
 

  



 

  



 

  



 



 

 



 
 



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

 1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา

ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

  1.3 แผนงานการศึกษา 2 7,086,145       132 62,622,645      3 7,586,145      3 7,586,145     140 84,881,080         

  1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม - - 10 14,253,800      - - - - 10 14,253,800         

และนันทนาการ

  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 418,000         98 38,067,000       -  -  - 99 38,485,000         

รวม 3 7,504,145      240 114,943,445    3 7,586,145     3 7,586,145    249 137,619,880      

 2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 14,800,000     - - - - - - 1 14,800,000         

  2.4 แผนงานสาธารณสุข  -  - 1 800,000          1 800,000         1 800,000       3 2,400,000          

  2.6 แผนงานคะเหและชุมชน  -  - 1 5,495,000         -  -  -  - 1 5,495,000          

  2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 300,000         2 400,000          2 400,000         2 400,000       7 1,500,000          

รวม 2 15,100,000    4 6,695,000      3 1,200,000     3 1,200,000    12 24,195,000       

4.ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1 5,900,000       -  -  -  - 1 5,900,000         

รวม  -  - 1 5,900,000       -  -  -  - 1 5,900,000         

1
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร

5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  -  - 77 145,867,000    6 18,894,000 4 9,889,000 87 174,650,000       

5.10 แผนงานการเกษตร 2 100,240,000    3 103,873,800    1 100,000,000 1 100,000,000 7 404,113,800       

รวม 2 100,240,000   80 249,740,800   7 118,894,000 5 109,889,000 94 578,763,800      

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1,661,000       5 4,407,000        3 3,510,000      3 3,510,000     12 13,088,000         

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  - 2 1,428,987        2 1,428,987          

  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,280,800       3 10,217,500       -  -  -  - 6 11,498,300         

รวม 4 2,941,800      10 16,053,487     3 3,510,000     3 3,510,000    20 26,015,287       

รวมทั้งสิ้น 11 125,785,945   335 393,332,732   16 131,190,145  14 122,185,145 376 772,493,967      
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ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและยกระดับ 1. เพื่อจัดซื้อหนังสือเสรมิทักษะ จัดซื้อหนังสือเสริมทักษะการ 4,486,145   4,486,145    4,486,145    4,486,145    สถานศึกษาในสังกัด 1. ครูมีแนวทางในการ กองการศึกษาฯ

การศกึษาของสถานศึกษา การเรียนรู ในระดับชั้น เรียนรู ในระดับมัธยม ศึกษาปที่ 3 องคการบริหารสวน- พัฒนาความรูและทักษะ

สังกัดองคการบริหารสวน- มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 และ 6 จํานวน 9 รายการ ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ มี ในการเรียนรูของนักเรียน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อยกระดับการศึกษา 1) วิชาภาษาไทย ม.3 หนังสือเสริมทักษะ 2. สถานศึกษาในสังกัด

ของสถานศึกษาสังกัด - 2) วิชาคณิตศาสตร ม. 3 การเรียนรูที่มี องคการบริหารสวน -

องคการบริหารสวนจังหวัด- 3) วิชาวิทยาศาสตร ม.3 มาตรฐานและ จังหวัดชัยภูมิ มีมาตรฐาน

ชัยภูมิ ใหสูงขึ้น 4) วิชาภาษาไทย ม. 3 คุณภาพ รอยละ 80 และเปนที่ยอมรับของ

5) วิชาภาษาไทย ม.6 บุคคลท่ัวไป

6) วิชาคณิตศาสตร ม.6

7) วิชาวิทยาศาสตร ม.6

8) วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6

9) วิชาสังคมศึกษาฯ ม. 6

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการสงเสริมการรักการอาน 1. เพื่อจัดซ้ือหนังสือสงเสรมิ จัดซื้อหนังสือสงเสริมการรกั 2,600,000   2,600,000    2,600,000    2,600,000    สถานศึกษาในสังกัด 1. ครูมีแนวทางในการ กองการศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การรักการอานเพื่อพัฒนา การอาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต องคการบริหารสวน- พัฒนาความรูและทักษะ

ทักษะชีวิตของนักเรียนใน จํานวน 12 หมวด ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ มี การอาน

สถานศึกษาสังกัดองคการ- 1) หนังสือ Big Book ศาสตร- หนังสือสงเสริมการ 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พระราชา รักการอานเพ่ือ ที่สูงข้ึน 

2. เพื่อใหนักเรียนนําทักษะ 2) งานประดิษฐและงานฝมือ พัฒนาทักษะชีวิต 3. สถานศึกษาในสังกัด

ชีวิตที่ไดจากการอานไป 3) อาหารและโภชนาการ ที่มีมาตรฐานและ องคการบริหารสวนจังหวัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 4) เด็กและเยาวชน ความรูทั่วไป คุณภาพ รอยละ 80 ชัยภูมิ มีมาตรฐานและ

ใหสูงขึ้น 5) ศิลปะ เปนที่ยอมรับของบุคคล

6) เกษตรกรรม ทั่วไป

7) โหราศาสตร
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

8) นวนิยาย

9) ปรัชญาและศาสนา

10) หมวดพิเศษ 1

11) อาเซยีน

12) ความรูทั่วไป
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการแขงขันหุนยนต เพื่อใหครูและนักเรียนจาก 1. มีผูเขาแขงขันจากสถานศึกษา - 500,000      500,000      500,000      มีผูสนใจเขารวมการ 1. นักเรียนไดมีโอกาส กองการศึกษาฯ

โดยองคการบริหารสวน - สถานศึกษาในระดับประถม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา แขงขันหุนยนต แสดงออกทางดานความรู

จังหวัดชัยภูมิ ศึกษามัธยมศึกษาตอนตน ตอนตนและตอนปลาย และระดับ รอยละ 80 ความสามารถในสิ่งท่ี

และตอนปลาย และระดับ อุดมศึกษา จากทั่วประเทศ ถูกตอง เหมาะสม

อุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ครบทุกระดับชั้น 2. นักเรียนนําความรู

ที่สนใจ ดานเทคโนโลยีดาน 2. จัดแขงขันหุนยนต 3 วัน และประสบการณไปใช

หุนยนต 3. มีการแขงขันหุนยนต 2 ประเภท พัฒนาความรูและตอ

1. มีโลกทัศนในการเรียนรู ดังนี้ ยอดความคิดในอนาคตได

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่กวางไกล    3.1 การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ

2. ไดรับความรูและพัฒนา    3.2 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ

ตนเองตามความถนัดและ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ความสามารถที่มี

3. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง โรงเรียนและ

ประเทศชาติ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนบําเหน็จ- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนบําเหน็จ- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย ณรงควิทยาคม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

ณรงควิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนหวยตอน- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนหวยตอน- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย พิทยาคม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

พิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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9 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนหนองไผ- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ
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จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ทัศนศึกษา โรงเรียนกวางโจน- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย ศกึษา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

ศึกษา สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

11 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนบานเด่ือ- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนบานเด่ือ- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยาคม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยาคม สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนมัธยมบาน- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยม- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย แกงวิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

บานแกงวิทยา สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนเกษตรสม- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนเกษตร- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย บูรณวิทยาคม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

สมบูรณวิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 

1-3/24



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนมัธยม- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยม- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย หนองศาลา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

หนองศาลา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

15 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนบานหัน- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนบานหัน- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนหนองสังข- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนหนองสังข- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยายน มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยายน สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนโคกสะอาด- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนโคกสะอาด- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนโนนกอก - โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนโนนกอก- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนเพชร - โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนเพชร- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยาคาร มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยาคาร สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนหนองขาม- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนหนองขาม- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนบานเปา- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนบานเปา- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนกุดนํ้าใส- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนกุดน้ําใส- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย พิทยาคม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

พิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนเนินสงา- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสงา- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

24 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนตรีประชา- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนตรีประชา- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย พัฒนศกึษา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

พัฒนศึกษา สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

25 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนโนนครอ- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนโนนครอ- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย วิทยา มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน รายละเอียด ดังนี้ โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

26 โครงการปรับปรุงหองโสต 1. เพื่อปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800      - - โรงเรียนมัธยมชัย- โรงเรียนมีสถานที่ท่ีมีความ กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยม- ทัศนศกึษาของโรงเรียนใหมี ทัศนศกึษา ประกอบดวย มงคลรังงาม มีหอง พรอม ในการจัดกิจกรรม

ชัยมงคลรังงาม สภาพใชงานไดดีขึ้น รายละเอียด ดังน้ี โสตทัศนศึกษาท่ีมี ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด สภาพพรอมใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ความพรอมในดานสถานที่ ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ไดรอยละ 80 และชุมชน

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 85,000 บาท 

แสดงผลงานและอื่น ๆ 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

27 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนบําเหน็จ- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนบําเหน็จ- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย ณรงควิทยาคม ตามสายที่มีความพรอมใน

ณรงควิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล มีระบบเสียงตามสาย การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ ที่มีสภาพรอม ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท ใชงานได ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ รอยละ 80 นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

28 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนภูแลนคา- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนภูแลนคา- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยายน มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยายน สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

29 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนกุดนํ้าใส- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนกุดน้ําใส- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย พิทยาคม มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

พิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

30 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนโคกสะอาด- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนโคกสะอาด- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

31 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนตรีประชา- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนตรีประชา- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย พัฒนศึกษา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

พัฒนศึกษา สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

32 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนเนินสงา- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนเนินสงา- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

33 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนโนนกอก- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนโนนกอก- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

34 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนเกษตร- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนเกษตร- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย สมบูรณวิทยาคม มี ตามสายที่มีความพรอมใน

สมบูรณวิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล ระบบเสียงตามสาย การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ ที่มีสภาพรอมใชงาน ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท ไดรอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

35 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนหวยตอน- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนหวยตอน- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย พิทยาคม มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

พิทยาคม สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

36 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนบานเด่ือ- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนบานเดื่อ- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยาคม มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยาคม สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

37 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนมัธยมบาน- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนมัธยมบาน- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย แกงวิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

แกงวิทยา สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

38 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนมัธยม - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนมัธยม - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย หนองศาลา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

หนองศาลา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

39 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนบานหัน - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนบานหัน - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

40 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนหนองสังข- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนหนองสังข- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยายน มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยายน สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

41 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนสตรี - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนสตรีชัยภูม2ิ ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย ชัยภูมิ 2  มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

42 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนสระพัง - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนสระพัง- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยาคม  มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยาคม สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท

1-3/82



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

43 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนหวยยาง - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนหวยยาง- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยาคม  มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยาคม สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

44 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนหนองขาม- โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนหนองขาม- ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา  มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

45 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนกวางโจน - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนกวางโจน - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย ศึกษา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

ศึกษา สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

46 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนบานเปา - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนบานเปา - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา  มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสาย ที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

47 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนโปงนก - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนโปงนก - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย ประชาสามัคค ี ตามสายที่มีความพรอมใน

ประชาสามัคคี สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล มีระบบเสียงตามสาย การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ ที่มีสภาพรอมใชงาน ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท ไดรอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท

1-3/92



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

48 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนโนนครอ - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนโนนครอ - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

วิทยา สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสายที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

49 โครงการปรับปรุงระบบเสียง 1. เพื่อปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000      - - โรงเรียนมัธยมชัย - โรงเรียนมีระบบเสียง กองการศึกษาฯ

ตามสาย โรงเรียนมัธยม - ตามสายของโรงเรียนใหมี ตามสาย ประกอบดวย มงคลรังงาม มีระบบ ตามสายที่มีความพรอมใน

ชัยมงคลรังงาม สภาพใชงานไดดีขึ้น 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล เสียงตามสายที่มี การสื่อสารและการ

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ สภาพรอมใชงานได ประชาสัมพันธกิจกรรม

ความพรอมในดานระบบเสียง 57,000 บาท รอยละ 80 ตาง ๆ ที่จะสงผลดีตอ

ตามสายในการสื่อสารและการ 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ นักเรียนครู ผูปกครอง

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท และชุมชน

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 106,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

50 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนบําเหน็จ - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนบําเหน็จ - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย ณรงควิทยาคม ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

ณรงควิทยาคม ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง มีหองซอมดนตรี 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท ที่มีสภาพ ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท พรอมใชงานได ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย รอยละ 80 ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

51 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนภูแลนคา - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนภูแลนคา - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยายน มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยายน ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

52 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนหนองไผ - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนหนองไผ - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยานุสรณ มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยานุสรณ ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

53 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนกวางโจน - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนกวางโจน - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย ศึกษา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

ศึกษา ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

54 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนสตรีชัยภูม2ิ 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย มีหองซอมดนตรี ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

55 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนมัธยม- 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนมัธยม - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย บานแกงวิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

บานแกงวิทยา ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

56 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนเกษตร - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนเกษตร - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย สมบูรณวิทยาคม ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

สมบูรณวิทยาคม ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง มีหองซอมดนตรี 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท ที่มีสภาพ ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท พรอมใชงานได ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย รอยละ 80 ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท

1-3/116



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

57 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนมัธยม - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนมัธยม - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย หนองศาลา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

หนองศาลา ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

58 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนบานหัน - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนบานหัน - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

59 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนหนองสังข - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนหนองสังข - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยายน มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยายน ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

60 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนโคกสะอาด - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนโคกสะอาด - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

61 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนสระพัง - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนสระพัง - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยาคม มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยาคม ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

62 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนหวยยาง - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนหวยยาง - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยาคม มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยาคม ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

63 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนโนนกอก - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนโนนกอก - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

64 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนหนองขาม- 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนหนองขาม - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

65 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนเพชร - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนเพชร  - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยาคาร มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยาคาร ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

66 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนบานเปา - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนบานเปา - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

67 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนกุดนํ้าใส - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนกุดนํ้าใส - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย พิทยาคม มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

พิทยาคม ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

68 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนเนินสงา - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนเนินสงา - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

69 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนตรีประชา - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนตรีประชา - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย พัฒนศึกษา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

พัฒนศึกษา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

70 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนโปงนก - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนโปงนก - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย ประชาสามัคคี ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

ประชาสามัคคี ไดดียิ่งขึ้น 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง มีหองซอมดนตรี 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท ที่มีสภาพพรอม ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท ใชงานได ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย รอยละ 80 ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

71 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนโนนครอ - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนโนนครอ - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย วิทยา มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

วิทยา ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

72 โครงการปรับปรุงหองซอม 1. เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมตดิตั้งอุปกรณ - 464,800      - - โรงเรียนมัธยมชัย - 1. นักเรียนไดมีความรูและ กองการศึกษาฯ

ดนตรี โรงเรียนมัธยม - ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน หองซอมดนตรี ประกอบดวย มงคลรังงาม มีหอง ทักษะทางดนตรทีี่สูงขึ้น

ชัยมงคลรังงาม ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง ซอมดนตรี ที่มีสภาพ 2. นักเรียนสามารถนํา

2. เพื่อสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท พรอมใชงานได ความรูและทักษะทาง

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ เปนเงิน 60,000 บาท รอยละ 80 ดนตรีที่ไดรับไปบริการ

ทางดานดนตรีของนักเรียน 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย ชุมชนและสรางอาชีพ

ใหสูงขึ้น จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ในอนาคตได

เปนเงนิ 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงนิ 29,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

1-3/165



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

73 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนบําเหน็จ- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย ณรงควิทยาคม ของโรงเรียนมีการพัฒนา

บําเหน็จณรงควิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ภาพ ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

74 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนหวยตอน- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย พิทยาคม ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หวยตอนพิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ภาพ ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  

1-3/170



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

75 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนลุมลําช-ี 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย นิรมิตวิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

ลุมลําชีนิรมิตวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

76 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนหนองไผ- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยานุสรณ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หนองไผวิทยานุสรณ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

77 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนกวางโจน- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย ศึกษา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

กวางโจนศึกษา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

78 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนบานเด่ือ- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยาคม มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

บานเดื่อวิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

79 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนมัธยมบาน- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย แกงวิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

มัธยมบานแกงวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

80 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนมัธยม- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย หนองศาลา ของโรงเรียนมีการพัฒนา

มัธยมหนองศาลา และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท

1-3/181



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

81 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนบานหัน- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

บานหันวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

82 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนหนองสังข- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยายน มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หนองสังขวิทยายน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

83 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

โคกสะอาดวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

84 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนสระพัง- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยาคม มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

สระพังวิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

85 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนหวยยาง- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยาคม มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หวยยางวิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

86 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนโนนกอก- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

โนนกอกวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

87 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนหนองขาม- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หนองขามวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

88 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนบานเปา- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

บานเปาวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

89 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนกุดนํ้าใส- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย พิทยาคม มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

กุดน้ําใสพิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

90 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนเนินสงา- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

เนินสงาวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

91 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนตรีประชา- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย พัฒนศึกษา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

ตรีประชาพัฒนศึกษา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  

1-3/204



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

92 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนโปงนก- 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย ประชาสามัคคี ของโรงเรียนมีการพัฒนา

โปงนกประชาสามัคคี และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

93 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนโนนครอ- 1. คุณภาพการศึกษา

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย วิทยา มีระบบ ของโรงเรียนมีการพัฒนา

โนนครอวิทยา และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ อินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

94 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนมัธยม - 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย ชัยมงคลรังงาม ของโรงเรียนมีการพัฒนา

มัธยมชัยมงคลรังงาม และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

95 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900      - - โรงเรียนเกษตร - 1. คุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต โรงเรียน เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย สมบูรณวิทยาคม ของโรงเรียนมีการพัฒนา

เกษตรสมบูรณวิทยาคม และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ มีระบบอินเตอรเน็ต มากยิ่งข้ึน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer) ที่ทันสมัย รวดเรว็ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อินเตอรเน็ต ที่เอื้อตอการจัด จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มาใชบริการ

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 ใชงานได มีความประทับใจและ

กิจกรรมตาง ๆ Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 รอยละ 80 ใหการยอมรับโรงเรียน

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงนิ 184,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

29,900 บาท  
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกวางโจนศึกษา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  40 ชุดๆ ละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/213

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

97 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/214



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

98 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/215



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

99 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 180,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  30 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

100 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเนินสงาวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน 40 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/217



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

101 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนกอกวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/218



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

102 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/219



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

103 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 360,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  60 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/220



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

104 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานหันวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/221



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

105 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/222



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

106 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/223



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

107 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  40 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/224



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

108 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/225



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

109 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20  ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/226



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

110 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/227



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

111 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/228



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

112 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/229



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

113 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/230



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

114 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวทิยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/231



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

115 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองขามวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/232



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

116 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองสังขวิทยา แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/233



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

117 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/234



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

118 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน

1-3/235



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

119 จัดหาเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - นักเรียนมีชุดเครื่อง 1. นักเรียนมีชุด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม แตงกายวงโยธวาทิต จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท แตงกายวงโยธวาทิต เครื่องแตงกาย

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ ประกอบดวย  เสื้อสูท ที่มีมาตรฐาน สวยงาม วงโยธวาทิต 

สามารถดานวงโยธวาทิต กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน และเหมาะสม ที่ไดมาตรฐาน

ของโรงเรียน หมวกทรงกระบอก (shako) รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง และประชาชนที่ได

และทักษะของนักเรียน ใชบริการวงโยธวาทิต    

ดานดนตรีและโยธวาทิต มีความประทับใจ

และใหการยอมรับ

โรงเรียน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

120 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเนินสงาวิทยา เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง เนินสงาวิทยา รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการแก 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

หนวยงานและชุมชนใน 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

ทองถิ่น 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

121 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา เครื่องดนตรีวงดนตรีลกูทุง โนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการหนวยงาน 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

และชุมชนในทองถิ่น 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

122 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง บําเหน็จณรงควิทยาคม รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการแก 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

หนวยงานและชุมชนใน 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

ทองถิ่น 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

123 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง เพขรวทิยาคาร รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการหนวยงาน 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

และชุมชนในทองถิ่น 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

124 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการแก 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

หนวยงานและชุมชนใน 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

ทองถิ่น 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง  

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

125 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง สตรีชัยภูมิ 2 รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการหนวยงาน 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

และชุมชนในทองถิ่น 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง  

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

1-3/245



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

126 พัฒนาวงดนตรีลูกทุง 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ ดนตรีลูกทุงของ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนวิทยา เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง หวยตอนวิทยา รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีลูกทุง โรงเรียนมีความพรอม

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท ท่ีใชงานได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท รอยละ 80 สามารถเขารวม

และจัดกิจกรรมตางๆ 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท กิจกรรมตางๆ และ

ตลอดจนใหบริการแก 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท พรอมไวบริการชุมชน

หนวยงานและชุมชนใน 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

ทองถิ่น 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง  

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

127 ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม 1.เพ่ือติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - หอประชุมโรงเรียน การส่ือสาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ในหอประชุมโรงเรียนใหมี โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รายละเอียดดังนี้ มีระบบเสียงท่ีมีสภาพ การประชาสัมพันธ

คุณภาพและใชงานไดดี พรอมใชงานได มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใหมีความพรอม รอยละ 80

ในดานระบบเสียง

ในการสื่อสารและ

การประชาสัมพันธภายใน    จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท

หอประชุมโรงเรียน

7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน 7,000 บาท

1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต

3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line Amplifiers)

6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

   จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท เปนเงิน 399,000 บาท

4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท

2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

128 ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม 1.เพ่ือติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - หอประชุมโรงเรียน การส่ือสาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ในหอประชุมโรงเรียนใหมี โรงเรียนโนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้ มีระบบเสียงท่ีมีสภาพ การประชาสัมพันธ

คุณภาพและใชงานไดดี พรอมใชงานได มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใหมีความพรอม รอยละ 80

ในดานระบบเสียง

ในการสื่อสารและ

การประชาสัมพันธภายใน    จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท

หอประชุมโรงเรียน

5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน 7,000 บาท
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1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต

   จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท เปนเงิน 399,000 บาท

2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line Amplifiers)

4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

129 ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม 1.เพ่ือติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - หอประชุมโรงเรียน การส่ือสาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ในหอประชุมโรงเรียนใหมี โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รายละเอียดดังนี้ มีระบบเสียงที่มีสภาพ การประชาสัมพันธ

คุณภาพและใชงานไดดี พรอมใชงานได มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใหมีความพรอม รอยละ 80

ในดานระบบเสียง

ในการสื่อสารและ

การประชาสัมพันธภายใน    จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท

หอประชุมโรงเรียน

   จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท เปนเงิน 399,000 บาท

2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line Amplifiers)

4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท

5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน 7,000 บาท
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1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

130 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในหอ 1.เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง - 492,500 - - โรงเรียนภูแลนคา 1.นักเรียน ครูและ กองการศกึษาฯ

ประชุมโรงเรียนภูแลนคาวิทยายน เครื่องเสียงในหอประชุม ในหอประชุมโรงเรียนภูแลนคา วิทยายน มีระบบ บุคลากรทางการศกึษา

ใหไดมาตรฐาน วิทยายน โดยออกแบบ เครื่องเสียงภายในหอ ไดใชงาน สงผลตอ

2.เพ่ือใหการบริการ ระบบเครื่องเสียงติดตั้งอุปกรณ ประชุมท่ีมีมาตรฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู

แกนักเรียน  ชุมชน ที่เก่ียวของพรอมเดินระบบ ใชงานไดรอยละ 90 อยางมีประสิทธิภาพ

และหนวยงานอื่นๆ ใหใชงานไดดี 2. ผูปกครอง ชุมชน

พิกัด และประชาชนที่เขามา

N=15.886797 ใชบริการ มีความประทับใจ

E=101.793842 และใหการยอมรับโรงเรียน

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูม)ิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

131 วงดนตรีโปงลาง 1.เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนมีครุภัณฑ 1. โรงเรียนมีเครื่อง กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา ประจําวงโปงลาง ลุมลําชีนิรมิตวทิยา รายละเอียดดังนี้ วงดนตรีโปงลาง ดนตรีประจํา

2.เพ่ือจัดตั้งวงดนตรีโปงลาง 1. โปงลาง 14 ลูกพรอมขา 2 ผืนๆละ 18,000 บาท จํานวน 36,000 บาท ครบชุด และพรอม วงโปงลางครบ

ประจําโรงเรียน 2. กลองหาง พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 20,000 บาท จํานวน  20,000  บาท ใชงานรอยละ 80 2. โรงเรียนมี

3.เพ่ือบริการชุมชน 3. กลองตุม พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท วงโปงลางสําหรับ

4. แคนลิ้นคูทองเหลือง 4 เตาๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 14,000 บาท ไวบริการชุมชน

5. โหวด  2 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 1,600 บาท

6. พิณเบสไฟฟา  1 ตัวๆละ 19,000 บาท จํานวน 19,000 บาท

7. พิณไฟฟา 2 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน  36,000 บาท

8. กรับ 2 คูๆละ 500 บาท จํานวน 1,000 บาท

9. ฉาบใหญ 1 คูๆละ 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท

10. ฉาบเล็กลงหิน  1 คูๆละ 1,200 บาท จํานวน 1,200 บาท

1-3/252



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11. ฉิ่งลงหิน  1 คูๆละ 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท

12. เกราะ  4 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 3,200 บาท

132 จัดหาอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณสื่อ ติดตั้งอุปกรณ สื่อ - 150,000 - - โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 1. มีสื่อ โสตทัศ กองการศึกษาฯ

หอง TO BE NUMBER ONE โสตทัศนูปกรณ หอง TO BEโสตทัศนูปกรณ ที่หอง TO BE มีสื่อ โสตทัศนูปกรณ นูปกรณ ท่ีสามารถ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร NUMBER ONE NUMBER ONE ประกอบดวย ที่สามารถใชในการจัด ใชงานไดอยางมี

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีสื่อ 1. ชุดเครื่องเสียงภายใน การเรียนการสอนได ประสิทธิภาพ

โสตทัศนูปกรณ ที่เอื้อตอ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 29,100 บาท รอยละ 80 2. มีสื่อ โสตทัศ

การจัดการเรียนการสอน 2. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร นูปกรณ ท่ีเอ้ือตอ

ขนาด 4,500 ANSI Lumens การจัดการเรียนการสอน

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 54,400 บาท 

จํานวน 54,400 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว 

จํานวน 1 จอๆ ละ 40,000  บาท 

4. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

 แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,500 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมหองพักนักกีฬา - 950,000     - - มีหองพักนักกีฬาที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

หองพักนักกีฬาใตอัฒจันทร หองพักนักกีฬาใตอัฒจันทร ใตอัฒจันทรที่มีหลังคา (อุดหนุนจาก ไดมาตรฐานและ อาคารประกอบอยูใน

มีหลังคา สนามกีฬากลาง ฝงมีหลังคา ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ใชงานได  สภาพพรอมใชบริการ

องคการบริหารสวนจังหวัด- 2. เพื่อใหการจัดการแขงขัน 1. ปรับปรุงหองนักกีฬา จํานวน 2 หอง ปกครองทองถิ่น) รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

ชัยภูมิ กีฬา หรือกิจกรรมอื่น ๆ พื้นที่ไมนอยกวา 117.60 ตารางเมตร สนับสนุนใหเปนสังคม

มีความเปนระเบียบเรียบรอย 2. ปรับปรุงหองพักรับรองเจาหนาที่ แหงการเรียนรู

(กรรมการผูตัดสิน) จํานวน 1 หอง 

พื้นที่ไมนอยกวา 30.60 ตารางเมตร

3. ปรับปรุงหองน้ําสําหรบัประชาชน แยก ชาย-หญิง

จํานวน 2 หอง พื้นที่ไมนอยกวา 25.20 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 15.482840 , E = 102.11413
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1. เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับเกรดสนามฟุตบอล - 500,000     - - โรงเรียนภูแลนคา 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ใหเหมาะสมตอการใชงาน ดําเนินการ วิทยายน มีสนาม แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

2. เพื่อใชเปนที่รองรับการให ปรับเกรดสนามฟุตบอล ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่เอื้อตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช กวาง 56.00 เมตร ที่ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

สถานที่จัดกิจกรรม ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

(รายละเอียดตามประมาณราคา บริการ มีความประทับใจ

อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด

จุดที่ 1 N = 15.887870 , E = 101.793340

จุดที่ 2 N = 15.887889 , E = 101.793904

จุดที่ 3 N = 15.886960 , E = 101.793391

จุดที่ 4 N = 15.887002 , E = 101.793989
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 490,000 - - โรงเรียนกุดนํ้าใส 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม ใหไดมาตรฐาน มุงสูความ ดําเนินการ พิทยาคม มีสนาม ที่มีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา ถมดินปรับพ้ืนและปลูกหญาสนาม ฟุตบอลท่ีมีสภาพ ท่ีดี มีบรรยากาศ

2.เพื่อใชเปนที่รองรับการให ฟุตบอลกวาง 56.00 เมตร การใชงานได ที่เอ้ือตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

 N=15.548807 ใชบริการ มีความ

 E=101.812758 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตามประมาณราคา ยอมรับโรงเรียน

อบจ.ชัยภูม)ิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 490,000 - - โรงเรียโนนครอวิทยา 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ใหไดมาตรฐานมุงสูความ โรงเรียนโนนครอวิทยา มีสนามฟุตบอล ที่มีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา โดยปลูกหญานวลนอย ที่ไดมาตรฐาน ที่ดี มีบรรยากาศ

2.เพื่อใชเปนที่รองรับการให กวาง 56.00 เมตร ใชงานไดรอยละ 80 ที่เอ้ือตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช ยาว 105.00 เมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

N=15.521983 ใชบริการ มีความ

E=101.774610 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา ยอมรับโรงเรียน

อบจ.ชัยภูม)ิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน - 490,000 - - โรงเรียนบานเปาวิทยา1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ใหไดมาตรฐานมุงสูความ บานเปาวิทยา โดยถมดิน มีสนามฟุตบอลที่ได ที่มีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา ปรับพ้ืนและปลูกหญานวลนอย มาตรฐาน ใชงานได ที่ดี มีบรรยากาศ

2.เพื่อใชเปนที่รองรับการให และวางระบบน้ํา กวาง 70.00 เมตร รอยละ 80 ที่เอ้ือตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช ยาว 95.00 เมตร พ้ืนที่รวม 2. ผูปกครอง ชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม ไมนอยกวา 6,650.00 ตารางเมตร และประชาชนที่เขามา

พิกัด ใชบริการ มีความ

N=16.377856 ประทับใจและใหการ

E=101.970386 ยอมรับโรงเรียน

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนสระพัง 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวทิยาคม ใหไดมาตรฐานมุงสูความ สระพังวิทยาคม โดยถมดิน วิทยายน มีสนาม ท่ีมีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา ปรับพ้ืนและปลูกหญาสนามฟุตบอล ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่ดี มีบรรยากาศ

2.เพื่อใชเปนที่รองรับการให ขนาดกวาง 56.00 เมตร ที่ใชงานได ท่ีเอื้อตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

N=16.392705 ใชบริการ มีความ

E=102.399128 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา ยอมรับโรงเรียน

อบจ.ชัยภูม)ิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7 ไฟสองสวางสนามฟุตบอล 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก พัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนโนนครอวิทยา1.อํานวยความ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ใหกับคร ูนักเรียน ผูปกครอง และรอบโรงเรียน คอื ไฟสอง มีไฟสองสวาง สะดวกใหกับครู

และประชาชนเพื่อมาออก สวางสนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง  สนามฟุตบอล นักเรียน ผูปกครองและ

กําลังกาย ประกอบดวย ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนเพ่ือมาออก
2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม  1. หลอดไฟสปอตไลท LED รอยละ 80 กําลังกายกับทางโรงเรียน

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ขนาด 240 W จํานวน 16 โคม 2.ปรับปรุงสภาพแวดลอม

นาอยู นาดู นาเรียน 2. เสาไฟขนาด 12 เมตร  จํานวน 4 ตน ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ

3.เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมใน 3. ชุดควบคมุระบบไฟฟา จํานวน 1 ชุด นาอยู นาดู

โรงเรียนใหเอ้ือตอการจัด

การเรียนรู
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 ไฟสองสวางสนามฟุตบอล 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก พัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียน - 500,000 - - โรงเรียนเพชร 1.อํานวยความ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ใหกับ ครู นักเรียน ผูปกครอง และรอบโรงเรียน คอื ไฟสองสวาง วิทยาคาร สะดวกใหกับครู

และประชาชน เพ่ือมาออก สนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง  มีไฟสองสวางสนาม นักเรียน ผูปกครอง

กําลังกาย ประกอบดวย ฟุตบอล ที่ไดมาตรฐาน และประชาชนเพื่อ
2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม  1. หลอดไฟสปอตไลท LED รอยละ 80 มาออกกําลังกายกับ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ขนาด 240 W จํานวน 16 โคม ทางโรงเรียน

นาอยู นาดู นาเรียน 2. เสาไฟขนาด  12 เมตร  จํานวน 4 ตน 2.ปรับปรุงสภาพแวดลอม

3.เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม 3. ชุดควบคมุระบบไฟฟา จํานวน 1 ชุด ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ

ในโรงเรียนใหเอื้อตอการ พิกัด นาอยู นาดู

จัดการเรียนรู N=16.343013  , E=102.275289

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูม)ิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการติดตั้งชุดเครื่องเสียง 1. เพ่ือติดตั้งชุดเครื่องเสียง ติดต้ังชุดเครื่องเสียง  - 5,333,000 - - สนามกีฬากลาง 1.ชุดเครื่องเสียง กองการศึกษาฯ

ประจําสนามกีฬากลาง ประจําสนามกีฬากลาง ประจําสนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ ประจําสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย มีชุดเครื่องเสยีงท่ีมี จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือเปนการเผยแพร 1. ลําโพงกลางแจง ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 20 ชุด สภาพพรอมใชงานได มีคุณภาพและ

ขอมูลขาวสาร และกิจกรรม 2. ชุดจัดยึดลําโพงกลางแจง จํานวน 20 ชุด รอยละ 81 ไดมาตรฐาน

ตางๆ ใหกับเด็ก เยาวชน 3. เครื่องขยายเสียงกลางแจงแบบเชื่อมตอเครื่อขาย ขนาด 2400 วัตถ จํานวน 10 ชุด 2.เด็ก เยาวชนและ

และประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 4. เครื่องควบคุมสญัญาณเสียงแบบหลายชองสัญญาณ 8x8 จํานวน 1 ชุด ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ไดทราบกันอยางทั่วถึง 5. เครื่องผสมผสานเสียง แบบ 24 ชอง สัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง ไดรับการเผยแพร

3. เพ่ือพัฒนาสนามกีฬา 6. ตูเก็บอุปกรณเครื่องเสียง ขนาด 42 U จํานวน 1 ชุด ขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น

กลางจังหวัดชัยภูมิ ใหมี 7. ชุดควบคมุสัญญาณเสียงผานเครือขาย จํานวน 4 ชุด

ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8. ตูเก็บอุปกรณสําหรับภายนอก จํานวน 4 ชุด 3.เด็ก เยาวชนและ

9. เสาเหล็ก กาวาไน พรอมฐานสูง6 เมตร จํานวน 4 ตน ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

10. งานเดินระบบไฟฟาไปยังเสาประกาศ จํานวน 4 ระบบ เกิดความพึงพอใจ

11. อุปกรณกระจายสัญญาณ ไวไฟ แบบจุดตอจุด จํานวน 8 ชุด ในการใชบริการสนาม

12. อุปกรณกระจายสัญญาณผานเครือขาย แบบใชภายนอก จํานวน 4 ชุด กีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

13. ระบบปฏิบัติการควบคุมการกระจายเสียงผานเครื่อขาย จํานวน 1 ชุด

14. ชุดควบคมุการกระจายเสียงผานเครื่อขาย แบบ IP 100 จํานวน 1 ชุด

15. ชุดไมโครโฟนประกาศผานเครือขาย จํานวน 1 ชุด

16. ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ UHF จํานวน 2 ชุด

17. ดําเนินการติดตั้งเชื่อมตอระบบจํานวน 1 งาน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ1. เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต - 4,500,800 - - สนามกีฬากลาง 1. สนามกีฬากลางมี กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ตสนามกีฬากลาง อินเตอรเน็ตของสนาม สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร มาตรฐานและสงเสริม

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กีฬากลางใหมีคณุภาพ ประกอบดวย สวนจังหวัดชัยภูมิ การใหบริการอยางรอบดาน

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Swich) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 ครื่อง มีระบบอินเตอรเน็ต 2.ผูปกครอง ชุมชนและ

2. เพ่ือใหสนามกีฬากลางมี     เครื่องละ 130,000 บาท ที่ทันสมัย รวดเร็ว ประชาชนที่มาใชบริการ

ระบบอินเตอรเน็ต 2. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย (Link Load Balancer) มีประสิทธิภาพ มีความประทับใจและ

ที่เอ้ือตอการใหบริการเด็ก     จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 230,000 บาท ใชงานได รอยละ 80 ใหการยอมรับ

เยาวชน และประชาชน 3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 2 

   พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

   ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 364,800 บาท  ประกอบดวย

   3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 350,000 บาท

   3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

   3.3  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)

   จํานวน 1 ชุดๆ ละ 18,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบภายนอกอาคารสามารถกันนํ้า

    กันแดด และกันฝุนละออง จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 79,000 บาท เปนเงิน 1,580,000 บาท

6. อุปกรณบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 240,000 บาท

7. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 20 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

   เปนเงิน 190,000 บาท

8. โปรแกรมบริหารจัดการ การลงทะเบียนเพ่ือใชระบบอินเตอรเน็ตฟรี จํานวน 1 ระบบๆ ละ 250,000 บาท

9. ตูจัดเก็บอุปกรณภายนอกอาคาร จํานวน 20 ชุดๆ ละ 6,900 บาท เปนเงิน 138,000 บาท
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10. อุปกรณแปลงสัญญาณสายโครงขายใยแกวนําแสง จํานวน 40 ชุดๆ ละ 3,900 บาท เปนเงิน 156,000 บาท

11. สายสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงขนาด 24 แกน จํานวน 3,000 เมตรๆ ละ 125 บาท เปนเงิน 375,000 บาท

12. เสาเหล็กกัลวาไนซขนาด 4 นิ้ว สูง 5 เมตร จํานวน 20 ชุดๆ ละ 15,500 บาท เปนเงิน 310,000 บาท

13. อุปกรณประกอบระบบสายโครงขายใยแกวนําแสง จํานวน 1 ระบบๆ ละ 110,000 บาท

14. คาอุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 409,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา 418,000 - - - โรงเรียนสตรี - 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ชัยภูมิ 2 มีราง ภายในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 (แหงท่ี 1) มาตรฐานและใชงานได 0.30 เมตร ยาว 310.00 เมตร ระบายน้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ จากหนาอาคารโรตารี่ไปทางทิศ ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรียนและอํานวยความ ตะวันออกเลี้ยวขวาไปทางทิศใต แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรยีน ครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก อบจ.ชัยภูม)ิ

ที่มาติดตอประสานงานกับ พิกัด

ทางโรงเรียน N = 15.851195 , E = 102.065630

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - 200,000     - - โรงเรียนกวางโจน- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้อง ปูพื้นกระเบื้อง (อุดหนุนจาก ศึกษา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนกวางโจนศึกษา 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการ - 200,000     - - โรงเรียนเกษตร - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และหองดนตรี และหองดนตรี (อุดหนุนจาก สมบูรณวิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ - 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ 1. หองปฏิบัติการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

วิทยาคม อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ มุงหลังคาลอนคู , ติดตั้งหนาตาง ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู อลูมิเนียม , ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด และ จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ติดตั้งฝากระเบื้องซีเมนต แหงการเรียนรู

2. หองดนตรี มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน

เคลือบอะลูซงิค , ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด และ

ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงหองน้ํา และ ปรับปรุงหองนํ้า และอาคาร - 200,000     - - โรงเรียนกุดนํ้าใส - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ อาคาร 216 ล ติดตาขาย 216 ล ติดตั้งตาขายกันนก (อุดหนุนจาก พิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม กันนก และฝาหองเรียน และฝาหองเรียน กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปรับปรุงหองน้ํา เทพื้นในหองน้ํา, จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู เทพื้นรอบนอกหองน้ํา, ปูพื้นกระเบื้อง , แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย เปลี่ยนสุขภัณฑ และทําอางลางหนา

2. ปรับปรุงอาคาร 216 ล ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด ,

ติดตั้งตาขายกันนก ขนาดไมนอยกวา 0.70 x 4.00 เมตร จํานวน 64 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเฉลิม- ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ - - 200,000     - - โรงเรียนโคกสะอาด- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ พระเกียรติ 72 พรรษา  72 พรรษา ปูกระเบื้อง (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ปูกระเบื้องพรอมติดตั้งไฟฟา ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไมนอยกวา 320 ตร.ม. จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559

1-9/5



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงหองสมุด ติดตั้งหนาตาง - 200,000     - - โรงเรียนตรีประชา- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ติดตั้งหนาตางอลูมเนียม อลูมิเนียมและฝาฉาบเรียบ (อุดหนุนจาก พัฒนศึกษา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ฉาบเรียบ ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ กระจกหนา 5.00 มม. จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู ขนาด 1.20x3.70 ม. จํานวน 10 ชุด แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มม.

ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พื้นที่ไมนอยกวา 130.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารผึ้งหลวง ปรับปรุงอาคารผ้ึงหลวง ปูพื้น - 200,000     - - โรงเรียนเนินสงา- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้อง , เปลี่ยนฝา กระเบื้อง , เปลี่ยนฝาเพดาน , (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนเนินสงาวิทยา เพดาน , เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคา กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรด แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบื้องซเีมนต

- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - 200,000     - - โรงเรียนโนนกอก - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ประสงค ติดตั้งตะแกรงกันนก ติดตั้งตะแกรงกันนก ,ปูกระเบื้อง (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนโนนกอกวิทยา ปูกระเบื้อง ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งตะแกรงกันนก พื้นที่ไม ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ นอยกวา 360.00 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - มุงหลังคากระเบื้องโปรงแสงลอนคู แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงหองสมุด รื้อหนาตางเดิม - 200,000     - - โรงเรียนโนนครอ - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ รื้อหนาตางเดิมเปน เปนหนาตางอลูมิเนียม (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนโนนครอวิทยา หนาตางอลูมิเนียม ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ กระจกหนา 5.00 มม. จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู ขนาด 3.65 x 2.10 เมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย จํานวน 9 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 15.521983 , E = 101.774610
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร และ - 200,000     - - โรงเรียนบําเหน็จ - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และปรบัปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1,2 (อุดหนุนจาก ณรงควิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม 1,2 ดําเนินการ 1. ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร ปกครองทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  ยาว 43.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู และมุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2

- เปลี่ยนสุขภัณฑและอุปกรณภายในหองน้ํา

และติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - โรงเรียนบานหัน - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนบานหันวิทยา กระเบื้องลอนคู เปนหลังคา เปนหลังคาเมทัลชีท กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

เมทัลชีท ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ เคลือบอะลูซงิค หนาไมนอยกวา 0.40 มม. แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - โรงเรียนบานเดื่อ - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู (อุดหนุนจาก วทิยาคม มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม กระเบื้องลอนคู เปนหลังคา เปนหลังคาเมทัลชีท กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

เมทัลชีท ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.114260 , E = 101.887856
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - 200,000     - - โรงเรียนบานเปา - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร ตอเติมหลังคาดานหนา (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนบานเปาวิทยา ยาว 49.50 เมตร ดําเนินการ กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

กวาง 4.00 เมตร - ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ยาว 49.50 เมตร กวาง 4.00 เมตร จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู หนาไมนอยกวา 0.40 มม. พื้นที่ไมนอยกวา 257.40 ตร.ม.

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ

รวมอุปกรณครบชุด 

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.921807
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น - 200,000     - - โรงเรียนโปงนก - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2 ชั้น ปูพื้นกระเบื้อง (อุดหนุนจาก ประชาสามัคคี อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสรมิ

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร - 200,000     - - โรงเรียนเพชร - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ วิทยาศาสตร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคาลอนคูเปนหลังคา (อุดหนุนจาก วิทยาคาร อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู อะลูซงิค หนาไมนอยกวา 0.40 มม. แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อใหโรงเรียนมี ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ก เปลี่ยน - 200,000     - - โรงเรียนภูแลนคา - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ อาคารเรียน มั่นคง แข็งแรง หลังคาลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท (อุดหนุนจาก วิทยายน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน และเอื้อตอการเรียนรู ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงหองน้ําชาย - ปรับปรุงหองนํ้าชาย - หญิง เปลี่ยน - 200,000     - - โรงเรียนมัธยม - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ หญิง เปลี่ยนหลังคาลอนคู , หลังคาลอนคู ,ปูกระเบื้อง, ทาสี (อุดหนุนจาก ชัยมงคลรังงาม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ปูกระเบื้อง และทาสี ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคากระเบื้องลอนคู ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - ปูพื้นกระเบื้อง จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - ทาสีน้ําอะครลิีค ภายนอก-ภายใน แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.481560 , E = 101.954893
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสรจ็ - 200,000     - - โรงเรียนมัธยม - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ (พญาเกต)ุ (พญาเกต)ุ เปลี่ยนฝารอบนอกและ (อุดหนุนจาก บานแกงวิทยา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดานใน , ติดตั้งเชิงชายและรางน้ํา กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบื้องซเีมนต จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรด แหงการเรียนรู

- ติดตั้งเชิงชายไมสําเร็จรูป

พรอมติดตั้งรางน้ํา

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตอเติม - 200,000     - - โรงเรียนมัธยม - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม อาคาร และปูกระเบื้อง (อุดหนุนจาก หนองศาลา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - งานคอนกรีตโครงสราง ปกครองทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ปูกระเบื้อง จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

- ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด แหงการเรียนรู

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - โรงเรียนลุมลําชี - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู (อุดหนุนจาก นิรมิตวิทยา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เปนหลังคาเมทัลชีท กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

ในชีวิตและทรัพยสินใหกับ ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

ครูและนักเรียน - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

อลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร แหงการเรียนรู

พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารโรตารี่ ปรับปรุงอาคารโรตารี่ ปูกระเบื้อง - 200,000     - - โรงเรียนสตรี - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบื้องพรอมติดตั้ง พื้น พรอมติดตั้งโคมไฟฟา (อุดหนุนจาก ชัยภูมิ 2 อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 โคมไฟฟา ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสรมิ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ พื้นที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารตอเติมอาคาร - 200,000     - - โรงเรียนสระพัง - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ โรงอาหาร ตอเติมหลังคา โรงอาหาร (อุดหนุนจาก วิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนสระพังวิทยาคม เทพื้นคอนกรีต ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - งานคอนกรีตโครงสราง ปกครองทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู อะลูซงิค แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 3 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร - 200,000     - - โรงเรียนหนองขาม- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ (อุดหนุนจาก วทิยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนหนองขามวิทยา อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - งานคอนกรีตโครงสราง กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย อะลูซิงค จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223

1-9/23



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

24 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงตอเติมอาคาร 3 ชั้น 12 - 200,000     - - โรงเรยีนหนองสังข- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบ หองเรียน กวาง 7.30 เมตร (อุดหนุนจาก วทิยายน มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ยาว 24.00 เมตร กรมสงเสริมการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - ปรับปรุงตอเติมอาคาร 3 ชั้น จํานวน 150,000 บาท) สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 12 หองเรียน ขนาดกวาง 7.30 เมตร แหงการเรียนรู

ยาว 24.00 เมตร

- เทพื้นคอนกรีตโครงสราง

- มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซงิค

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811

1-9/24



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

25 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 - 200,000     - - โรงเรียนหนองไผ - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 4 ชั้น 12 หองเรียน หองเรียน ติดตั้งฝาฉาบเรียบ (อุดหนุนจาก วิทยานุสรณ อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ ติดตั้งฝาฉาบเรียบ ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด หนา 9.00 มม. ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราว จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู โลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 320.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต

ขนาด 30 x 120 ซม. รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 5 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740

1-9/25



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

26 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารแบบเบ็ดเสร็จ - 200,000     - - โรงเรยีนหวยตอน - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ แบบเบ็ดเสรจ็ งานทาสี งานทาสีอาคารเรียนรวม (อุดหนุนจาก พิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม อาคารเรียนรวม ดําเนินการ กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก -ภายใน ปกครองทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อาคาร พื้นที่ไมนอยกวา จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู 1,850.00 ตารางเมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689

1-9/26



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

27 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารประกอบ ปรับปรุงอาคารเรียน ทําฝา - 200,000     - - โรงเรียนหวยยาง - โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ทําฝาหองเรียน , เปลี่ยน หองเรียน , เปลี่ยนหนาตางเปน (อุดหนุนจาก วิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม หนาตาง เปนหนาตาง หนาตางอลูมิเนียม กรมสงเสริมการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อลูมิเนียม ดําเนินการ ปกครองทองถิ่น ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - ติดตั้งฝากระเบื้องซเีมนตเสนใยแผนเรียบ แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

- พรอมทาสีภายในและภายนอกอาคาร

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425

1-9/27



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

28 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และ 3 - 500,000     - - โรงเรียนบําเหน็จ- โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

(อาคาร 2 และ 3) โรงเรียน ดวยการปูกระเบ้ือง ดวยการปูกระเบื้อง ณรงควิทยาคม อยูในสภาพพรอมใชงาน

บําเหน็จณรงควิทยาคม 2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ มีอาคารเรียนที่ได และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 มาตรฐานและใชงาน สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู นิ้ว จํานวน 768.00 ตารางเมตร ได รอยละ 80 แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับชนิดติดลอย หลอด LED T8

2x18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ. ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

29 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 500,000     - - โรงเรียนตรีประชา- โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ดวยการทาสีภายในและ ดําเนินการ ทาสีภายใน - ภายนอก พัฒนศึกษา อยูในสภาพพรอมใชงาน

ภายนอก อาคารอเนกประสงคและอาคาร มีอาคารเรียนที่ได และปลอดภัยสงเสริม

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอม เรียน ก,ข มาตรฐานและใชงาน สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ขูดลางสีเดิม จํานวน 4,650 ตารางเมตร ได รอยละ 80 แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรยีนรู นาอยู 2. สีน้ําพลาสติก ภายนอก-ภายใน

นาดู นาเรียน และปลอดภัย จํานวน 4,650 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ. ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

30 โครงการกอสรางลานกีฬา 1. เพื่อกอสรางลานอเนก - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค - 117,000     - - โรงเรียนกวางโจน 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน ประสงคใหมีสภาพที่ดี และ พื้นที่ไมนอยกวา ศกึษา มีลานกีฬา แวดลอมท่ีเหมาะสมในการ

กวางโจนศึกษา เหมาะสมตอการใชงาน 305.40 ตารางเมตร อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร (รายละเอียดตามประมาณราคา ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ พิกัด รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

เรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ N = 16.263936 บริการ มีความประทับใจ

E = 102.200361 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน - 420,000     - - โรงเรียนภูแลนคา 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสรมิเหล็ก โรงเรียนภูแลนคา เสริมเหล็กภายในบริเวณ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร วิทยายน มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยายน โรงเรียน ยาว 150.00 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

2. เพื่ออํานวยความสะดวกให ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

กับผูเรียน ผูปกครองและ กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใชงานได รอยละ ในการใชบริการ

บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ ยาว 150.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ 80 2. โรงเรียนเปนแหลง

ประสานงานที่โรงเรียน ไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ เรียนรูที่นาดู นาอยู

0.20 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร นาเรียน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.889868 , E = 101.793356

จุดสิ้นสุด N = 15.886521 , E = 101.793449
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

32 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน 1. เพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 500,000     - - โรงเรียนกวางโจน- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

กวางโจนศึกษา โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ เสรมิเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว ศึกษา มีร้ัวโรงเรียน ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน 104 เมตร ที่ปลอดภัยพรอม ของนักเรียนได

2. เพื่อรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได รอยละ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู อบจ.ชัยภูม)ิ 80 ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.263936 , E = 102.200361 การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา - 383,000     - - โรงเรียนกวางโจน 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ศึกษา มีรางระบาย ภายในบริเวณโรงเรียน

กวางโจนศึกษา มาตรฐานและใชงานได 0.70 เมตร ยาว 92.00 เมตร น้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึก 0.70 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ (รายละเอียดตามประมาณราคา ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรียนและอํานวยความ อบจ.ชัยภูม)ิ แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรยีน ครู พิกัด รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก N = 16.263936 , E = 102.200361

ที่มาติดตอประสานงานกับ

ทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

34 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา - 500,000     - - โรงเรียนสตรี - 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ชัยภูมิ 2 มีราง ภายในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 (แหงท่ี 2) มาตรฐานและใชงานได 0.30 เมตร ยาว 375.00 เมตร ระบายน้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ จากประตูทิศตะวันตก-ทิศใต ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรียนและอํานวยความ (รายละเอียดตามประมาณราคา แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรยีน ครู อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก พิกัด

ที่มาติดตอประสานงานกับ N = 15.851195 , E = 102.065630

ทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อขยายผิวจราจรถนน 1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 440,000     - - โรงเรียนสตรี - 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสรมิเหล็ก โรงเรียนสตรี - คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม ลักษณะสายทางเดิม ถนนนคอนกรีต ชัยภูมิ 2 มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

ชัยภูมิ 2 กอสรางรางระบายนํ้า เสรมิเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หนา 0.15 เมตร พรอมรางระบายน้ํา โรงเรียน มีความพึงพอใจ

บริเวณโรงเรียน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน ในการใชบริการ

2. เพื่ออํานวยความสะดวก ผิวจราจรกวาง 2.30 เมตร ยาว 132.00 เมตร ใชงานได 2. โรงเรียนเปนแหลง

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ 303.60 ตารางเมตร นาเรียน

ประสานงานที่โรงเรียน (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด จุดเร่ิมตน N = 15.889868 , E = 101.793356

      จุดสิ้นสุด N = 15.886521 , E = 101.793449
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2. รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 0.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร 

ลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด  N = 15.548807 , E = 101.812758
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

36 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน 1. เพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 496,000     - - โรงเรียนบานเปา 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

บานเปาวิทยา โรงเรียนใหมีสภาพท่ีดีและ เสริมเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว วิทยา มีรั้วโรงเรียน ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน 103 เมตร ที่ปลอดภัยพรอม ของนักเรียนได

2. เพื่อรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได รอยละ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู อบจ.ชัยภูม)ิ 80 ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.179762 , E = 101.921807 การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

37 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน 1. เพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 496,000     - - โรงเรียนเกษตร- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

เกษตรสมบูรณวิทยาคม โรงเรยีนใหมีสภาพที่ดีและ เสริมเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว สมบูรณวิทยาคม ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน 103 เมตร มีรั้วโรงเรียน ของนักเรียนได

2. เพื่อรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา ที่ปลอดภัยพรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได รอยละ ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด 80 มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.298279 , E = 101.934231 การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

38 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพื่อใหมีอาคารหองสวม ดําเนินการ กอสรางอาคาร - 477,000     - - โรงเรียนเพชร- 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษาฯ

หองสวม โรงเรียนเพชร - ที่ถูกสุขลักษณะ หองสวม จํานวน 1 หลัง วิทยาคาร สุขภาพจิตที่ดีตอสถาน-

วิทยาคาร 2. เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอ ขนาด 6 หอง มีอาคารหองสวม ศกึษา เอ้ืออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน (รายละเอียดตามประมาณราคา ที่ไดมาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง และ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได 2. โรงเรียนมีสถานที่

นักเรียนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น พิกัด รอยละ 80 สําหรับรองรับประชาชน

N = 16.343013 , E = 102.275289 ชุมชน ผูปกครอง และ

นักเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

39 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนบําเหน็จ- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ณรงควิทยาคม ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บําเหน็จณรงควิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144

1-9/40



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

40 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนภูแลนคา- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยายน มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ภูแลนคาวิทยายน แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722

1-9/41



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

41 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนสตรี - 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ชัยภูมิ 2 มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

สตรีชัยภูมิ 2 แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630

1-9/42



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

42 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนหวยตอน- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หวยตอนพิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689

1-9/43



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

43 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนโปงนก- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ประชาสามัคค ี ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โปงนกประชาสามัคคี แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568

1-9/44



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

44 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนลุมลําช-ี 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ นิรมิตวิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ลุมลําชีนิรมิตวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

45 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนหนองไผ- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยานุสรณ มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองไผวิทยานุสรณ แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

46 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนกวางโจน- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ศึกษา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

กวางโจนศึกษา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

47 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนบานเด่ือ- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานเดื่อวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.114260 , E = 101.887856

1-9/48



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

48 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนมัธยม- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ บานแกงวิทยา ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมบานแกงวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

49 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนเกษตร- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ สมบูรณวิทยาคม ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เกษตรสมบูรณวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231

1-9/50



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

50 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนมัธยม- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ หนองศาลา ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมหนองศาลา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504

1-9/51



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

51 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนบานหัน- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานหันวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621

1-9/52



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

52 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรยีนหนองสังข- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยายน มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองสังขวิทยายน แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811

1-9/53



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

53 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โคกสะอาดวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559

1-9/54



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

54 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนสระพัง- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

สระพังวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128

1-9/55



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

55 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนหวยยาง- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หวยยางวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.549867 , E = 101.867425

1-9/56



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

56 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนโนนกอก- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โนนกอกวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807

1-9/57



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

57 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนกุดนํ้าใส- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

กุดน้ําใสพิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758

1-9/58



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

58 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนเพชร- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคาร มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เพชรวิทยาคาร แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289

1-9/59



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

59 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนเนินสงา- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เนินสงาวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537

1-9/60



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

60 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนตรีประชา- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พัฒนศึกษา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ตรีประชาพัฒนศึกษา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

61 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนมัธยมชัย- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ มงคลรังงาม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมชัยมงคลรังงาม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

62 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนบานเปา- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานเปาวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.921807
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

63 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - โรงเรียนหนองขาม- 1. หองเรียนมีความ กองการศกึษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรียน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองขามวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอื้อตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบื้อง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - 500,000 - - มีแหลงเรียนรูที่เอื้อ นักเรียนมีแหลง กองการศีกษาฯ

ภายในโรงเรียนบําเหน็จ ภูมิทัศนภายในโรงเรียน โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม ตอการจัดการเรียนรู เรียนรูท่ีเอ้ือตอ

ณรงควทิยาคม ใหเอ้ือตอการเรียนรู ประกอบดวย  จัดแหลงเรียนรู ของนักเรียน การเรียนรู

ของนักเรียน ทางดานภูมิศาสตร  รอยละ 80

2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และศิลปวัฒนธรรม

แหลงเรียนรูภายใน รายละเอียอดังน้ี

โรงเรียน  1. ดิน จํานวน 200 รถ  รถละ 350 บาท  

     เปนเงิน 70,000  บาท 

2. ตนไมขนาดใหญ จํานวน  20 ตน 

     ตนละ 1,500 บาท  เปนเงิน 30,000  บาท 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. ตนไมขนาดกลาง จํานวน  12 ตน ตนละ

   500 บาท  เปนเงิน 6,000  บาท 

4. อิฐบล็อกประสาน  0.09 x 0.19 x 0.39

   จํานวน  1,920 กอน กอนละ 10 บาท 

   เปนเงิน 19,200  บาท 

5. อิฐตัวหนอน จํานวน 800 ตร.ม. 

    ตร.ม.ละ190 บาท เปนเงิน 152,000  บาท 

6. หินคลุก จํานวน 60 ลบ.ม. 

   ลบ.ม.ละ 500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 

7. ฝาปดรางระบายน้ํา ขนาด 1x1 เมตร

    จํานวน 30 ฝา ฝาละ 4,200 บาท

    เปนเงิน 126,000 บาท

1-9/66



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8. คอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 30 คิว 

   คิวละ 1,900 บาท เปนเงิน 57,000 บาท

9. ขอบคันหินโคง จํานวน 70 ตัว ตัวละ

    140 บาท เปนเงิน  9,800 บาท

พิกัด 

N=15.503889 E=101.689144

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

65 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร   พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน N=15.548807 นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.812758 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

66 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน N=16.482945    นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=102.081559 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง  อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

67 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน N=15.521983 นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.774610 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง  อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

68 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน E=15.887030 นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.793722 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง  อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

69 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

มัธยมชัยมงคลรังงาม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน N=15.489560 นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย  E=101.954893 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง  อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

70 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวทิยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน  N=16.392705 นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย  E=102.399128 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง  อบจ.ชัยภูม)ิ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง และใหการยอมรับ

โรงเรียน โรงเรียน

1-9/73



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

71 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วโรงเรียนหวยตอน - 500,000 -  - รั้วโรงเรียนท่ีปลอดภัย 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ พิทยาคม  ตําบลหวยตอน พรอมใชงานได และลดจํานวน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รอยละ 80 การหนีเรียนของ

ใชงาน ดําเนินการ กอสรางรั้วกออิฐบล็อคทึบ นักเรียนได

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย ฉาบเรียบ 2 ดาน สูง 1.90 เมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ในชีวิตและทรัพยสินของ ยาว 104 เมตร (ชวงละ 250 เมตร) และประชาชนที่

ครู นักเรียน บุคลากรทาง เปาหมายเชิงคณุภาพ เขามาใชบริการ 

การศึกษา ประชาชนทั่วไป โรงเรียนมีรั้วท่ีสวยงามและไดมาตรฐาน มีความประทับใจ

ที่มาติดตอราชการกับทาง พิกัด N=15.883026 E=101.935689 และใหการยอมรับ

โรงเรียน (รายละเอียดตามประมาณราคา โรงเรียน

 อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/74



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

72 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000    -  - โรงเรียนโคกสะอาด 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ท่ีถูกสุขลักษณะ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา วิทยา มีหองสวมที่ได สุขภาพจิตที่ดี

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ดาํเนินการ มาตรฐาน ใชงานได ตอสถานศกึษา 

ตอการรองรับประชาชน กอสรางอาคารหองสวม จํานวน 6 ที่ รอยละ 80 เอื้ออํานวยตอการ

ชุมชน ผูปกครอง พิกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู

และนักเรียนท่ีมีจํานวน N=16.482945 2. โรงเรียนมีสถานที่

เพ่ิมขึ้น E=102.081559 สําหรับรองรับประชาชน    

(รายละเอียดตามประมาณราคา ชุมชน ผูปกครอง 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และนักเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ

1-9/75



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

73 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000 -  - โรงเรียนบานเปา 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ท่ีถูกสุขลักษณะ สวมมาตรฐาน แบบ 10 วิทยา มีหองสวมที่ได สุขภาพจิตที่ดี

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ท่ี สปช.605/45 มาตรฐาน ใชงานได ตอสถานศกึษา 

ตอการรองรับประชาชน ที่โรงเรียนบานเปาวิทยา รอยละ 80 เอื้ออํานวยตอการ

ชุมชน ผูปกครอง ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ จัดกิจกรรมการเรียนรู

และนักเรียนท่ีมีจํานวน จังหวัดชัยภูมิ 2. โรงเรียนมีสถานที่

เพ่ิมขึ้น พิกัด สําหรับรองรับประชาชน    

N=16.179762 E=101.921807 ชุมชน ผูปกครอง 

(รายละเอียดตามประมาณราคา และนักเรียน

อบจ.ชัยภูม)ิ ที่ถูกสุขลักษณะ

1-9/76



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

74 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000    -  - โรงเรียนเพชรวทิยา 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร คาร มีหองสวมที่ได สุขภาพจิตที่ดี

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ดาํเนินการ มาตรฐาน ใชงานได ตอสถานศกึษา 

ตอการรองรับประชาชน กอสรางอาคารหองสวม จํานวน 6 ที่ รอยละ 80 เอื้ออํานวยตอการ

ชุมชน ผูปกครอง พิกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู

และนักเรียนท่ีมีจํานวน N=16.343013 E=102.275289 2. โรงเรียนมีสถานที่

เพ่ิมขึ้น (รายละเอียดตามประมาณราคา สําหรับรองรับประชาชน 

 อบจ.ชัยภูม)ิ ชุมชน ผูปกครอง 

และนักเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ

1-9/77



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

75 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000  -  - โรงเรียนลุมลําชีนิรมิต 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา ท่ีถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมลุมลําชินิรมิวิทยา วิทยา  มีหองสวม สุขภาพจิตท่ีดี

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ดาํเนินการ ที่ไดมาตรฐาน ตอสถานศึกษา 

ตอการรองรับประชาชน กอสรางอาคารหองสวม ใชงานไดรอยละ 80 เอื้ออํานวยตอการ

ชุมชน ผูปกครอง จํานวน 6 ที่ จัดกิจกรรมการเรียนรู

และนักเรียนท่ีมีจํานวน N=15.707543 E=101.937563 2. โรงเรียนมีสถานที่

เพ่ิมขึ้น (รายละเอียดตามประมาณราคา สําหรับรองรับประชาชน 

 อบจ.ชัยภูม)ิ ชุมชน ผูปกครอง 

และนักเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ

1-9/78



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม  - 500,000 -  - โรงเรียนบานเปาวิทยา 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เหล็กโรงเรียนบานเปาวิทยา ใหกับนักเรียน ครู เหล็ก โรงเรียนบานเปาวิทยา    มีถนนคอนกรีตเสริม ผูปกครอง 

ผูปกครอง และประชาชน ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ เหล็กที่ไดมาตรฐาน ประชานท่ีมาติดตอ

ที่มาติดตอประสานงานกับ จ.ชัยภูมิ ใชงานไดรอยละ 80 ประสานงานกับ

ทางโรงเรียน สภาพเดิม ทางโรงเรียน มีความ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพ ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร พึงพอใจในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียน ความยาว 125.00 เมตร 2. โรงเรียนเปนแหลง

ใหมีบรรยากาศนาอยู ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาดู นาเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน

กวาง 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร

หรือพื้นทีไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร

พิกัด

จุดเริ่มตน N=16.379234

จุดสิ้นสุด E=101.970355

จุดเริ่มตน N=16.378208

จุดสิ้นสุด E=101.969872

(รายละเอียดตามประมาณ

ราคาอบจ.ชัยภูม)ิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

77 กอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ือสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริม - 500,000 -  - โรงเรียนมีถนนคอน 1.นักเรียน กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ภายในโรงเรียน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน เหล็ก ภายในโรงเรียนสระพัง กรีต ที่ไดมาตรฐาน ผูปกครอง 

สระพังวิทยาคม สระพังวิทยาคม วิทยา ต.สระพัง อ.บานแทน ภายในโรงเรียน ประชาชนท่ีมาติดตอ

2.เพ่ือปรับปรุงถนนโดย จ.ชัยภูมิ หนาอาคารเรียนตลอด จํานวน 1 ชวง ประสานงานกับทาง

รอบโรงเรียนใหสมบูรณ จนรอบบริเวณหอประชุม  โรงเรียน มีความ

สามารถใชงานไดดี และทางเขาหนาโรงเรียน พึงพอใจในการใชบริการ

มีความเปนระเบียบ พิกัด 2. ถนนคอนกรีต

สวยงาม N=16.393582 ภายในโรงเรียน

E=102.396499 มีความเหมาะสม

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา และปลอดภัย

อบจ.ชัยภูม)ิ ตอการสัญจร

1-9/81



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

78 กอสรางรางระบายน้ํา 1.เพ่ือกอสรางรางระบาย กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต  - 496,000 -  - โรงเรียนโนนครอวิทยา 1.ลดปญหา กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กโรงเรียนโนนครอวิทยา มีรางระบายน้ํา น้ําทวมขังภายใน

โรงเรียนโนนครอวิทยา ที่ไดมาตรฐานและใชงาน ขนาดปากกวาง 0.25 เมตร คสล. ที่ปลอดภัย บริเวณโรงเรียนและ

ไดอยางปลอดภัย ลึก 0.48 เมตร ยาว 414.00 เมตร มั่นคง แข็งแรง ลดการเกิดอบุติเหตุได

2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน พิกัด ใชงานไดรอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

ของโรงเรียนและอํานวย N=15.521983 และประชาชนที่เขา

ความสะดวกใหกับนักเรียน E=101.774610 มาใชบริการ มีความ

ครู ผูปกครองและบุคคล (รายละเอียดตาม ประมาณราคา ประทับใจและให

ภายนอกที่มาติดตอ อบจ.ชัยภูม)ิ การยอมรับโรงเรียน

ประสานงานกับทางโรงเรียน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

79 กอสรางรางระบาย 1.เพ่ือกอสรางรางระบาย เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000 -  - นักเรียน ครู 1.แกปญหาน้ําทวม กองการศกึษาฯ

น้ําเสริมเหล็กโรงเรียน นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางรางระบายน้ํา ผูปกครองและชุมชน ขังในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจ 2. นักเรียน ครู

โรงเรียนใหนาอยู นาดู เปาหมายเชิงคุณภาพ ไมนอยกวา ผูปกครองและชุมชน

สะอาดและปลอดภัย มีรางระบายนํ้าที่ได รอยละ 80 ที่รับบริการมีความ

มาตรฐาน สะอาดและ สุข และปลอดภัย

ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

80 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม - 178,000 -  - โรงเรียนโนนครอวิทยา 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete มีถนนคอนกรีตเสริม ผูปกครองประชาน

Concrete โรงเรียน  Asphaltic Concrete สภาพเดิม ถนนคอนกรีต เหล็ก ผิวปู Asphaltic ที่มาติดตอประสาน

โนนครอวิทยา ภายในบริเวณโรงเรียน เสริมเหล็ก เสียหาย Concrete ที่ได งานกับทางโรงเรียน 

(บริเวณหนาอาคาร 3) 2.เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร มาตรฐาน ใชงานได มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน  ผูปกครอง ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รอยละ 80 ในการใชบริการ

และบุคคลภายนอกที่มา คอนกรีตเสริมเหล็ก 2. โรงเรียนเปนแหลง

ติดตอประสานงาน ผิวปู Asphaltic Concrete เรียนรูที่นาดู นาอยู

ที่โรงเรียน ผิวจราจร ขนาดกวาง 4 เมตร นาเรียน

ยาว 215 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

พิกัด

N=15.521983

E=101.774610

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ.ชัยภูม)ิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

81 กอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม  - 500,000 -  - โรงเรียนบําเหน็จณรงค 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรียน ใหกับนักเรียน ครู เหล็ก โรงเรียนบําเหน็จณรงค    มีถนนคอนกรีตเสริม ผูปกครอง ประชาชน

บําเหน็จณรงควทิยาคม ผูปกครองและประชาชน วิทยาคม เหล็กที่ไดมาตรฐาน ที่มาติดตอประสาน

ที่มาติดตอประสานงาน สภาพเดิม ใชงานไดรอยละ 80 งานกับทางโรงเรียน

กับทางโรงเรียน ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร มีความพึงพอใจ

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพ ความยาว 125.00 เมตร ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียน ดําเนินการ 2. โรงเรียนเปนแหลง

ใหมีบรรยากาศ นาอยู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาดู นาเรียน เมตร หนา 0.15 เมตร นาเรียน

ยาว 125.00 เมตร

1-9/86



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

หรือพื้นทีไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน N=16.379234

จุดสิ้นสุด E=101.970355

จุดเริ่มตน N=16.378208

จุดสิ้นสุด E=101.969872

(รายละเอียดตามประมาณ

ราคาอบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/87



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

82 กอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม  - 500,000 -  - โรงเรียนบานเปาวิทยา 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรียนบาน ใหกับนักเรียน ครู เหล็ก โรงเรียนบานเปาวิทยา มีถนนคอนกรีตเสริม ผูปกครอง ประชาชน

เปาวิทยา ผูปกครองและประชาชน ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ เหล็กที่ไดมาตรฐาน ท่ีมาติดตอประสาน

ที่มาติดตอประสานงาน สภาพเดิม ใชงานไดรอยละ 80 งานกับทางโรงเรียน

กับทางโรงเรียน ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร มีความพึงพอใจ

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพ ความยาว 125.00 เมตร ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียนใหมี ดําเนินการ 2. โรงเรียนเปนแหลง

บรรยากาศนาอยู นาดู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาเรียน เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร นาเรียน

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร

1-9/88



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

หรือพื้นทีไมนอยกวา 

625.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน N=16.376426

   E=101.969552

จุดสิ้นสุด N=16.376645

   E=101.970431

(รายละเอียดตามประมาณ

ราคาอบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/89



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

83 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม - 494,000 -  - โรงเรียนเพชรวทิยาคาร 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete มีถนนคอนกรีตเสริม ผูปกครอง ประชาชน

 Concrete โรงเรียนเพชร  Asphaltic Concrete ชวงที่ 1 หนาหอง TO BE NUMBER ONE เหล็กผิวปู Asphaltic ที่มาติดตอประสาน

วิทยาคาร ภายในบริเวณโรงเรียน กวาง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร Concrete ที่ได งานกับทางโรงเรียน

2.เพ่ืออํานวยความสะดวก ชวงที่ 2 หลังหองแนะแนว มาตรฐาน ใชงานได มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน  ผูปกครอง กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร รอยละ 80 ในการใชบริการ

และบุคคลภายนอก ชวงท่ี 3 หนาอาคาร  3 2. โรงเรียนเปนแหลง

ที่มาติดตอประสานงาน กวาง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร เรียนรูท่ีนาดู นาอยู

ที่โรงเรียน พิกัด N=16.343013  , E=102.275289 นาเรียน

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/90



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก เชิงปริมาณ - 500,000 - - โรงเรียนมีถนนคอนกรีต 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic ใหกับนักเรียน ครู โรงเรียนมีถนนคอนกรีตที่ ที่เชื่อมระหวางหองน้ํา ผูปกครอง ประชาชน

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา  ผูปกครองและประชาชน เชื่อมระหวางหองนํ้านักเรียน นักเรียน-โรงอาหาร ที่มาติดตอประสาน

(เชื่อมระหวางหองน้ํา ที่มาติดตอประสานงาน  - โรงอาหาร งานกับทางโรงเรียน

นักเรียน-โรงอาหาร) กับทางโรงเรียน เชิงคุณภาพ มีความพึงพอใจ

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพ โรงเรียนมีบรรยากาศนาดู นาอยู ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียนให นาเรียน 2. โรงเรียนเปนแหลง

มีบรรยากาศนาอยู นาดู เรียนรูท่ีนาดู นาอยู

นาเรียน นาเรียน

1-9/91



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

85 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายนํ้าประปา - 500,000 -  - โรงเรียนบานเปาวิทยา นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบําเหน็จณรงค ประปาโรงเรียน โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม มีระบบน้ําประปา ท่ีสะอาดและ

วิทยาคม 2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย หอถัง ปมนํ้า ที่มีคณุภาพและ มีคุณภาพเพียงพอ

ระบบน้ําประปา ทอสงนํ้า ถังเก็บนํ้า พอเพียง ตอปริมาณนักเรียน

ภายในโรงเรียน ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ลูก

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/92



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

86 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายนํ้าประปา - 460,000 -  - โรงเรียนบานเปาวิทยา นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ประปาโรงเรียน โรงเรียนบานเปาวิทยา มีระบบน้ําประปาที่มี ที่สะอาดและ

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย หอถัง ปมนํ้า คุณภาพและพอเพียง มีคุณภาพเพียงพอ

ระบบน้ําประปาภายใน ทอสงนํ้าถังเก็บน้ํา ตอปริมาณนักเรียน

โรงเรียน ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ลูก

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/93



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

87 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายนํ้าประปา - 460,000 -  - โรงเรียนมัธยมชัยมงคล นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคล ประปาโรงเรียน โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รังงาม มีระบบน้ําประปา ที่สะอาดและ

รังงาม 2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย  ปมน้ํา ทอสงนํ้า ที่มีคณุภาพและเพียงพอ มีคุณภาพเพียงพอ

ระบบน้ําประปาภายใน ถังเก็บน้ํา ขนาด 2,500 ลิตร    ไดรอยละ 80% ตอปริมาณนักเรียน

โรงเรียน จํานวน 2 ลูก

1-9/94



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

88 ซอมแซมระบบประปา 1. เพ่ือใหโรงเรียนลุมลําชี ซอมแซมระบบประปา  - 500,000  -  - มีระบบประปาที่ได โรงเรียนลุมลําชี กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา นิรมิตวิทยามีระบบประปา โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา มาตรฐาน ผูรับบริการ นิรมิตวิทยา มีระบบ

ที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวย  มีความพึงพอใจ ประปาที่ไดมาตรฐาน

2.เพ่ือใหมีน้ําในการอุปโภค 1. ถังนํ้าใส จํานวน 1 ถัง ไมนอยกวารอยละ 80 ในการอุปโภคบริโภค

บริโภค สะอาดถูกสุขลักษณะ 2. หอถังสูง  จํานวน 1 หอ สะอาดถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล 3. ระบบทอสงน้ําดิบ จํานวน 1 ระบบ ตามมาตรฐานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม 4. การประสานทอในระบบ จํานวน 1 ระบบ ส่ิงแวดลอม

3. เพ่ือดูแลรักษาระบบ 5.ระบบหอจายน้ําประปา จํานวน 1 ระบบ

6. เครื่องสบูน้ําดิบพรอมอุปกรณควบคุม  

จํานวน 2 ชุด

1-9/95



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ประปาใหอยูในสภาพที่ดี 7. เครื่องมือตรวจวัดความ

ใชการไดไมกอใหเกิด เปนกรด-ดาง ในนํ้า

อันตรายตอนักเรียนและ เปาหมายเชิงคุณภาพ

บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนไดรับบริการนํ้าประปา

ที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม

1-9/96



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

89 ซอมแซมระบบประปา 1.เพ่ือใหโรงเรียนหวยตอน ซอมแซมระบบประปา - 500,000 - - มีระบบประปาที่ได 1. เรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม พิทยาคมมีระบบประปา โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม มาตรฐาน ผูรับบริการ พลานามัยสมบูรณ 

ที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวย มีความพึงพอใจ แข็งแรง

2.เพ่ือใหมีน้ําในการ 1. ถังนํ้าใส จํานวน 1 ถัง ไมนอยกวารอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน 

อุปโภค บริโภค 2. หอถังสูง  จํานวน 1 หอ ใหหการยอมรับ

สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. ระบบทอสงน้ําดิบ จํานวน 1 ระบบ และความไววางใจตอ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล 4. การประสานทอในระบบ จํานวน 1 ระบบ สถานศึกษา

สิ่งแวดลอม 5.ระบบหอจายน้ําประปา จํานวน 1 ระบบ

6. เครื่องสบูน้ําดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 2 ชุด 

7. เครื่องมือตรวจวัดความเปนกรด-ดาง ในนํ้า

1-9/97



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนไดรับบริการนํ้าประปา

ที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม

1-9/98



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

90 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย  - 499,000  -  - โรงเรียนบานเปาวิทยา 1.ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีอาคารบานพักอาศัย ทางการศึกษา

และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต โรงเรียนบานเปาวิทยา ใชงานไดรอยละ 80 สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา N=15.883026 E=101.935689 2. ผูปกครอง ชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่เขามา

อบจ.ชัยภูม)ิ ใชบริการ มีความ

ประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรียน

1-9/99



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

91 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย - 499,000 -  - โรงเรียนภูแลนคา 1.ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น วิทยายน มีอาคาร ทางการศึกษา

และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง บานพักอาศัย ปลอดภัย มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน มั่นคง แข็งแรง สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด ใชงานไดรอยละ 80 การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา E=15.887030 2. ผูปกครอง ชุมชน

E=101.793722 และประชาชนที่เขามา

(รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ ประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรียน

1-9/100



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

92 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย  - 499,000  -  - โรงเรียนมัธยมชัยมงคล 1.ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น รังงาม มีอาคารบานพัก ทางการศึกษา

และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง อาศัย ปลอดภัย มั่นคง มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2.เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม แข็งแรง ใชงานได สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด รอยละ 80 การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา N=15.489560 2. ผูปกครอง ชุมชน

E=101.954893 และประชาชนที่เขามา

(รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความ

 อบจ.ชัยภูมิ ) ประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรียน

1-9/101



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

93 กอสรางหลังคา หนาอาคาร 31.เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน - 500,000 -  - โรงเรียนเพชรวทิยาคาร 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร เรียนใหมีสภาพที่ดีและ เพชรวิทยาคาร  ต.บานเพชร    มีสภาพอาคารที่ใชงานได แวดลอมที่เหมาะสม

เหมาะสมตอการใชงาน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยการ รอยละ 80 ในการจัดกิจกรรม

2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ตอเติมโครงหลังคาเมทัลชีท การเรียนรูและ

สถานที่และสิ่งแวดลอม ขนาด กวาง 10.30 เมตร กิจกรรมตางๆ

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม ยาว  30.05  เมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน 

การเรียนรูและกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

ตางๆ N=16.343013 E=102.275289 ใชบริการ มีความ

(รายละเอียดตามประมาณราคา ประทับใจและใหการ

 อบจ.ชัยภูม)ิ ยอมรับโรงเรียน

1-9/102



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

94 ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง 1.เพ่ือใหระบบไฟฟาของ ดานปริมาณ  - 500,000  -  - ระบบไฟฟาแรงสูงและ โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

และแรงต่ําภายใน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง แรงต่ําภายในโรงเรียน ไฟฟาแรงสูงและ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร มีประสิทธภิาพเหมาะสม และแรงต่ํา จํานวน 1 แหง เพชรวิทยาคาร แรงต่ําภายใน

กับการใชงาน ดานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเพชร

2.เพ่ือสามารถรองรับ ระบบไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา รอยละ 80 วิทยาคาร

ปริมาณการใชไฟฟาที่มี มีความปลอดภัยและสามารถ

จํานวนมากขึ้น ใชงานได

3.เพ่ือสรางความปลอดภัย พิกัด N=16.343013  , E=102.275289

ในทรัพยสินของทางราชการ (รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/103



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

95 จัดทําพื้นหินขัด 1.เพ่ือจัดทําพื้นอาคาร เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000  -  - ผูใชบริการมีความ 1.โรงเรียนมีหอ กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุมแบบหินชัด พ้ืนหินขัดอาคาร พึงพอใจในการใช ประชุมที่เหมาะสม 

แบบ 100/27 2.เพ่ือใหอาคารหอประชุม หอประชุม จํานวน 1 หลัง บริการหอประชุม สะอาดและปลอดภัย

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 มีความสะอาดและปลอดภัย เปาหมายเชิงคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

ตอการใหบริการ อาคารหอประชุมสะอาด การเรียนรูและใหบริการแกชุมชน

ปลอดภัย และเหมาะสม 2. ผูปกครอง ครูและ

ตอการใหบริการ บคลุาการทางการ

ศึกษา และชุนชนมี

ความพึงพอในตอการ

ใชบริการหอประชุม

1-9/104



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

96 ปรับปรุงอาคารเรียน  1 1.เพ่ือปูกระเบ้ืองอาคาร ปรับปรุงปูกระเบ้ืองอาคาร  - 500,000 -  - โรงเรียนเพชรวทิยาคาร 1.หลังคาอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร เรียนใหมีสภาพที่ดีและ เรียน 1 โรงเรียนเพชรวทิยาคาร มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย เรียนมีอายุการใชงาน

เหมาะสมตอการใชงาน ต.บานเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มั่นคง แข็งแรงใชงานได ยาวนานขึ้น

2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 1. หองเรียนขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 8.2 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม จํานวน  4  หอง และประชาชนที่เขามา

การเรียนรู 2. ระเบียงหองเรียน ขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 60 เมตร ใชบริการ มีความ

รวม ขนาด 420  ตารางเมตร ประทับใจและใหการ

พิกัด ยอมรับโรงเรียน

N=16.343013  , E=102.275289

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูม)ิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

97 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงกอสราง เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000  -  - โรงเรียนมีถนนคอนกรีต 1.นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ถนนคอนกรีต โรงเรียนมีถนนคอนกรีต ท่ีไดมาตรฐานภายใน ประชาชนท่ีมาติดตอ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก จํานวน  1 ชวง โรงเรียน จํานวน 1 ชวง ประสานงานกับทาง

ใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง เชิงคุณภาพ โรงเรียน มีความ

และชุมชนท่ีมาติดตอ โรงเรียนมีถนนคอนกรีต พึงพอใจในการใช

ประสานงานกับโรงเรียน ที่ไดมาตรฐาน สะดวก บริการ

และปลอดภัยใหบริการ 2. ถนนคอนกรีต

ภายในโรงเรียน

มีความเหมาะสม

และปลอดภัยตอการ

สัญจร
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

98 ปรับปรุงลานอเนกประสงค 1.เพ่ือปรับปรุงลาน ปรับปรุงพ้ืนลานอเนกประสงค - 494,000 - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อเนกประสงคใหมีสภาพ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา วิทยา มีลานอเนก แวดลอมที่เหมาะสม

ที่ดีและเหมาะสมตอการ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประสงค ท่ีมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม

ใชงาน โดยการปรับระดับเทพ้ืนคอนกรีต ใชงานไดรอยละ 80 การเรียนรูและ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร เสริมเหล็กขนาด กวาง  32.00 เมตร กิจกรรมตางๆ

สถานที่และสิ่งแวดลอม ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

การเรียนรูและกิจกรรมตางๆ N=16.482945 E=102.081559 ใชบริการ มีความประทับใจ

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา และใหการยอมรับโรงเรียน

อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/107
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การสรางความเขมแข็งของชุมชนและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมพลัง 1.เพื่อพัฒนาทักษะ อสม. อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน  - 800,000 800,000 800,000 ผูเขารวมโครงการ สามารถ 1.อสม.มีความรู ความเขาใจ กองสงเสริมฯ

อาสาสมัครสาธารณสขุ ใหเกิดความรู ความเขาใจ (อสม.) / วิทยากร/เจาหนาที่ นําความรูไปใชในการดูแล และความสามารถในการ

ประจําหมูบาน และความสามารถในการเฝา ที่เก่ียวของ จํานวน 2 รุนๆละ 195 คน สุขภาพของตนเอง เฝาระวังและปองกัน

จังหวัดชัยภูมิ ระวังและปองกันควบคุมโรค รวมทั้งส้ิน 390 คน ครอบครัว และชุมชน/ ควบคุมโรคใหแกประชาชนใน 

ใหแกประชาชนในชุมชนได  - ลักษณะการดําเนินงาน จัดฝกอบรม หมูบาน ไมนอยกวา ชุมชนไดอยางถูกตองและ

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ อาสาสมัครสาธารณสุข รอยละ 80 มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจําหมูบาน (อสม.) ใหเกิดความรู 2.อสม.มีทักษะในการสรางเสริม

ใหมีทักษะในการสรางเสริม ความเขาใจ ในการเฝาระวังและปองกัน สขุภาพ ความรอบรูพฤติกรรม

สุขภาพ ความรอบรูพฤติกรรม ควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ สุขภาพของตนเอง และชุมชน

สุขภาพของตนเอง และชุมชน ภาคประชาชน ตลอดจนแนวทาง/มาตรการ

2-4/1
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ตลอดจนแนวทาง/มาตรการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเองและชุมชน

ของตนเองและชุมชน 3.อสม.ไดรับการพัฒนาความรู 

3.เพื่อสงเสริมให อสม.ไดรับการ ความสามารถในการดูแลสุขภาพ

พัฒนาความรู ความสามารถ ของประชาชนในชุมชนในเขต

ในการดูแลสุขภาพของประชาชน พื้นที่ไดอยางเขมแข็ง

ในชุมชนในเขตพื้นที่ไดอยางเขมแข็ง

2-4/2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้ง 1.เพ่ือใหมีแสงสวางที่เพียงพอ ดําเนินการ ติดตั้งไฟแสงสวาง - 5,495,000 - - สวนสาธารณะ 1.มีแสงสวางเพียงพอ สํานักปลัดฯ

ไฟแสงสวางโซลาเซลล ตอผูมาใชบริการบริเวณ โซลาเซลล จํานวน 70 ชุด หนองปลาเฒามีระบบ ตอผูมาใชบริการภาย

ภายในสวนสาธารณะ ภายในสวนสาธารณะ รายละเอียด ดังน้ี ไฟฟาสองสวางจาก ในสวนสาธารณะ

หนองปลาเฒา หนองปลาเฒา 1. โคมไฟแอล อี ดี (Light-Emitting Diode) พลังงานแสงอาทิตย หนองปลาเฒา

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย ขนาด 50 วัตต จํานวน 70 โคม ใชงานได รอยละ 80 2.ประชาชนท่ีมาใช

ใหกับเด็ก เยาวชน 2. แผงโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย บริการภายในสวนสาธารณะ

ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 150 วัตต จํานวน 70 แผง เกิดความปลอดภัยมาก

และนักทองเท่ียวผูมาเยือน 3.แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต 120 แอมป ยิ่งขึ้น และลดปญหาการ

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 70 ชุด กออาชญากรรมในบริเวณ

4. เสาไฟความสูงไมนอยกวา 7 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียง

จํานวน 70 ตน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

5. ตูควบคมุไฟฟาชนิดกันนํ้าพรอม

อุปกรณ จํานวน 70 ตู

6. โซลารชารจเจอร คอนโทรลเลอร

แบบควบคมุคาแสงสวางได

จํานวน 70 ชุด

7.ติดต้ังและขนสง จํานวน 1 งาน

(ตามประมาณราคากองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ 1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค 1. เขารวมกิจกรรมรณรงค  - 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ 1. เกิดการบูรณาการรวม กองแผนและ

เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ประชาสัมพันธการปองกันและ ประชาสัมพันธเนื่องในวัน ไดเขารวมกิจกรรม กับหนวยงานตาง ๆ งบประมาณ

(26 มิถุนายน) แกไขปญหายาเสพติด ตอตานยาเสพติดโลก และไดรับการพัฒนา การจัดงาน จัดกิจกรรม

2. เพื่อใหผูบริหาร ขาราชการ (26 มิถุนายน) ของจังหวัด- ไมนอยกวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ลูกจาง พนักงานจาง ครูแกนนํา ชัยภูมิ รอยละ 80 เปนไปดวยความเรียบรอย

และนักเรียนสงักัดองคการ- 2. ผูเขาโครงการรณรงค ตามแนวทางที่ศูนยอํานวย

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธเน่ืองในวัน การปองกันและปราบปราม

รวมรับรูและตอตานยาเสพติด ตอตานยาเสพติดโลก ยาเสพติดแหงชาติ 

3. เพื่อใหนักเรียนในสังกัด (26 มิถุนายน) ไดแกผูบริหาร (ศอ.ปส.) กําหนด

องคการบริหารสวนจังหวัด - ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง 2. ผูบริหาร ขาราชการ

ชัยภูมิ ไดมีโอกาสแสดงความ ครูแกนนํา นักเรียน สังกัด ลูกจาง พนักงานจาง 

สามารถในการเขารวมกิจกรรม อบจ. ชัยภูมิ จํานวน 50 คน ครูแกนนํา และนักเรยีน

ตาง ๆ ภายใตกิจกรรมการ สังกัดองคการบริหาร -

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

รณรงคประชาสัมพันธเน่ือง สวนจังหวัดชัยภูมิ ไดรวม

ในวันตอตานยาเสพติดโลก รบัรูและรวมกิจกรรม

(26 มิถุนายน) รณรงคประชาสัมพันธ

เนื่องในวันตอตาน

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

และมีการพัฒนาขีดความ

สามารถของตนเองไปสู

ระดับที่สูงขึ้น
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเครือขายนักเรียน 1. เพื่อจัดกิจกรรมสรางกระแส 1. จัดอบรมใหความรูและ 300,000 300,000 300,000 300,000 ปญหาดานยาเสพติด 1. ผูเขารวมโครงการ กองแผนและ

D.A.R.E. องคการบริหารสวน สรางภูมิคุมกันในการตอตาน กิจกรรมการแสดงความ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีความรู มีภูมิคุมกันใน งบประมาณ

จังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถของนักเรียน ลดลงมากกวา การตอตานยาเสพติด

สังกัดองคการบริหารสวน D.A.R.E. รอยละ 80 ในสถานศึกษาสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ 2. ผูเขารวมโครงการไดแก องคการบริหารสวน

2. เพื่อใหความรู และสราง นักเรียน D.A.R.E ครูโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ

เครือขายในการปฏิบัติงาน ในสังกัดองคการบริหารสวน 2. เกิดเครือขายการ

รวมแกไขปญหาการแพรระบาด จังหวัดชัยภูมิ และเจาหนาที่ ปฏิบัติงานรวมกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด ที่เกี่ยวของ จํานวน 856 คน ระหวางโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
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   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3. เพื่อเปนการสรางเสริมและ ดานการปองกันและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ แกไขปญหายาเสพติด

ดานการปองกันและแกไข 3. ผูเขารวมโครงการเกิด

ปญหา ยาเสพติด และสราง ความคิดสรางสรรคและ

ความสัมพันธอันดีตอกัน เกิดประสบการณใหม ๆ 

ระหวางสถานศึกษาสังกัด ในการดําเนินงานดาน

องคการบริหารสวนจังหวัด การปองกันและแกไข

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหายาเสพติด
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ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,299,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 6,074 เมตร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี Recycling  พื้นที่ใกลเคียงไดใช รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 1 ) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กม.0+000 - กม.0+775 ผิวจราจร ถนนเพื่อการขนสง เพ่ิมขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ทางการเกษตรสูทองตลาดได ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ที่ดีขึ้น

6,200.00 ตารางเมตร

5-9/1

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กองชาง

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4881811111111  E= 102.1244233333333

N= 16.4894411111111  E= 102.1172900000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

2 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000   - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง ตําบลทาใหญ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

บานโนนศรีทอง หมูท่ี 5 วังชมภู อําเภอหนองบัวแดง ยาว 4,500.00 เมตร ตําบลทาใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลทาใหญ - บานหลักแดน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลวังชมภู ทางการเกษตรของ

หมูที่ 9 ตําบลวังชมภู ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสรมิเหล็ก ผวิจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอหนองบัวแดง รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 697.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเรว็ และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 3,485 เมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

ตําบลทาใหญ และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

วังชมภู อําเภอหนองบัวแดง พิกัด การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน N=16.0529288888888  E= 101.6104888888888 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ N= 16.0625733333333  E= 101.5976699999999

เกษตรสูทองตลาดได

รวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลทาใหญ และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling  วังชมภู อําเภอหนองบัวแดง ยาว 5,500.00 เมตร ตําบลทาใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหวยขาเฒา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลวังชมภู ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลทาใหญ - สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง ประชาชนมีความสะดวก

บานทุงสวาง หมูท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี Recycling  จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเรว็ และปลอดภัย

ตําบลวงัชมภู อําเภอหนองบัวแดง 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลทาใหญ และตําบล ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

วังชมภู อําเภอหนองบัวแดง พื้นที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พิกัด การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.0414422222222  E= 101.64832222222222 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N= 16.0438899999999 E= 101.64707222222222

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

4 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,173,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บาน ตําบลโคกสะอาด และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หนองลุมพุก หมูที่ 2 หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 3,100.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว รวดเรว็ และปลอดภัย 649.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

ตําบลโคกสะอาด และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว พื้นที่ไมนอยกวา 3,894.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N=16.4697777777777  E= 102.1502222222222

N= 16.4672899999999 E= 102.1556955555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

5 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,680,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเขากี่ หมูที่ 14 ตําบลวะตะแบก และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 7.00-8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต - หวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต ยาว 1,315.00 เมตร ตําบลวะตะแบก และ 2. การคมนาคมขนสง

บานวังบายศรี หมูที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ตําบลหวยยายจิ๋ว ทางการเกษตรของ

ตําบลหวยยายจิ๋ว การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก บดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 8.00 เมตร อําเภอเทพสถิต ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.20 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 10,520.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลวะตะแบก และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ใกลเคยีงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ถนนเพ่ือการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และการสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด พิกัด

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.4676666666666 E=101.4499811111111

N=16.4732488888888 E=101.4583922222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ โอโล อําเภอภูเขียว ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 717.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร และตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โอโล อําเภอภูเขียว 3,585.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด กองชาง

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3588800000000  E=102.2712844444444

N=16.3583200000000  E=102.2647155555555 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถื่อน ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน และตําบลหนองคู อําเภอ ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ไดใชถนนในการสัญจร เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว ตําบลหนองคู ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ 447.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอบานแทน รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 1) และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรยีบไหลทาง หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว 1,788.00 ตารางเมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลหนองคู อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง ท่ีดีขึ้น

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด และการสัญจร ไป-มา กองชาง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.3122222222222 E=102.3144444444444

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.3112855555555 E=102.3184522222222

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,500,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 4,925.00 เมตร อําเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0130 ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของประชาชน

บานนาทุงใหญ - บานซับชมภู และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING พื้นที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพิ่มขึ้น

(ระยะที่ 1) อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด กม.0+000 - กม.0+542 ผิวจราจร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 542.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว 3,252.00 ตารางเมตร

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กองชาง

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=15.82165777777777 E=101.4029122222222

N=15.81673999999999 E=101.4025555555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,162,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00-5.00 ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานประดูงาม เทพสถิต และตําบลโคกเพชร เมตร ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลหวยยายจิ๋ว 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 8 ตําบลหวยยายจิ๋ว พัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต อําเภอเทพสถิต และ ทางการเกษตรของ

อําเภอเทพสถิต - บานโคกเพชร จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลโคกเพชรพัฒนา ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 1 ตําบลโคกเพชรพัฒนา การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 958.00 เมตร หนา 0.03 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 4,790.00 ตารางเมตร ผูที่สัญจรพื้นที่ใกล 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอ ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง เคียงไดใชถนนเพื่อการ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

เทพสถิต และตําบลโคกเพชร 4.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการ ที่ดีข้ึน

พัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา เกษตรและการสัญจรไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 1,244.00  ตารางเมตร หรือ พื้นที่รวม กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดไมนอยกวา 6,034.00 ตารางเมตร

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1 N=15.5147666666666 E=101.4647633333333

ชวงท่ี 1 N=15.5193633333333 E=101.4704599999999

ชวงท่ี 2 N=15.5198488888888 E=101.4679444444444

ชวงท่ี 1 N=15.5224077777777 E=101.4688133333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

10 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,960,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลบานยาง และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานทาเดื่อ หมูที่ 9 โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ ยาว 9,800.00 เมตร ตําบลบานยาง และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานยาง - บานโนนเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ตําบลโนนทอง อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete กม.0+900 - เกษตรสมบูรณ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเกษตรสมบูรณ รวดเร็ว และปลอดภัย กม.1+653 ผิวจราจร ขนาดกวาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ 6.00 เมตร ยาว 753.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพิ่มขึ้น

ตําบลบานยาง และตําบล หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ 4,518.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด กองชาง

ปลอดภัย N=16.3058566666666 E=101.8710455555555

N=16.3058566666666 E=101.8710455555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 11,823.00 เมตร อําเภอคอนสาร 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0055 บาน  ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ รวม ทางการเกษตรของ

สันติสุข - บานโสกมะตูม และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete ไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ใกลเคียงไดใชถนน รวดเรว็ และปลอดภัย

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิต เพ่ิมขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 559.00 เมตร ไหลทางกวาง ทางการเกษตรและ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ทางการเกษตรออกสูทอง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตลาด ไดอยางรวดเร็ว พื้นที่ไมนอยกวา 4,472.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4974099999999 E=102.0264277777777

N=16.5022199999999 E=102.0287488888888

5-9/22



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 861,000  -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลโพนทอง และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 2,200.00 เมตร ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานนางเมง หมูที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลโพนทอง - บานเลา การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 2 ตําบลบานเลา รวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธี Recycling ผิวจราจร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคยีง เพ่ิมขึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบล หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม ไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ นอยกวา 2,700.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการสัญจร ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว  ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.8368633333333   E=102.0674788888888

N=15.8406122222222   E=102.0685777777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,500,000  -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานปาคา หมูที่ 12 ตําบลเจาทอง และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.50 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลเจาทอง - บานนาระยะ วังทอง อําเภอภักดีชุมพล ยาว 5,700.00 เมตร ตําบลเจาทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลวังทอง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลวังทอง อําเภอ ทางการเกษตรของ

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว ภักดีชุมพล จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

ชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย 672.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึง รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ ผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

ตําบลเจาทอง และตําบล ไมนอยกวา 2,688.00 ตารางเมตร เคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

วังทอง อําเภอภักดีชุมพล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว เกษตรและการสัญจร ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย  N=15.8494777777777   E=101.3995133333333

N=15.8441900000000   E=101.3963766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,913,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic ตําบลบานตาล และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 - ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง บาน หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค 5.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร ตําบลบานตาล และ 2. การคมนาคมขนสง

ทาศาลา หมูที่ 2 ตําบลบานตาล - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลหัวทะเล อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเขาดิน หมูที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเรว็ และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,625.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเรว็ และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานตาล และตําบล 8,125.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 365.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เกษตรและการสัญจร ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร ไป-มา

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 9,585.00 ตารางเมตร

5-9/27



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1 N=15.4751311111111 E=101.7544499999999

ชวงท่ี 1 N=15.4744977777777 E=101.7671466666666

ชวงท่ี 2 N=15.4756600000000 E=101.7668211111111

ชวงท่ี 1 N=15.4757955555555 E=101.7700855555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ยาว 3,130.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหนองกก หมูที่ 8 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลหัวทะเล อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลบานเพชร - บานโคกแสว สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 6 ตําบลหัวทะเล รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเรว็ และปลอดภัย

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานเพชร และตําบล ยาว 812.00 เมตร ไหลทางกวาง ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พื้นที่ไมนอยกวา 6,496.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และ ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

 N=15.4038177777777   E=101.7093577777777

N=15.3966899999999   E=101.7105133333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

16 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 323,000    - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานกอก และ ตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทางบานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ยาว 5,300.00 เมตร ตําบลบานกอก และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานกอก- บานสําโรงโคก จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส การสัญจร ไป-มาไดสะดวก เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 265.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานกอก และ ตําบล พื้นที่ไมนอยกวา 1,590.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5078022222222 E=101.8724755555555

N=15.5076777777777 E=101.8700666666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,964,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลบานกอก และตําบล ถนนลกูรัง กวาง 5.50-6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลบานกอก - บานหนองพง หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส ยาว 7,000.00 เมตร ตําบลบานกอก และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองบัวโคก ทางการเกษตรของ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว อําเภอจัตุรัส จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานกอก และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส พื้นที่ไมนอยกวา 3,500.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5060444444444 E=101.8704055555555

N=15.5003088888888 E=101.8710555555555

5-9/34



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 576,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลนาเสียว และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานนาวัง หมูที่ 2 นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 1,250.00 เมตร ตําบลนาเสียว และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลนาเสียว - บานหวยชัน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลนาฝาย อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลนาฝาย การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete เมืองชัยภูมิ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย กม.0+000 - กม. 0+160 ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

ตําบลนาเสียว และตําบล ยาว 160.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ พื้นที่ไมนอยกวา 960.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ชวงที่ 2 กม.0+885 - กม.1+025 เกษตร และการสัญจร ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไป-มา

เกษตรออกสูทองตลาด ได ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

รวดเร็ว ปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1 N=15.9161699999999 E=102.0653333333333

ชวงท่ี 1 N=15.9174888888888 E=102.0647366666666

ชวงท่ี 2 N=15.9227611111111 E=102.0619566666666

ชวงท่ี 1 N=15.9239522222222 E=102.0615177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 500,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลโพนทอง และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานใหมพัฒนา บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 868.00 เมตร ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลโพนทอง - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเลา หมูที่ 2 ตําบลบานเลา การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete เมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพิ่มขึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,410.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8263255555555 E=102.0694755555555

N=15.82849777777777 E=102.0691733333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 6,717,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหนองเบ็น หมูท่ี 5 ตําบลศรีสําราญ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.50  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลศรีสําราญ - บานหนอง โคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค ยาว 4,100.00 เมตร ตําบลศรีสําราญ และ 2. การคมนาคมขนสง

โนนอย หมูท่ี 7 ตําบลโคกมั่งงอย จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ ทางการเกษตรของ

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสรมิเหล็ก กวาง 5.00 เมตร คอนสวรรค จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคยีง เพ่ิมขึ้น

ตําบลศรีสําราญ และตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม ไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค นอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เกษตร และการสัญจร ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ ไป-มา

5-9/39



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=15.97783777777777 E=102.34723666666666

N=15.99337222222222 E=102.3378055555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,689,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 10,577.00 เมตร อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0081 บาน ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไป ทางการเกษตรของ

นาโจด - บานหนองปลาปง และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอคอนสวรรค จังหวัด 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING เคยีงไดใชถนนเพื่อการ รวดเร็ว และปลอดภัย

ชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ชวงท่ี 1 กม.6+650 - กม.7+015 ขนสงผลผลิตทางการ เพ่ิมขึ้น

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พื้นที่ไมนอยกวา 2,190.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ชวงท่ี 2 กม.9+303 - กม.9+419 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 116.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 928.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 3 กม.9+419 - กม.9+614 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 196.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

4,294.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1 N=15.9947022222222 E=102.3588233333333

ชวงท่ี 1 N=15.9973900000000 E=102.3572799999999

ชวงท่ี 2 N=16.0123011111111 E=102.3467755555555

ชวงท่ี 1 N=16.0133500000000 E=102.3468666666666

ชวงท่ี 3 N=16.0133500000000 E=102.3468666666666

ชวงท่ี 1 N=16.0142999999999 E=102.3454999999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -        2,030,000  -           -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 7.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานประชาสามัคคี และตําบลบานหัน อําเภอ ยาว 9,200.00 เมตร ตําบลหนองตูม อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 8 ตําบลหนองตูม เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ภูเขียว และตําบล การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว - บานโนนหินลาด ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic Concrete บานหัน อําเภอเกษตร- มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 9 ตําบลบานหัน ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,550.00 เมตร ไหลทาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว กวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร ที่ใกลเคียงไดใชถนน การดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลบานหัน อําเภอ พื้นที่ไมนอยกวา 10,850.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ที่ดีขึ้น

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและ

ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.3374822222222 E=102.0732299999999

ปลอดภัย N=16.3466366666666 E=102.0633144444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,149,000  -           -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลผักปง และตําบลบานแกง ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,230.00 เมตร ตําบลผักปง และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานหนองเซียงซา ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง บานแกง อําเภอภูเขียว การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 8 ตําบลผักปง - บาน ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

หนองดินดํา หมูที่ 2 ตําบล 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี Recycling ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

บานแกง อําเภอภูเขียว ตําบลผักปง และตําบลบานแกง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,405.00 เมตร ไหลทางกวาง ผลผลิตทางการเกษตร การดํารงชีวิตประจําวัน

ไดใชถนนในการขนสง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสญัจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พื้นที่ไมนอยกวา 11,240.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4097877777777 E=102.1317100000000

N=16.4124666666666 E=102.1102944444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -        349,000    -           -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจิ๋ว และ ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวาง 4.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานยางเต้ีย หมูที่ 7 ตําบลวะตะแบก อําเภอ ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลหวยยายจิ๋ว และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหวยยายจิ๋ว - บาน เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลวะตะแบก อําเภอ การเกษตรของประชาชน

หนองหิน หมูที่ 10 ตําบล ไดใชถนนในการสัญจรไป - มา เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

วะตะแบก อําเภอเทพสถิต ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 478.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

ตําบลหวยยายจิ๋ว และ พื้นที่ไมนอยกวา 1,912.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต การดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลวะตะแบก อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และ ที่ดีขึ้น

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.5091811111111 E=101.4268644444444

ปลอดภัย N=15.5116188888888 E=101.4233400000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 838,000    -           -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลวะตะแบก และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานยางเก่ียวแฝก หวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต ยาว 11,500.00 เมตร ตําบลวะตะแบกและ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 3 ตําบลวะตะแบก - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอ การเกษตรของประชาชน

บานหนองผักบุง หมูที่ 18 การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 860.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

ตําบลวะตะแบก และตําบล พื้นที่ไมนอยกวา 4,300.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต การดํารงชีวิตประจําวัน

หวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และ ที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

การขนสงผลผลิตทางการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.4693966666666 E=101.4320519999999

N=15.4694377777777 E=101.4395822222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

26 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทางถนนลูกรัง  - 2,140,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็กสายทาง บาน ตําบลกุดเลาะ และ ตําบล- กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลกุดเลาะ เพิ่มขึ้น

โนนมะคาง หมูที่ 5 ตําบล - โนนทอง อําเภอเกษตรสม- ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก และ ตําบลโนนทอง 2. การคมนาคมขนสง

กุดเลาะ - บานโนนทอง บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน กวาง 5.00 เมตร ยาว 767.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ ทางการเกษตรของ

เมืองใหม หมูที่ 10 ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

ตําบลโนนทอง รวดเรว็ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 3,835.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลกุดเลาะ และ ตําบล- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โนนทอง อําเภอเกษตรสม พิกัด   N=16.3225399999999 E=101.9514477777777 และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิต

บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน         N=16.3233811111111 E=101.9456999999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/52



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 497,000  -  -
รอยละ 80 ของประชาชน

1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทางชย.ถ. 1-0071 ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,480.00 เมตร เกษตรสมบูรณ จังหวัด- 2. การคมนาคมขนสง

บานศาลา - บานตลาด  ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร ทางการเกษตรของ

อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 200.00 เมตร ไหลทางกวาง ถนนเพื่อการขนสง สะดวก รวดเรว็ 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง พื้นที่ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

ทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภัย  N=16.3090333333333 E=101.9663155555555

 N=16.3073944444444 E=101.9654755555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

28 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 363,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง ตําบลบานยาง และตําบล- ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ยาว 1,195 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ - กุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง บานยาง และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

(ทางหลวงแผนดินสาย จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวปู Asphaltic Concrete กุดเลาะ อําเภอเกษตร ทางการเกษตรของ

เกษตรสมบูรณ - บานเปา) ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

บานแผนดินทอง หมูที่ 11 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 145.00 เมตร ไหลทางกวาง รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลกุดเลาะ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

อําเภอเกษตรสมบูรณ ตําบลบานยาง และตําบล- พื้นที่ไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลติทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

จังหวัดชัยภูมิ กุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=16.2931911111111 E=101.9470511111111

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.2937300000000 E=101.9456844444444

5-9/54



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

29 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานตลุกคูณ หมูท่ี 8 ตําบลซับใหญและตําบลตะโก- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลซบั- เพิ่มขึ้น

ตําบลซับใหญ - บานซับใหญ ทอง อําเภอซับใหญ จังหวัด- ยาว 3,700 เมตร ใหญ และตําบลตะ - 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลตะโกทอง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน โกทอง อําเภอซับใหญ ทางการเกษตรของ

อําเภอซบัใหญ จังหวัดชัยภูมิ  ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ชวง กม.1+420 -กม. 2+770 ผิวจราจร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

และปลอดภัย ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคยีง สะดวก รวดเรว็ 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลซับใหญและตําบล ไมนอยกวา 2,214.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตะโกทอง อําเภอซับใหญ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร พิกัด

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว  N=15.5780700000000 E=101.6112166666666

 ปลอดภัย  N=15.5708400000000 E=101.6214611111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 9 ตําบลหวยแย และตําบลวัง- ถนนลูกรัง กวาง 5.00  เมตร ยาว 7,480.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหวย- เพิ่มขึ้น

ตําบลหวยแย - บานหัวสะพาน ตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนเสริมดินถม แยและตําบลวังตะเฆ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลวังตะเฆ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน บดอัดแนน กวาง 6.40 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

อําเภอหนองบัวระเหว การสัญจรไดสะดวก รวดเรว็ สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินไมนอยกวา 3,357.00 ลูกบาศกเมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหวยแย และตําบลวัง- ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,541.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.8687755555555 E=101.6602466666666

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.8644122222222 E=101.6458900000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

31 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหนองคลอง หมูที่ 5 ตําบลโสกปลาดุก และตําบล- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ยาว 5,600.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลโสกปลาดุก เพิ่มขึ้น

ตําบลโสกปลาดุก - โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน และตําบลโคกสะอาด 2. การคมนาคมขนสง

บานกระจวน หมูที่ 4 ตําบล- ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช เสริมดินถมบดอัดแนน ขยายไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด  อําเภอหนองบัว- ถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,900.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดิน จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง ประชาชนมีความ

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ไมนอยกวา 1,131.00 ลูกบาศกเมตร กม.1+850 - กม.+750 ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร  ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลโสกปลาดุก และตําบล หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,596.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการ สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาด  N=15.7235288888888 E=101.7302300000000

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.7261355555555 E=101.7046188888888
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

32 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 1 ตําบลหวยแย อําเภอหนอง- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ยาว 4,100.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลหวยแย เพิ่มขึ้น

ตําบลหวยแย บัวระเหว และตําบลชีบน อําเภอ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน อําเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอหนองบัวระเหว - บานเขวา จังหวัดชัยภูมิไดใช ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร และตําบลชีบน อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานหนองออ หมูที่ 1 ถนนในการสัญจรไป-มาได ยาว 2,430.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,013.00 ลูกบาศกเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหวยแย อําเภอหนอง- และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บัวระเหว  และตําบลชีบน พิกัด การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8879944444444 E=101.6817822222222 สัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  N=15.9031433333333 E=101.6947400000000

ทางการเกษตรออกสูทอง

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

33 กอสรางลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 2,090,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรัง กวาง 7.00-8.00  เมตร ยาว 1,145.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองบัวใหญ ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ กอสรางลาดยาง หนองบัวใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลหนองบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ใน ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานกอก อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานโนนสะอาด หมูท่ี 8 การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กม.0+500-กม.1+144 ผิวจราจร จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส รวดเร็ว และปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร รวมไปถึง ผูที่สัญจร สะดวก รวดเรว็ 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 644.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียง ไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองบัวใหญ และ พื้นที่ไมนอยกวา 3,864.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสง ผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.5696766666666 E=101.8633455555555

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.5725766666666 E=101.8583011111111

5-9/59



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

34 กอสรางลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ยาว 1,520.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลกะฮาด เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling และตําบลละหาน อําเภอ - ดําเนินการ กอสรางลาดยาง อําเภอเนินสงา และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานกะฮาด หมูที่ 6 จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลละหาน อําเภอ- ทางการเกษตรของ

ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา - ถนนในการสัญจร ไป-มา ได ดําเนินการโดยวิธี Recycling จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

บานโนนจาน หมูที่ 5, 14 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 942.00 เมตร รวมไปถึง ผูที่สัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา พื้นที่ไมนอยกวา 7,536.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

และตําบลละหาน อําเภอ- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีข้ึน

ในการขนสงผลผลิต ทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.6283411111111 E=102.0229644444444

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.6256177777777 E=102.0151911111111

5-9/60



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

35 ปรับปรุงลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 2,970,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 9,326.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0074 สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานทาหวา - บานดอนขวาง รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี Recycling ผิวจราจร การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด- ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  การเกษตร และการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 7,200.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ขนสงผลผลิต ทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในการดํารงชีวิต

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

 N=15.6716911111111 E=102.0646733333333

 N=15.6741211111111 E=102.0751266666666

5-9/61



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 500,000     -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทางบานกกบก ตําบลรอบเมืองและตําบลบาน ถนนดิน,ถนนลูกรัง กวาง4.00 -5.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

หมูที่ 3 ตําบลรอบเมือง  - เลา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ความยาว 1,690.00 เมตร รอบเมืองและตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานกุดสวง หมูที่ 8 ตําบล ชัยภมูิ ไดใชถนนในการสัญจรไป ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเลาอําเภอเมือง ทางการเกษตรของ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ มาไดสะดวกรวดเรว็และปลอดภัย กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ความยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเรว็ 

ตําบลรอบเมืองและตําบลบาน ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เลา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด 0.15 เมตร  หรอืพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด   N=15.8378255555555 E=102.0428066666666 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย          N=15.8394533333333 E=102.0417266666666

5-9/62



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม- 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,040,000   -  - รอยละ80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานสระโพน- ตําบลสระโพนทอง และ ลูกรังกวาง 5.50 -6.50 เมตร ยาว 5,900.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

ทอง  หมูที่ 4 ตําบล ตําบลบานหัน อําเภอเกษตร- ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระโพนทอง และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สระโพนทอง - บานนกเอี้ยง- สมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ ได กวาง 5.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร บานหัน อําเภอเกษตร- ทางการเกษตรของ

เกา หมูที่ 6 ตําบลบานหัน ใชถนนในการสัญจร ไป-มา หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

 อําเภอเกษตรสมบูรณ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 1,815.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลสระโพนทอง และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ พิกัด  N=16.2542477777777 E=101.9628955555555 เกษตร และการสัญจรไป ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน         N=16.2532011111111 E=101.9660233333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

38 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง ตําบลหลุบคา และตําบล- ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,750.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลหลุบคา เพิ่มขึ้น

บานโนนศิลา หมูที่ 4 ตําบล หนองขาม อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองขาม 2. การคมนาคมขนสง

หลุบคา -บานหินกองเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร อําเภอแกงครอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลหนองขาม การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหลุบคา และตําบล- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองขาม อําเภอแกงครอ  พิกัด  N=16.1827088888888 E=102.2264400000000 ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน         N=16.1828511111111 E=102.2232266666666 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิต ทางการ

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง 2,000,000  รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ- เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 11,788.00 เมตร แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0103 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองคนั - บานโคกกุง 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี Recycling ผิวจราจร ขนาดกวาง การขนสงผลผลิต สะดวก รวดเรว็ 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  6.00 เมตร ยาว 641.00 เมตร ทางการเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทอง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิต

พื้นที่ไมนอยกวา 5,128.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด กองชาง

 N=16.1583599999999 E=102.1632844444444

 N=16.1528200000000 E=102.1635766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

40 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 2,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

อัดแนนสายทาง บานโคกมวง ตําบลหนองสังข และ ตําบล หินคลุก กวาง 7.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล - เพิ่มขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลหนองสังข - บานแกง อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแนน หนองสังข และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานแกง หมูที่ 4 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ผิวจราจรขนาดกวางกวาง 6.00 เมตร  บานแกง อําเภอแกงครอ ทางการเกษตรของ

บานแกง อําเภอแกงครอ ถนนในการสัญจร ไปมาได ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 2,108.00 ลูกบาศกเมตร ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองสังข และ ตําบล และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานแกง อําเภอแกงครอ พิกัด และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใช  N=16.2198900000000 E=102.3592722222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิต  N=16.2058655555555 E=101.3470866666666

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

41 ปรับปรุงถนนหินคลุก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บดอัดแนนสายทาง บานแกง ตําบลบานแกง และตําบล- หินคลุก กวาง 7.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานแกง เพิ่มขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลบานแกง - หนองสังข อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองสังข 2. การคมนาคมขนสง

บานโคกมวง หมูที่ 9 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัด ทางการเกษตรของ

หนองสังข อําเภอแกงครอ การสัญจรไป มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลบานแกง และตําบล- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองสังข อําเภอแกงครอ พิกัด สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน  N=16.1976999999999  E=102.3359766666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ  N=16.1967677777777  E=102.3327522222222

เกษตรออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทางถนน  - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พื้นที่ ตําบลหวยตอน และ ลาดยางและถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร  ในเขตพ้ืนที่ตําบลหวยตอน เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง ยาว 5,000.00 เมตร และตําบลโคกสูง อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหวยตอน หมูท่ี 1 ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิไดใชถนน ดําเนินการ เมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

ตําบลหวยตอน - บานหวยยาง ในการสัญจรไป มา ไดสะดวก ชวงท่ี 1ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ ประชาชนมีความ

หมูที่ 4 ตําบลโคกสูง อําเภอ รวดเร็ว และปลอดภัย  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ สะดวก รวดเร็ว 

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ Recycling  กม.0+000-กม.0+540 การขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหวยตอน และตําบล ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 540.00 เมตร ไหลทาง กวางขางละ สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ประจําวันที่ดีข้ึน

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,320.00 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กม.+0540-กม.0+875

ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร  

กวางขางละ 0.15  เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,010.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,330.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด

   ชวงท่ี 1      N=15.8861400000000  E=101.9387488888888

                  N=15.8838522222222  E=101.9343966666666

   ชวงท่ี 2      N=15.8838522222222  E=101.9343966666666

                  N=15.8821111111111  E=101.9320899999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 2,080,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานปาปอแดง พื้นที่  ตําบลภูแลนคา และ ลูกรัง กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลภูแลนคา เพิ่มขึ้น

หมูที่ 8 ตําบลภูแลนคา - ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลชีบน อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

บานใหมหนองแดง หมูที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

 ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา การสัญจรไป มา ไดสะดวก ยาว 745.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 3,725.00  ตารางเมตร การขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ตําบลภูแลนคา และตําบลชีบน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด  N=15.9143255555555  E=101.7906733333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทอง         N=15.9122699999999  E=101.7765166666666

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กวาง 8.00 เมตร ยาว 32,395.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจรไป มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0035 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง ทางการเกษตรของ

บานสระแต-บานหนองผักหลอด 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ Recycling ผิวจราจร ขนาดกวาง ไดใชถนนเพื่อขนสง ประชาชนมีความ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ไหลทาง ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทอง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,560.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ในการดํารงชีวิต

สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

5-9/73



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด กองชาง

N=16.3138877777777  E=102.3029499999999

N=16.3001422222222  E=102.3022499999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

45 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 9,990,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พื้นที่ ตําบลหนองโดน และ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานยางเครือ หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ยาว 6,790.00 เมตร หนองโดน และตําบล- 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโดน - บานดอน จังหวัดชัยภูมิ ไดใฃถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ทางการเกษตรของ

เกษตร หมูที่ 11 ตําบล การสัญจรไป มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,261.00 เมตร ไหลทางกวาง ใกลเคียง ไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล ขางละ 1.00 เมตร  หนา 0.04  เมตร ขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,088.00 ตารางเมตร เกษตร และการสัญจร ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิต ทางการ สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด พิกัด

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5458222222222  E=101.7936588888888

N=15.5572722222222  E=101.7785177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

46 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 5,849,000   -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็กสายทาง บานขาม พื้นที่ ตําบลบานขาม อําเภอ- ถนนลูกรัง กวาง 7.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานขาม เพิ่มขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลบานขาม จัตุรัส และตําบลหัวทะเล ยาว 1,700.00 เมตร อําเภอจัตุรัส และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอจัตุรัส - บานเขาดิน อําเภอบําเหน็จณรงค ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวทะเล อําเภอบํา - ทางการเกษตรของ

หมูที่ 5 ตําบลหัวทะเล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร เหน็จณรงค จังหวัด - ประชาชนมีความ

อําเภอบําเหน็จณรงค การสัญจรไป มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคยีงได และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย ใฃถนนเพ่ือขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส กวา 10,200.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต

และตําบลหัวทะเล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร และการสัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอบําเหน็จณรงค สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน พิกัด

การขนสงผลผลิตทางการ N=15.4656233333333  E=101.7938366666666

เกษตรออกสูทองตลาด N=15.4531677777777  E=101.8014966666666

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

47 กอสรางถนนคอนกรีตสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง - 3,358,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานใหมนาดี หมูที่ 8 ตําบลบานขาม และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานขาม -บานหนองพัน หนองโดน อําเภอจัตุรสั ยาว 1,170.00 เมตร ตําบลบานขามและตําบล2. การคมนาคมขนสง

กก หมูที่ 7 ตําบลหนองโดน จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอน หนองโดน อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มาไดสะดวกรวดเรว็ กรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภัย ยาว1,170.00 เมตร หนา0.15 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2.เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานขาม และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.02 เมตร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองโดน อําเภอจัตุรัส พ้ืนที่ไมนอยกวา 5,850.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

N=15.5281533333333  E= 101.7360600000000

N= 15.5375344444444  E= 101.7329977777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

48 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง - 2,668,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหวย หมูที่ 3 ตําบลหนองโดน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองโดน-บานสําโรงโคก กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ยาว 2,450.00 เมตร ตําบลหนองโดน และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนลูกรัง กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ทางการเกษตรของ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว บดอัดแนน กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภัย ยาว 2,450.00 เมตร หนา รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2.เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่0.20 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล  ปริมาตรลูกรังไมนอยวา 3,038.00 ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั ลูกบาศกเมตร ยกระดับดินถม ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ บดอัดแนน กวาง 6.60 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 2,450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

สูทองตลาดไดรวดเร็ว 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เสรมิ ทางการเกษตร

ปลอดภัย ดินถมบดอัดแนนขยายคันทาง ไมนอยกวา

ขางละ1.75 เมตร ยาว 2,450 เมตร รอยละ 80

ลาดเอียง 1:1.5
ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=15.5307766666666  E= 101.8099755555555

N= 15.5235577777777  E= 101.8268388888888
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 970,000     -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลผักปง และตําบลหนอง ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ตูม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2,200 เมตร ตําบลผักปง และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานธาตุงาม หมูที่ 17 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง หนองตูม อําเภอภูเขียว ทางการเกษตรของ

ตําบลผักปง - บานแดง หมูท่ี ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

13 ตําบลหนองตูม อําเภอ และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี Recycling  รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลผักปง และตําบลหนอง ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตูม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรสูทองตลาดได และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

รวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

N=16.3488433333333  E= 102.1260066666666

N= 16.3516922222222  E= 102.1273588888888

5-9/84



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

50 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000   - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic ตําบลบานเขวา และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 11.00 - ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง โนนแดง อําเภอบานเขวา 18.00 เมตร ยาว 17,600.00 เมตร ตําบลบานเขวา และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานเขวา หมูที่ 1 ตําบลบาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต โนนแดง อําเภอบาน ทางการเกษตรของ

เขวา - บานโนนเสาเลา หมูที่ 3 ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสรมิเหล็ก ผวิปู Asphaltic Concrete เขวา จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 14.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเรว็ และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี ยาว 248.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเขวา และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,472.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โนนแดง อําเภอบานเขวา ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 11.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 385.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,235.00 ตารางเมตร

5-9/85



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรสูทองตลาดได ชวงท่ี 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 14.00 เมตร 

รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 508.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,112.00 ตารางเมตร

หรือพื้นท่ีรวมทั้งหมดไมนอยกวา 

14,819.00 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1  N= 15.7658544444444  E= 101.9144022222222

           N= 15.7680955555555  E= 101.9146722222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ชวงท่ี 2  N= 15.7680955555555  E= 101.9146722222222

           N= 15.7713177777777  E= 101.9159388888888

ชวงท่ี 3  N= 15.7713177777777  E= 101.9159388888888

           N= 15.7839966666666  E= 101.9204055555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลโปงนก และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00  เมตร     ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

การโดยวิธี Recycling  นายางกลัก อําเภอเทพสถิต ยาว 2,900.00 เมตร ตําบลโปงนก และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานศิลาทอง หมูท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง นายางกลัก อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลโปงนก - บานนายางกลัก สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่  1 ตําบลนายางกลัก รวดเรว็ และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี Recycling  รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเทพสถิต 2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ กม.0+000-กม.0+429 ผิวจราจร ขนาด ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโปงนก และตําบล กวาง 6.00 เมตร ยาว 429.00 เมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

นายางกลัก อําเภอเทพสถิต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ท่ีดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3,432.00 ตารางเมตร

5-9/88



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ชวงท่ี 2 กม.2+400-กม.2+900 ผิวจราจร 

ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,000.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 

6,432.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/89



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด

ชวงท่ี 1  N= 15.8303144444444  E= 101.4901144444444

           N= 15.8267655555555  E= 101.4885877777777

ชวงท่ี 2  N= 15.80936999999999  E= 101.4905888888888

           N= 15.8046766666666  E= 101.4915166666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

52 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานสระพัง หมูที่ 1 ตําบลสระพัง และตําบล คอนกรีตและถนนลาดยาง ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลสระพัง - บานสะเดา บานเตา อําเภอบานแทน กวาง 5.00-8.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร ตําบลสระพัง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูท่ี 9 ตําบลบานเตา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลบานเตา ทางการเกษตรของ

อําเภอบานแทน จังหวัด สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ชวงท่ี 1  ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบานแทน ประชาชนมีความสะดวก

ชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมขึ้น

ตําบลสระพัง และตําบล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20  เมตร เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานเตา อําเภอบานแทน หรือพื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ผิวปู Asphaltic  Concrete ผิวจราจร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ขนาดกวาง  6.00 เมตร 

ปลอดภัย ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2  ปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนิน

การโดยวิธี Recycling    ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 1,093.00 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

6,558.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

7,758.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงท่ี 1  N= 16.3942088888888  E= 102.3964800000000

           N= 16.3937911111111  E= 102.3983066666666

ชวงท่ี 2  N= 16.3937911111111  E= 102.3983066666666

           N= 16.3899133333333  E= 102.4074066666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานเดื่อ ที่ ตําบลบานเด่ือ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

หมูท่ี 1 ตําบลบานเดื่อ - หนองขา อําเภอเกษตรสม- ความยาว 5,000.00 เมตร ตําบลบานเด่ือ และ 2. การคมนาคมขนสง

บานกุดจิก หมูที่ 8 ตําบล บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลหนองขา ทางการเกษตรของ

หนองขา อําเภอเกษตร การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ ประชาชนมีความสะดวก

สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ความยาว 1,045.00 เมตร ดินถมเกลี่ย จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวาง ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานเดื่อ และตําบล ขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา เคยีงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองขา อําเภอเกษตรสม- 5,225.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 16.1242011111111  E= 101.8936722222222

N= 16.1204899999999  E= 101.8848766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 460,000     -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานหนอง- ที่ ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ไผลอม หมูท่ี 5 ตําบลหนอง ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ความยาว 4,000.00 เมตร ตําบลหนองบัวใหญ 2. การคมนาคมขนสง

บัวใหญ  - บานโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลบานกอก ทางการเกษตรของ

หมูท่ี 8 ตําบลบานกอก การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร กวาง พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

ที่ ตําบลหนองบัวใหญ และ ขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา เพ่ือการขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 800.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.5286266666666  E= 101.9038299999999

N= 15.5293899999999  E= 101.9021533333333

5-9/97



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานโปรงโก ที่ ตําบลบานโสก อําเภอ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 5.50 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูท่ี 8 ตําบลบานโสก คอนสวรรค และตําบล ความยาว 1,000.00 เมตร ที่ ตําบลบานโสก อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอคอนสวรรค - บาน หวยบง อําเภอเมือง จังหวัด ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนสวรรค และตําบล ทางการเกษตรของ

หวยหวา หมูท่ี 1 ตําบล ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หวยบง อําเภอเมือง ประชาชนมีความสะดวก

หวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ย จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวาง ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

ที่ ตําบลบานโสก อําเภอ ขางละ 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

คอนสวรรค และตําบล 1,740.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หวยบง อําเภอเมือง จังหวัด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/98



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.9169944444444  E= 102.2373433333333

N= 15.9145844444444  E= 102.2355599999999

5-9/99



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 450,000     -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานจานทุง ที่ ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรังกวาง 4.00 - 5.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหนองบัวใหญ - ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ความยาว 2,600.00 เมตร ตําบลหนองบัวใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

บานมะเกลือ หมูที่ 6 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบานกอก อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานกอก อําเภอจัตุรัส การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

ที่ ตําบลหนองบัวใหญ และ หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส หรือพื้นที่ไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิตประจําวัน

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว

5-9/100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ปลอดภัย พิกัด

N= 15.5967266666666  E= 101.8657200000000

N= 15.5982000000000  E= 101.8646200000000

5-9/101



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 2,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานโนนมวง ที่ ตําบลโพนทอง และตําบล ถนนลูกรังกวาง 4.00 - 5.50 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 7  ตําบลโพนทอง - บุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ความยาว 5,300.00 เมตร ที่ ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

บานโนนแดง หมูท่ี 7 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบุงคลา อําเภอเมือง ทางการเกษตรของ

บานบุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ความยาว 697.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเรว็ และปลอดภัย

ที่ ตําบลโพนทอง และตําบล ไหล หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพิ่มขึ้น

บุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ทางกวางขางละ 0.15 เมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,485.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิตประจําวัน

การขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/102



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ปลอดภัย พิกัด

N= 15.8155000000000  E= 101.0747099999999

N= 15.8101599999999  E= 101.0771422222222

5-9/103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานฝาย ที่ ตําบลหนองขาม และ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1,3  ตําบลหนองขาม - ตําบลโนนสะอาด อําเภอ ความยาว 1,000.00 เมตร ที่ ตําบลหนองขาม และ 2. การคมนาคมขนสง

บานดอนหัน หมูที่ 2 ตําบล คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลโนนสะอาด อําเภอทางการเกษตรของ

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเรว็ และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพิ่มขึ้น

ที่ ตําบลหนองขาม และตําบล0.15 เมตร  หรอืพื้นที่ไมนอยกวา การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 1,740.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.8503644444444  E= 102.264274444444

N= 15.847655555555  E= 102.2659555555555

5-9/105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

59 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000   -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Para Asphalt  Concrete ตําบลหนองบัวแดง และ ถนนลาดยาง กวาง 5.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง บานหนองไฮเหนือ ตําบลหนองแวง อําเภอ ยาว 7,900.00 เมตร ตําบลหนองบัวแดง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 3 ตําบลหนองบัวแดง - หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู ตําบลหนองแวง อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานหนองประดู หมูท่ี 14 ไดใชถนนในการสัญจร Para Asphalt  Concrete หนองบัวแดง จังหวัดชัยภมูิ ประชาชนมีความสะดวก

ตําบลหนองแวง อําเภอหนอง ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว กม.4+525-กม.5282 ผิวจราจร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้น หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลหนองบัวแดง และ 4,542.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลหนองแวง อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/106



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ไดใชถนนในการออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N= 16.1172088888888  E= 101.7921111111111

N= 16.1182900000000  E= 101.7845655555555

5-9/107



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้น ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 500,000     -  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทางบานซับพระไวย ที่ ตําบลโพนทอง และ ถนนลูกรังกวาง 4.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง - ตําบลบานเลา อําเภอ ยาว 3,000 เมตร ที่ ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

บานหนองแวง หมูที่ 9 ตําบล เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเรว็ และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพิ่มขึ้น

ตําบลโพนทอง และ 0.15 เมตร  หรอืพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานเลา อําเภอเมือง ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดาํรงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/108



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.8798855555555  E= 102.0981499999999

N= 15.8785477777777  E= 102.0994577777777

5-9/109



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

61 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 500,000    - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทางบานนา พื้นที่ตําบลนาเสียว และ ลูกรัง กวาง 5.00-6.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลนาเสียว เพิ่มขึ้น

ไกเซา หมูที่ 6 ตําบลนาเสียว - ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง ยาว 3,800.00 เมตร และตําบลนาฝาย อําเภอ2. การคมนาคมขนสงทาง

บานนาฝาย หมูที่ 3 ตําบล ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง เมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มาได 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเรว็

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 175.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลนาเสียว และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 875.00 ตารางเมตร การเกษตรและการ ในการดาํรงชีวิตประจําวัน

ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาด N = 15.9042677777777 E = 102.0515700000000

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.9049444444444 E = 102.0499866666666

5-9/110



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

62 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 500,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บาน พื้นที่ตําบลบานเลา และ ดิน ,ลูกรัง กวาง 4.00-5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

โนนทัน หมูที่ 5 ตําบลบานเลา- ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง- ความยาว 2,050.00 เมตร บานเลา และตําบลรอบ- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานมอดินแดง หมูที่ 4 ตําบล ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง เมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

รอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มา ได 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลบานเลา และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาดได N = 15.8533755555555 E = 102.0545566666666

รวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.8531600000000 E = 102.0520500000000

5-9/111



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

63 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 2,000,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บาน- พื้นที่ตําบลบานเลา และ ลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

โนนสะอาด หมูที่ 10 ตําบล- ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง- ยาว 4,700.00 เมตร บานเลา และตําบลนา- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานเลา - บานนาวัง หมูท่ี 2 ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง เสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มา ได 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย582.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลบานเลา และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,492.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาดได N = 15.8710366666666 E = 102.0753599999999

รวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.8759100000000 E = 102.0774633333333

5-9/112



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

64 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,000,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บานสาย พื้นที่ตําบลชองสามหมอ และ ลูกรัง กวาง 5.00-5.50 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบลชอง-เพิ่มขึ้น

บัวแดง หมูท่ี 6 ตําบลชองสาม ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ - ยาว 800.00 เมตร สามหมอ และตําบล - 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมอ - บานโสกกกแดง หมูท่ี 5 คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ได ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง โคกมั่งงอย อําเภอ- การเกษตรของประชาชน

ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอน ใชถนนในการ สัญจร ไป-มา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว คอนสวรรค จังหวัดชัย- มีความสะดวก รวดเร็ว

สวรรค จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ภูมิ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลชองสามหมอ และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 15.9865155555555 E = 102.2740822222222

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.9873977777777 E = 102.2768599999999

5-9/113



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

65 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 3,000,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง พื้นที่ตําบลหนองแวง และ ลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล - เพิ่มขึ้น

บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบล ตําบลคเูมือง อําเภอหนอง - ยาว 1,520.00 เมตร หนองแวง และตําบล - 2. การคมนาคมขนสงทาง

หนองแวง - บานโนนคูณ บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู คูเมือง อําเภอหนองบัว- การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 11 ตําบลคูเมือง อําเภอ- ถนนในการ สัญจรไป-มา ได Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด แดง จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเรว็

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 673.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลหนองแวง และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,384.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลคูเมือง อําเภอหนอง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 16.0670077777777 E = 101.7003366666666

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 16.0636788888888 E = 101.6951400000000

5-9/114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

66 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,197,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง พื้นที่ตําบลหนองบัวโคก และ ลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล - เพิ่มขึ้น

บานทามจาน หมูที่ 5 ตําบล ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ - ยาว 3,650.00 เมตร หนองบัวโคก และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หนองบัวโคก - บานสําโรงโคก จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ- การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ ถนนในการ สัญจรไป-มา ได Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพ

พื้นที่ตําบลหนองบัวโคก และ 2,100.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 15.4942400000000 E = 101.8342500000000

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.4921855555555 E = 101.8366366666666

5-9/115



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

67 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,803,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน พื้นที่อําเภอจัตุรัส จังหวัด ลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่อําเภอ - เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 6,150.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก สัญจรไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

ทางหลวงฯ 201 - บาน รวดเร็ว และปลอดภัย Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน มีความสะดวก รวดเร็ว

หนองลุมพุก อําเภอจัตุรัส 2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต Recycling ชวง กม.3+435 - กม.4+180 เพื่อการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอจัตุรัส จังหวัด ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว ทางการเกษตรและ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 745.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ การสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไมนอยกวา 4,470.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน-

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด

N = 15.4712699999999 E = 101.8553455555555

N = 15.4695577777777 E = 101.8617766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

68 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 500,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บานลาด ที่ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลบานแกง อําเภอ และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ยาว 1,010.00  เมตร บานแกง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

ภูเขียว - บานหนองไผ หมูที่ 2 เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภมูิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง และตําบลหนอง - การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา 5.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โพนงาม อําเภอเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต กวางขางละ 0.15 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ที่ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว หรือพื้นที่ไมนอยกวา 865.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ที่ดีขึ้น

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การเกษตรและการ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด สัญจรไป-มา

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N = 15.4148411111111 E = 101.0477077777777

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.4122144444444 E = 101.0161155555555

5-9/118



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

69 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 980,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พื้นที่ตําบลวังตะเฆ อําเภอ คอนกรีต กวาง 5.00-6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานวังกะทะ หมูที่ 2 หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 7,700.00  เมตร วังตะเฆ อําเภอหนองบัว-2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัว โปงนก อําเภอเทพสถิต ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และ ตําบลโปงนก การเกษตรของประชาชน

ระเหว - บานบุงเวียน หมูที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง อําเภอเทพสถิต จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ขนาด 5.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต 2,660.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

หนองบัวระเหว และ ตําบล จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

โปงนก อําเภอเทพสถิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.8097133333333  E = 101.580137777777

N = 15.8054422222222  E = 101.579119999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

70 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 643,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานใหมสามัคคี หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 12,000.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแย อําเภอ ภูแลนคา อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และตําบลภูแลนคา การเกษตรของประชาชน

หนองบัวะเหว - บานชีบน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร อําเภอบานเขวา จังหวัด มีความสะดวก รวดเรว็

หมูที่ 6 ตําบลภูแลนคา อําเภอ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต 3,190.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

หนองบัวระเหว และ ตําบล จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

ภูแลนคา อําเภอบานเขวา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/121



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.8234777777777  E = 101.563461111111

N = 15.8286833333333  E = 101.561117777777

5-9/122



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

71 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 647,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองกองแกว หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 532.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 4 ตําบลหวยแย อําเภอ ชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และ ตําบล การเกษตรของประชาชน

หนองบัวะเหว - บานวังกําแพง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ชีบน อําเภอบานเขวา มีความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 2 ตําบลชีบน อําเภอ การสญัจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผู และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต 3,192.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

หนองบัวระเหว และ ตําบล จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา

ชีบน อําเภอบานเขวา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/123



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.8807888888888  E = 101.700523333333

N = 15.8761900000000  E = 101.700933333333

5-9/124



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 313,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานใหมสามัคคี หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 301.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแย อําเภอ ภูแลนคา อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และตําบล การเกษตรของประชาชน

หนองบัวระเหว - บานชีบน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ภูแลนคา อําเภอบาน มีความสะดวก รวดเรว็

หมูที่ 6 ตําบลภูแลนคา อําเภอ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร เขวา จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต 1,505.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ที่ดีขึ้น

หนองบัวระเหว และ ตําบล จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การเกษตรและการ

ภูแลนคา อําเภอบานเขวา สัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/125



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.9294477777777  E = 101.688620000000

N = 15.5310055666666  E = 101.690072222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 2,789,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็กสายทาง บานโสกปลาดุก พ้ืนที่ตําบลโสกปลาดุก ลูกรัง กวาง 5.50-6.50 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว และ ยาว 2,700.00  เมตร โสกปลาดุก อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

อําเภอหนองบัวระเหว - บาน ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรสั ดําเนินการ กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบัวระเหว และ การเกษตรของประชาชน

หวยบง หมูที่ 9 ตําบลสมปอย จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตําบลสมปอย อําเภอ มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต 5,000.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลโสกปลาดุก ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ที่ดีขึ้น

อําเภอหนองบัวระเหว และ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การเกษตรและการ

ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส สัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.6969900000000  E = 101.737766666666

N = 15.6955144444444  E = 101.746216666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

74 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 677,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 1  ตําบล พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

หวยแย อําเภอหนองบัวระเหว -หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 4,100.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองออ หมูที่ 1 ตําบล ชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ระเหว และ ตําบลชีบน การเกษตรของประชาชน

ชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง  อําเภอบานเขวา จังหวัดมีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก 6.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรังที่ไมนอย สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต กวา 2,071 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหวยแย อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

หนองบัวระเหว และ ตําบล จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

ชีบน อําเภอบานเขวา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด -

ปลอดภัย N = 15.9031433333333  E = 101.694740000000

N = 15.9089377777777  E = 101.707281111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

75 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 980,000    - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหนองคลอง หมูที่ 5  ตําบลพื้นที่ตําบลโสกปลาดุก และ ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

โสกปลาดุก - บานกระจวน ตําบลโคกสะอาด อําเภอ ยาว 5,600.00  เมตร โสกปลาดุก และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 4 ตําบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน โคกสะอาด อําเภอ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสรมิดินถมบดอัดแนน ขยายไหลทางกวาง หนองบัวระเหว จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที่2) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินที่ไม สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต นอยกวา 1,053.00 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลโสกปลาดุก และ กม.1+850-กม.4+750 ลงลูกรังบดอัดแนน ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

ตําบลโคกสะอาด อําเภอ ผิวจราจรกวาง 6.00   เมตร ยาว 2,700 สัญจรไป-มา

หนองบัวระเหว เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ที่ไมนอยกวา 3,348.00 ลูกบาศกเมตร

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- -

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7261355555555  E = 101.704618888888

N = 15.7349188888888  E = 101.685081111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

76 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 3,430,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 9 ตําบล พื้นที่ตําบลหวยแย และ ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

หวยแย - บานหัวสะพาน ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ยาว 7,480.00  เมตร หวยแย และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6  ตําบลวังตะเฆ หนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน วังตะเฆ อําเภอ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสรมิดินถมบดอัดแนน กวาง 6.40 เมตร หนองบัวระเหว จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ยาว 5,810.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินที่ไม สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต นอยกวา 11,678.00 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหวยแย และ ลงลูกรังบดอัดแนน ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ผิวจราจรกวาง 6.00   เมตร ยาว 5,810.00 เมตร สัญจรไป-มา

หนองบัวระเหว เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ที่ไมนอยกวา 5,360.00 ลูกบาศกเมตร

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- -

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7261355555555  E = 101.704618888888

N = 15.7349188888888  E = 101.685081111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

77 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 4,800,000  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานพนังเสื่อ หมูที่ 5 พื้นที่ตําบลหนองบัวระเหว ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

ตําบลหนองบัวระเหว - บาน และตําบลโสกปลาดุก ยาว 3,640.00  เมตร หนองบัวระเหว และ   2. การคมนาคมขนสงทาง

ดอนตะโก หมูที่ 6 ตําบล อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ตําบลโสกปลาดุก อําเภอการเกษตรของประชาชน

โสกปลาดุก อําเภอหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร หนองบัวระเหว จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ยาว 3,640.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย หรือปริมาตรดินคลุกที่ไมนอยกวา 4,514.00 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคณุภาพ

2. เพื่อใหเกษตรกรในเขต ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พื้นที่ตําบลหนองบัวระเหว เสรมิลูกรังบดอัดแนนขยายคันทางออก ทางการเกษตรและการ ที่ดีขึ้น

และตําบลโสกปลาดุก ขางละ 0.50 เมตร ยาว 3,640.00 เมตร สัญจรไป-มา

อําเภอหนองบัวระเหว สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- -

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7306566666666  E = 101.774410000000

N = 15.7150777777777  E = 101.750311111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

78 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,189,000  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 6,074.00 เมตร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี Recycling  พื้นที่ใกลเคียงไดใช รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 2) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 1 กม.1+265 - กม.1+590 ถนนเพื่อการขนสง เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรสูทอง ยาว 325.00 เมตร ไหลทางกวาง และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิต

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย ประจําวันที่ดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2 กม.1+590 - กม.2+060

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 470.00 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 3,290.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 5,890.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

พิกัด

ชวงท่ี 1 N=16.4901399999999  E= 102.1127777777777

          N= 16.4906622222222  E= 102.1097944444444

ชวงท่ี 2 N=16.4906622222222  E= 102.1097944444444

          N= 16.4886477777777  E= 102.1069344444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

79 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 2,000,000  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บาน ตําบลโคกสะอาด และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หนองลุมพุก หมูที่ 2 หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 3,100.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว รวดเรว็ และปลอดภัย 598.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

ตําบลโคกสะอาด และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว พื้นที่ไมนอยกวา 3,588.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.4674144444444  E= 102.1552377777777

ปลอดภัย N= 16.4654299999999 E= 102.1604099999999

5-9/141



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 2,000,000    - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ โอโล อําเภอภูเขียว ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 717.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร และตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โอโล อําเภอภูเขียว 3,585.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด กองชาง

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3583200000000  E=102.2647155555555 

N=16.3593444444444  E=102.2581733333333 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 1,000,000    - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถื่อน ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน และตําบลหนองคู อําเภอ ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ไดใชถนนในการสัญจร เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว ตําบลหนองคู ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ 447.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอบานแทน รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 2) และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรยีบไหลทาง หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว 1,788.00 ตารางเมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลหนองคู อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง ท่ีดีขึ้น

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด และการสัญจร ไป-มา

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=16.3112855555555 E=102.3184522222222

ไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3101044444444 E=102.3224544444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

82 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 1,715,000    - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 4,925.00 เมตร อําเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0130 ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของประชาชน

บานนาทุงใหญ - บานซับชมภู และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING พื้นที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพิ่มขึ้น

(ระยะที่ 2) อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด กม.0+542 - กม.1+160 ผิวจราจร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว 3,708.00 ตารางเมตร

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ กองชาง

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=15.81673999999999 E=101.4025555555555

N=15.81135555555555 E=101.4014177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

83 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  -  - 9,990,000    - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พื้นที่ ตําบลหนองโดน และ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง- เพิ่มขึ้น

สายทาง บานยางเครือ หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ยาว 6,790.00 เมตร โดน และตําบลกุดน้ําใส 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโดน - บานดอน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง อําเภอจัตุรัส จังหวัด - ทางการเกษตรของ

เกษตร หมูที่ 11 ตําบล ในการสัญจรไป มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี ประชาชนมีความ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 2) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,261.00 เมตร ไหลทางกวาง ไดใชถนนเพื่อขนสง และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล- ขางละ 1.00 เมตร  หนา 0.04  เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรสั จังหวัด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,088.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว พิกัด กองชาง

ปลอดภัย N=15.5633066666666  E=101.7718622222222

N=15.5796788888888  E=101.7620377777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

84 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - -  - 3,260,000 รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 6,074.00 เมตร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการโดยวิธี Recycling  พื้นที่ใกลเคียงไดใช รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 3) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กม.2+060 - กม.3+160 ผิวจราจร ถนนเพื่อการขนสง เพ่ิมขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรสูทอง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตลาดได รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ที่ดีขึ้น

8,800.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4886477777777  E= 102.1069344444444

N= 16.4845511111111  E= 102.0977077777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

85 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 2,690,000 รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บาน ตําบลโคกสะอาด และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หนองลุมพุก หมูที่ 2 หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 3,100.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว รวดเรว็ และปลอดภัย 804.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 3) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

ตําบลโคกสะอาด และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว พื้นที่ไมนอยกวา 4,824.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.4654299999999  E= 102.1604099999999

ปลอดภัย N= 16.4601299999999 E= 102.1657000000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

86 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 2,583,000  รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ โอโล อําเภอภูเขียว ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 3) การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 926.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร และตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โอโล อําเภอภูเขียว 4,630.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด กองชาง

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3593444444444  E=102.2581733333333 

N=16.3594999999999  E=102.2495300000000 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 1,356,000  รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถื่อน ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน และตําบลหนองคู อําเภอ ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ไดใชถนนในการสัญจร เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว ตําบลหนองคู ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ 606.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอบานแทน รวดเรว็ และปลอดภัย

(ระยะที่ 3) และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรยีบไหลทาง หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว 2,424.00 ตารางเมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใช ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลหนองคู อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง ท่ีดีขึ้น

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร

5-9/156



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.01

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด และการสัญจร ไป-มา กองชาง

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=16.3101044444444 E=102.3224544444444

ไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3077677777777 E=102.3275577777777
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ จัดกิจกรรมโดยใชจิตอาสา 240,000 - - - 1. จํานวนองคกร พื้นที่ลําน้ําคลองตมูกา 

ลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแหงความ พระเจาอยูหัว จํานวน 1,000 คน ในการขุดลอก ภาครัฐ ภาคเอกชน บานวังกุม หมูที่ 5 ตําบล-

พอเพียง เพื่อประโยชนและ 2. เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอด และกําจัดวัชพืช ในลําน้ําคลองตูกา และประชาชน ลุมลําชี อําเภอบานเขวา

ความสุขของประชาชน สรางสุขปวงประชา พัฒนา บานวังกุม หมูที่ 5 ตําบลลุมลําชี ที่เขารวมโครงการ จังหวัดชัยภูมิ ไดรบัการ

ณ ลํานกคลองตูมกา บานวังกุม พื้นที่ตามแนวพระราชดําริ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มากกวารอยละ 80 ขุดลอกลําคลอง เปนการ

หมูที่ 5 ตําบลลุมลําชี อําเภอ- และพระราชปณิธานพระบาท- ระยะขุดลอก 4,000 เมตร 2. ลําน้ําคลองตูมกา สรางจิตอาสาของประชาชน

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพล- จุดเริ่มตน พิกัด บานลุมลําชี ในการชวยเหลือเกื้อกูล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร N : 15.6960855555555 , E : 101.9281755555555 หมูที่ 5 ตําบล- ทําใหประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อความอยูดีมีสุขของ ถึงจุดสิ้นสุด พิกัด ลุมลําชี อําเภอ- มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนใหมีชีวิตความเปน N : 15.6864044444444 , E : 101.9531900000000 บานเขวา จังหวัด- สามารถใชประโยชนในการ

อยูที่ดีขึ้นและเพ่ือประเทศชาติ ชัยภูมิ ไดรับการ ทําเกษตรกรรม และ

ใหมีความมั่นคง ขุดลอกและกําจัด สามารถจัดตั้งศูนยการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

วัชพืชลําคลอง เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถใช ในการตอยอดใหความรู

ประโยชนได แกประชาชนได

มากกวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการบูรณาการบริหาร 1. เพื่อเปนศูนยรวบรวม ดําเนินการ จัดตั้งหนวยปฏิบัติการ  - 411,800      -  - สามารถดําเนินการตาม1. มีศูนยรวมขอมูลแหลงน้ํา กองชาง

จัดการทรัพยากรน้ําและ ขอมูลแหลงน้ํา การพัฒนา สารสนเทศ อบจ. ชัยภูมิ มีเครื่องมือ โครงการไดรอยละ การพัฒนาแหลงนํ้า

ภัยพิบัติตาง ๆ แหลงน้ํา อุปกรณ ดังน้ี 2. สามารถวิเคราะหและสรุป

2. ติดตามวิเคราะหและ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน สถานการณนํ้า ตลอดจน

สรุปสถานการณน้ํา ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาด สภาพภูมิอากาศตาง ๆ ได

ตลอดจนสภาพภูมิ ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ อยางรวดเร็ว

อากาศตาง ๆ 30,000 บาท จํานวน 60,000 บาท 3. สามารถติดตามวิเคราะห

3. ติดตาม วิเคราะห สรุป 2. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 สรุปภัยพิบัติตาง ๆ เชน 

ภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 130,000 บาท อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

วาตภัย อัคคีภัย รวมทั้งการ 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ รวมทั้งการใหความชวยเหลือ

ใหความชวยเหลือตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ใชเปนศูนยแลกเปลี่ยน หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก

ขอมูลทางภัยพิบัติกับ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท

หนวยงานตาง ๆ 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท

5. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท

6. เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

5,900 บาท เปนเงิน 17,700 บาท

7. เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 2 KVA จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

13,000 บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

8. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,200 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

9. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงนิ 79,500 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

10. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับแสดง

ผลหลายจอภาพ จํานวน 1 ชุด 

เปนเงนิ 37,000 บาท ประกอบดวย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

    - เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนวย

ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ (Graphic

Card) จํานวน 2 หนวย แตละหนวย

มีความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB

    - จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมประชา - 1. เพ่ือเสริมสรางความรู จัดฝกอบรมใหกับกํานัน ผูใหญบาน 1,610,000  1,610,000       1,610,000    1,610,000   ผูเขารับการอบรมมีความ 1. ผูเขารับการฝกอบรมมี กองกิจการสภาฯ

ธิปไตยตามรอยพอสูวิถี ความเขาใจเกี่ยวกับ ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไปและ พึงพอใจไมนอยกวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

พอเพียง การเมือง การปกครองใน บุคลากรในสังกัด องคการบริหาร รอยละ 80 หลักการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 4 รุน ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน รวมทั้งส้ิน 420 คน พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ประมุข อยางถูกตอง

2. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับ 2. ผูเขารับการฝกอบรม

การฝกอบรม สนใจศึกษา มีความสนใจศึกษาหาความรู

หาความรูเกี่ยวกับหลกั เกี่ยวกับหลกัพื้นฐานของ

พ้ืนฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

แบบมีสวนรวม
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพ่ือใหผูเขารับการ 3. ผูเขารับการฝกอบรม

ฝกอบรม สามารถดํารง สามารถดํารงตนอยูในหลัก

ตนอยูในหลักปรัชญา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ สามารถพึ่งพาตนเองได

พ่ึงพาตนเองได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการ “วันองคการบริหาร 1. เพ่ือใหพี่นองชาวองคการ ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา  - 300,000 300,000 300,000 ผูบริหาร ขาราชการ 1. พ่ีนองชาวองคการ สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัด” องคการบริหาร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานจาง ไดรับทราบถึง ลูกจางประจํา และ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ ไดรับทราบถึงความเปนมา ความเปนมาของการจัดตั้ง พนักงานจาง ไดรับทราบ ไดรับทราบถึงความเปนมา

ของการจัดต้ังองคการ องคการบริหารสวนจังหวัด ถึงความเปนมาของการ ของการจัดต้ังองคการ

บริหารสวนจังหวัด ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ของทุกป จัดตั้งองคการบริหาร- บริหารสวนจังหวัด 

2. เพ่ือใหเกิดความสามัคคี บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัด เพิ่มข้ึน 2. เกิดความสามัคคี 

ในองคกร กิจกรรม  1. จัดกิจกรรมทําบุญถวายเพลพระ รอยละ 80 ในองคกร 

             2. จัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงาน

ของหนวยงานและสถานศึกษา ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

            3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

ทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการจัดทําระบบฐาน 1. เพ่ือเปนหนวยงานกลาง 1. งานจัดทําฐานขอมูล GIS - 498,000         - - 1. มีระบบสารสนเทศ 1.มีระบบสารสนเทศภูมิ - กองชาง

ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ในการประสานงานและ 2. งานจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร & ภูมิศาสตร (GIS) ระหวาง ศาสตร (GIS) ระหวางหนวยงาน

(GIS) ขององคการบริหาร- วางระบบการจัดเก็บขอมูล ซอฟทแวรระบบ ประกอบโครงการฯ หนวยงานตาง ๆ ของ ตาง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3. งานจัดทําโปรแกรมประยุกตระบบ จังหวัดชัยภูมิ 2. มีระบบในการแลกเปลี่ยน

และสิ่งแวดลอม สารสนเทศภูมิศาสตร ติดตั้งบนอุปกรณ 2. มีระบบในการแลกเปลี่ยน ขอมูลดานสารสนเทศ (MIS)

2. เพ่ือจัดทําฐานขอมูล คอมพิวเตอรของศูนยปฏิบัติงาน ขอมูลดานสารสนเทศ (MIS) 3. มีเครื่องมือสําหรับการ

ระบบสารสนเทศทาง GIS องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 3. มีเครื่องมือสําหรับการ วิเคราะหและรายงานขอมูล

ภูมิศาสตรเชิงพ้ืนที่ (GIS Application) วิเคราะห และรายงาน ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของ

3. เพ่ือใหบริการขอมูลระบบ 4. งานจัดทําระบบประมวลผล ขอมูลในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัด-

สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร ระบบสืบคนขอมูลเพื่อการใหบริการ ตาง ๆ ของ องคการ - ชัยภูมิ

(GIS) ของจังหวัดชัยภูมิ แผนที่และขอมูลทางแผนท่ีในรูปแบบ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

6-1/4



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

แกประชาชน หนวยงาน Web Map Services (WMS) เพ่ือ 4. มีระบบในการใหบริการ 4. มีระบบในการใหบริการ

ตาง ๆ เผยแพรขอมูลของโครงการฯ ผาน ขอมูลดานสารสนเทศ ขอมูลดานสารสนเทศ

ระบบเครือขายของ อบจ. ชัยภูมิ ภูมิศาสตร (GIS) ผานเครือขาย ภูมิศาสตร (GIS) ผานเครือขาย

5. งานสอนใหความรูการใชงาน อินเตอรเน็ต แกประชาชน อินเตอรเน็ต

โปรแกรมระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ  

ภูมิศาสตร (GIS) ใหกับเจาหนาที่ ไมนอยกวารอยละ 80

ผูรับผิดชอบ ของ อบจ. ชัยภูมิ
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4 โครงการตนกลาประชาธิป- 1. เพ่ือเสริมสรางความรู จัดฝกอบรมใหกับนักเรียนนักศึกษา  - 1,600,000     1,600,000  1,600,000 ประเมินจากแบบสอบถาม 1. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ กองกิจการสภาฯ

ไตย ใฝใจเรียนรูสูหลักปรัชญา ความเขาใจ เก่ียวกับการเมือง เยาวชน ครู กรรมการ สถานศึกษา ความพึงพอใจ ผูเขารวม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง การปกครองในระบอบประ- และเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ จํานวน โครงการไมนอยกวา การเมืองการปกครองในระบอบ

ชาธิปไตยอันมีพระมหา- 400  คน รอยละ 80 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

กษัติยทรงเปนประมุข ทรงเปนประมุขอยางถูกตอง

2. เพ่ือกระตุนใหผูเขารับการ 2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความ

ฝกอบรมสนใจศึกษาหา ตื่นตัวในการศึกษาหาความรู

ความรูเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน เก่ียวกับหลักพื้นฐานของประชา

ของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ธิปไตยแบบมีสวนรวมเกิดความ

3. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการ สามัคคีปองดองลดปญหาความ

ฝกอบรมมีแนวคิดกลาทํา ขัดแยง

กลาแสดงออก และการ 3. ผูเขารับการฝกอบรมไดมี
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กลาแสดงความคิดเห็นตอ แนวคิดกลาทํากลาแสดงออก

สังคมในทางท่ีถูกที่ควร และกลาแสดงความคิดเห็น ตอ

4. เพ่ือเปนการสํานึกใน สังคมในทางท่ีถูกที่ควร

พระมหากรุณาธิคุณของพระ 4. เด็กและเยาวชนรุนใหมสํานึก

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ในพระมหากรุณาธิคุณของพระ

ภูมิพลอดุลยเดช ผูเขารับการ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ฝกอบรมไดศึกษาและเรียนรู และเจริญรอยตามหลักปรัชญา

โครงการอันเน่ืองมาจากพระ เศรษฐกิจพอเพียง

ราชดําริ ตามแนวทางสงเสริม

การเรียนรูสูหลักปรัชญาเศรษฐ

กิจพอเพียง
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5 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพ่ือพัฒนาระบบ อุปกรณปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต - 399,000       - - ระบบอินเตอรเน็ต 1. ระบบอินเตอรเน็ตของ กองแผนและ

อินเตอรเน็ตองคการบริหาร- อินเตอรเน็ต องคการ - ดังน้ี องคการบริหารสวน- องคการบริหารสวนจังหวัด- งบประมาณ

สวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 1. อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) จังหวัดชัยภูมิใชงานได ชัยภูมิ ใชงานไดอยางมี

ใหใชงานไดอยางมี ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ 21,000 บาท เปนเงิน 42,000 บาท ไมนอยกวารอยละ 80 2. การปฏิบัติงานมีความ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงาน (Link Load Balancer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

230,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย (40 License) 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 127,000 บาท
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6 ติดต้ังระบบเสียง 1.เพ่ือติดตั้งระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 1,316,700 - - สํานักงานมีระบบเสียง 1.มีความพรอมในดาน สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธในสํานักงาน ประชาสัมพันธ ประกอบดวย ตามสาย ที่มีสภาพ ระบบเสียงประชาสัมพันธ

ในสํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัด 1. เครื่องปรับความสมดุลเสียง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 59,900 บาท พรอมใชงานได ในสํานักงาน องคการ

องคการบริหาร ชัยภูมิ 2. เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนประกาศ  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 49,000 บาท รอยละ 80 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหมีความพรอม 3. เครื่องขยายเสียงสําหรับระบบเสยีงตามสายขนาด 1200 วัตต 2.สํานักงานมีระบบเสียง

หลังใหม ในดานระบบเสียง     จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 99,000 บาท ตามสายที่มีความพรอม

ตามสายในการสื่อสารและ 4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา AC 220V เปน DC 24V ในการสื่อสารและการ

การประชาสัมพันธภายใน    จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,500 บาท ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

สํานักงาน 5. ลําโพงฝงฝาขนาด 6 นิ้ว จํานวน 57 ชุดๆ ละ 4,900 บาท เปนเงิน 279,300 บาท

6. เครื่องเลน CD DVD จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท 

7. ลําโพงฮอรนขนาด 30 วัตต จํานวน 10 ชุดๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 79,000 บาท
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8. ไมโครโฟนประกาศแบบเลือกโซนได จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 39,000 บาท

9. ลําโพงมอนิเตอรสําหรับติดตั้งในชุดควบคุม จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,500 บาท

10. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตูๆ ละ 18,000 บาท

11. คาอุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 650,000 บาท

7 ติดต้ังปายประชา- 1. เพ่ือติดตั้งปาย ติดตั้งปายประชาสัมพันธ - 7,802,972 - - อาคารสํานักงานองคการ ประชาชนไดรับรูขอมูล สํานักปลัดฯ

สัมพันธ แบบ LED ประชาสัมพันธประเภทภาพ ประเภทภาพเคลื่อนไหวบนจอ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ขาวสารประชาสัมพันธ

ในสํานักงานองคการ เคลื่อนไหวบนจอภาพไฟฟา ที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย มีปายประชาสัมพันธ LEDไดอยางท่ัวถึง

บริหารสวนจังหวัด ในสํานักงานองคการบริหาร 1. จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR  P10 ความละเอียดไมนอยกวา    ที่มีสภาพพรอมใชงาน

ชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ    10,000 dots /m
2
 ( 3 x 5 = 15 คาบิเนต ) ขนาดไมนอยกวา 2.80 x 4.80 เมตร ได รอยละ 80

   CABINET SIZE 0.96 x 0.96 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 2,900,000 บาท 

   เปนเงิน 5,800,000 บาท
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2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ 2. การดสงสัญญาณภาพ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 69,000 บาท เปนเงิน 138,000 บาท

ประชาชนไดทราบความ 3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

เคลื่อนไหวในกิจกรรมตางๆ    พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

ภายในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น    ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 44,800 บาท เปนเงิน 89,600 บาท แตละชุดประกอบดวย

3. เพ่ือใหมีนักทองเท่ียวหรือ    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 30,000 บาท

นักลงทุนเขามาทองเท่ียว    3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

และลงทุนในจังหวัดชัยภูมิ    3.3  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

เพ่ิมมากขึ้น  (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

4. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 จํานวน 300 เมตรๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 10,500 บาท

5. ตูกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท

6. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตูๆ ละ 18,000 บาท
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7. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor FixedNetwork Camera) แบบท่ี 1

    จํานวน 4 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เปนเงิน 132,000 บาท

8. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท

9. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน  1,580,872 บาท

8 ปรับปรุงหองสํานักงาน 1. เพื่อปรับปรุงหองสํานักงาน ติดต้ังประตู หนาตางและ - 493,380 - - สํานักงานฝายบริหาร 1.หองสํานักงานฝาย สํานักปลัดฯ

ฝายเลขานุการและธุรการ ฝายบริหาร องคการบริหาร เคาเตอร หองสํานักงานฝาย มีตูเก็บเอกสาร เลขานุการและธุรการ

องคการบริหาร สวนจังหวัดชัยภูมิ ใหได บริหารองคการบริหารสวน ที่มีสภาพพรอมใชงาน องคการบริหารสวนจังหวัด

สวนจังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานและใชงาน จังหวัดชัยภูมิประกอบดวย ได รอยละ 80 ชัยภูมิ ไดมีการปรับปรุงท่ีดีขึ้น

ไดสะดวกยิ่งขึ้น 1. ประตูสวิงคู ทําจากกระจกเทมเปอรใสเขียว สูง 2.62 เมตร กวาง 2.73 เมตร 

   หนาไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ  ราคา 72,000 บาท
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2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2. หนาตางบานเลื่อนกระจกติดตาย ขนาดกวาง 5.50 x 2.15 เมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 38,000 บาท 2.ผูบริหาร ขาราชการ

ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร3. ผนังเบา ขนาด กวาง 5.50 x 0.47 เมตร พรอมดวยทาสี จํานวน 1 ชุดๆ ละ 4,500 บาท และบุคลากรปฏิบัติงาน

ขาราชการและบุคลากรของ 4. เคาเตอรหองผูบริหาร จํานวน 4 ตัว ดังน้ี เกิดความคลองตัว

องคการบริหารสวนจังหวัด    4.1 เคาเตอรตัว L ขนาด (3.57+2.17) x 0.6 x 0.75 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 74,600 บาท เพ่ิมมากขึ้น

ชัยภูมิ    4.2 เคาเตอร ขนาด 4.00 x 0.60 x 0.75 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 50,500 บาท เปนเงิน 101,000 บาท

   4.3 เคาเตอร ขนาด 3.50 x 0.60 x 0.75 เมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 47,000 บาท

   4.4 เคาเตอร ขนาด 1.44 x 0.60 x 0.75 เมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 22,280 บาท

5. เคาเตอรหนาลิฟต ขนาด (2.36+1.90) x 0.80 x 1.00 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 84,000 บาท

6. ติดต้ังระบบไฟฟาและระบบไฟสองสวาง  จํานวน 1 ระบบๆ ละ 50,000 บาท

(ตามประมาณราคากองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 ติดต้ังปายประชา 1.เพ่ือเปนการเพ่ิมการ ติดตั้งปายประชาสัมพันธ - 4,026,517 - - สวนสาธารณะ 1.ประชาชนไดทราบ สาํนักปลัดฯ

สัมพันธ แบบ LED ประชาสัมพันธองคกร ประเภทภาพเคลื่อนไหวบนจอ หนองปลาเฒามีปาย ถึงการประชาสัมพันธ

ในสวนสาธารณะ และภารกิจขององคการ ที่สวนสาธารณะหนองปลาเฒา     ประชาสัมพันธ LED องคกร และภารกิจของ

หนองปลาเฒา บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย ท่ีมีสภาพพรอมใชงาน องคการบริหารสวนจังหวัด

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ 1. จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR  P10 ความละเอียดไมนอยกวา    ได รอยละ 80 ชัยภูมิ

ประชาชนไดทราบความ    10,000 dots /m
2
 ( 3 x 5 = 15 คาบิเนต ) ขนาดไมนอยกวา 2.80 x 4.80 เมตร 2.เด็ก เยาวชนและ

เคลื่อนไหวในกิจกรรมตางๆ    CABINET SIZE 0.96 x 0.96 เมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 2,900,000 บาท ประชาชนไดทราบความ

ภายในจังหวัดชัยภูมิ 2. การดสงสัญญาณภาพ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,900 บาท เคลื่อนไหวในกิจกรรมตางๆ

3.เพ่ือใหนักทองเที่ยว 3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภายในจังหวัดจังหวัด

หรือนักลงทุนเขามา    พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ชัยภูมิ

ทองเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ    ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ชุดละ 44,800 บาท ประกอบดวย

เพ่ิมมากขึ้น    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

   3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

   3.3  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

   (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

4. สายใยแกวนําแสงติดต้ังภายนอกอาคารชนิดแขวนกับเสาไฟฟา จํานวน 2,000 เมตรๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

5. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 จํานวน 100 เมตรๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 3,500 บาท

6. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 6,900 บาท เปนเงิน 27,600 บาท

7. ตูกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท  

8. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตูๆ ละ 18,000 บาท

9. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor FixedNetwork Camera) แบบท่ี 1

    จํานวน 2 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท

10. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท

11. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน  748,617 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11 สํานักงานองคการบริหาร1. เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟา ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง - 1,371,000 - - สํานักงานมีระบบ 1. ลดคาไฟฟาของ สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัดชัยภูมิ แสงสวางจากพลังงาน จากพลังงานแสงอาทิตย ไฟฟาสองสวางจาก องคการบริหารสวน

(หลังใหม) แสงอาทิตย ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย จังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัยดวยระบบ 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 1. โคมไฟแอล อี ดี (Light-Emitting Diode) ขนาด 30 วัตต ใชงานได รอยละ 80 2. องคการบริหาร

ไฟฟาแสงสวาง ในชีวิตและทรัพยสินของ    จํานวน 30 โคมๆ ละ 6,900 บาท เปนเงิน 207,000 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ มีการ

จากพลังงานแสง เจาหนาที่และบุคลากร 2. แผงโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 120 วัตต สงเสริมการใชพลังงาน

อาทิตย  ตลอดจนประชาชนท่ีมา    จํานวน 30 แผงๆ ละ 7,900 บาท เปนเงิน 237,000 บาท ทดแทน สามารถขยายผล

ติดตอราชการ 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต 100 แอมป สูและชุมชนท่ีสนใจได

   จํานวน 30 ชุดๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 225,000 บาท

4. เสาไฟความสูงไมนอยกวา 5 เมตร

   จํานวน 30 ตนๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 285,000 บาท
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5. ตูควบคมุไฟฟาชนิดกันนํ้าพรอมอุปกรณ

   จํานวน 30 ตูๆ ละ 3,900 บาท เปนเงิน 117,000 บาท

6. โซลารชารจเจอร คอนโทรลเลอร

   จํานวน 30 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท

7. วัสดอุุปกรณประกอบการติดตั้ง 

   จํานวน 30 ชุดๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 225,000 บาท

(ตามประมาณราคากองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ)
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังระบบรักษาความ 1.เพ่ือความปลอดภัยในการ ติดตั้งระบบรกัษาความปลอดภัย - 303,987     - - รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี 1.ไดรับความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยในสํานักงาน เขา-ออก สํานักงานองคการ ในสํานักงานองคการบริหาร ท่ีมีความเสี่ยงไดรับ ในการเขา - ออก

องคการบริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม การติดตั้งกลองวงจร สํานักงานองคการ

ชัยภูมิ หลังใหม 2.เพ่ือจัดการบริหาร ประกอบดวย ปดภายในสํานักงาน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ความเสี่ยง มีมาตรการ 1. เครื่องบันทึกการเขา-ออกดวยใบหนา,ลายนิ้วมือ,บัตร สามารถควบคุมประตู 2.ไดจัดการบริหาร

ปองกันและเสริมสราง    จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 29,900 บาท เปนเงิน 179,400 บาท ความเสี่ยง มีมาตรการ

ความปลอดภัยภายใน 2. ชุดกลอนแมเหล็กรองรับแรงดึงไมนอยกวา 120 กิโลกรัม ปองกันและเสริมสราง

สํานักงาน    จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 35,400 บาท ความปลอดภัยภายใน

3. ชุดควบคมุพรอมแบตเตอรี่ 12 v 7 Ah สํานักงาน 

   จํานวน 6 ชุดๆ ละ 4,900 บาท เปนเงิน 29,400 บาท

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

4. ปุมกดออก(Exit Switch)

   จํานวน 6 ชุดๆ ละ 650 บาท เปนเงิน 3,900 บาท

5. คาอุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 55,887 บาท

2 ติดต้ังระบบผานเขา - ออก 1.เพ่ือติดตั้งระบบผานเขา ติดตั้งระบบผานเขา - ออก - 1,125,000  - - รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี 1.มีระบบผานเขา - สํานักปลัดฯ

ในสํานักงานองคการบริหาร ออก ในสํานักงานองคการ ในสํานักงานองคการบริหาร ท่ีมีความเสี่ยงไดรับ ออก ที่ไดมาตรฐาน

สวนจังหวัดชัยภูมิ หลังใหม บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ หลังใหม การติดตั้งกลองวงจร ครอบคลุมพื้นท่ี

หลังใหม 1. แขนกั้นทางเขา-ออก แบบปกผีเสื้อ 2 เลน (เขา-ออก) ปดภายในสํานักงาน ภายในสํานักงาน

   จํานวน 2 ชุดๆ ละ 500,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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2.  เพ่ือจัดการบริหาร 2. ชุดควบคมุและบริหารจัดการแขนกั้นทางเขา-ออก 2. สํานักงานมีมาตร

ความเสี่ยง มีมาตรการ    จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท การปองกันและเสริม

ปองกันและเสริมสราง 3. เครื่องอานบัตรความถี่ 125kHz สรางความปลอดภัย

ความปลอดภัยภายใน    จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 17,500 บาท ท่ีมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน 4. บัตรความถี่ 125kHz

   จํานวน 300 ใบๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 7,500 บาท

5. คาอุปกรณประกอบการติดต้ัง

   จํานวน 1 ระบบๆ ละ 50,000 บาท
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงหองหนวยตรวจสอบภายใน 302,000    -  -  - หองหนวยตรวจสอบภายใน 1. หองสํานักงานท่ีใชปฎิบัติ หนวยตรวจสอบ

สํานักงานองคการบริหาร- องคการบริหารสวนจังหวัด- (อาคารสํานักงานหลังเดิม) ขนาด มีพื้นท่ีปริมาณเพียงพอกับ งานของขาราชการและ ภายใน

สวนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม) ชัยภูมิ (หลังเดิม) หอง กวาง 8.25 เมตร ยาว 13.00 เมตร โตะทํางานและจัดวาง พนักงานจางหนวยตรวจ-

หองหนวยตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน ดําเนินการ ครุภัณฑตางๆ สอบภายในมีปริมาณเพียงพอ

เพ่ือใชเปนสํานักงานปฏิบัต-ิ - งานรื้อถอนฝาเพดานแบบ T-Bar 2. หนวยตรวจสอบภายใน

งานของขาราชการและ พรอมขนท้ิงและติดต้ังฝาเพดานแบบ มีสถานที่เก็บรักษาเอกสารของ

พนักงานจางหนวยตรวจสอบ ฉาบเรียบ จํานวน 116.70 ตารางเมตร ทางราชการอยางเหมาะสม

ภายในใหมีปริมาณเพียงพอ - งานรื้อถอนผนังกระจก/อลูมีเนียม 3. หนวยตรวจสอบภายใน 

2. มีสถานท่ีเก็บรักษา จํานวน 39.15 ตารางเมตร มีสถานท่ี เพื่อรองรับการเรียง

เอกสารของทางราชการ - งานติดต้ังชุดโคมไฟสํานักงานโคม เอกสารเพื่อนํามาตรวจสอบ

อยางเหมาะสม หลอด LED จํานวน 16 จุด อยางเหมาะสม
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3. มีสถานท่ี เพื่อรองรับการ - ติดตั้งพัดลมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เรียกเอกสารเพ่ือนํามา ท่ีรื้อของเดิมออกมาติดตั้งไวดังเดิม

ตรวจสอบอยางเพียงพอ - งานทาสีนํ้าอะคลีลิคแท(ภายใน)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 59.79 ตารางเมตร

- งานปูพรมใหม 34 ตารางเมตร พรอม

ขัดพื้นลง wax 70.70 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณการราคา

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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2 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานัก 1. ปรับปรุงหองบันทึกเสียง 119,600    -  -  - การปฎิบัติงานดานประชา- 1. อบจ.ชย. มีส่ือและขอมูล สํานักปลัดฯ

สํานักงานองคการบริหาร งานองคการบริหารสวน ขนาดพ้ืนท่ี 5.0 ตารางเมตร สัมพันธ มีประสิทธิภาพ ขาวสารที่มีประสิทธิภาพ

สวนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม) จังหวัดชัยภูมิ ในการจัดทํา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 100 2. ประชาชน และบุคลากร

เพ่ือเปนหองบันทึกเสียงของ หองบันทึกเสียง อบจ.ชัยภูมิ) ใน อบจ.ชย. ไดรับขอมูลขาวสาร

องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เพ่ือเปนหองปฏิบัติงาน 2. จัดซื้อพรอมติดต้ังครุภัณฑ 124,200    -  -  - ท่ีทันตอสถานการณ

ชัยภูมิ ในการจัดทําขอมูลขาวสาร  2.1 ครุภัณฑสํานักงาน 3. เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี

ในการเผยแพรและ   - เครื่องปรับอากาศ แบบ ตอ อบจ.ชย.

ประชาสัมพันธ แยกสวนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ

23,000 บาท
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(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

2.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

     2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

    2.2.2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

      2.2.3 ชุดโปรแกรมจัดการสํานัก

งานท่ีมีลขิสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

      2.2.4 จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว

จํานวน 1 จอ ๆ  4,000 บาท

      2.2.5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2.3 คุรภัณฑไฟฟาและวิทยุ

- เครื่องผสมสัญญาณเสยีง

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

46,500 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการปรับปรุงหอง  1. เพ่ือใหเปนสถานท่ีทํางาน สถานที่ดําเนินการ อาคารศูนยอาหาร 735,000  -  -  - บุคลากรขององคการบร-ิ บุคลากรขององคการบริหาร กองชาง

ปฎิบัติงานสํานักงานสภา- ของสมาชิกสภา องคการ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ หารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ มีสถานท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัด- บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดําเนิการ มีสถานท่ีปฎิบัติงานและ ปฎิบัติงานอยางพอเพียง และ

ชัยภูมิ และกองกิจการสภา- และ ขาราชการ พนักงาน  - ปรับปรุงหองประธานสภาองคการ พรอมใชงานไดรอยละ 80 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องคการบริหารสวนจังหวัด กองกิจการสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ขนาด กวาง

ชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 4. 50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นท่ี

ไมนอยกวา 36.00 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงหองรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา  36.00 ตารางเมตร

6-9/7



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 - ปรับปรุงหองผูอํานวยการกอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ ขนาดกวาง 3.80 เมตร 

ยาว 4.50 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา

17.00 ตารางเมตร

 -ปรับปรุงหองประชุม ขนาดกวาง 

9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นท่ี

ไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พิกัดท่ีตั้งโครงการ N = 15. 8045300000000  E = 102. 0142644444444
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการกอสรางแฟลต 1. เพ่ือเปนท่ีพักอาศัยของ กอสรางแฟลต 3 ชั้น ขนาด 24 หอง  - 7,217,500      -  - บุคลากรขององคการ บุคลากรขององคการ กองชาง

บุคลากรขององคการบริหาร (ตามแบบมาตราฐาน กองแบบแผน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข) มีท่ีพักอาศัยเพื่อปฎิบัติ มีความปลอดภัยและเปน

2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ พิกัด ราชการ เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ระเบียบเรียบรอย

ของบุคลากร องคการบริหาร N = 15. 8031177777777  

สวนจังหวัดชัยภูมิ E = 102. 014382222222

3.ลดงบประมาณคาใชจาย

ในการเบิกจายคาเชาบานของ

ขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 กอสรางโรงจอดรถ ใน 1. เพ่ือกอสรางโรงจอดรถ กอสรางโรงจอดรถภายในสํานักงาน - 1,500,000     - - สํานักงานองคการบริหาร- สํานักงานองคการบริหาร- กองชาง

สํานักงานองคการบริหาร- ภายในสํานักงานองคการ- องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ มีท่ี สวนจังหวัดชัยภูมิ มีท่ีจอดรถ

สวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 แหง ขนาดกวาง 6.00 เมตร จอดรถที่มีสภาพพรอม ท่ีเพียงพอที่มีสภาพพรอม

ใหไดมาตรฐานและใชงาน ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นท่ีรวม ใชงาน รอยละ 80 ใชงานสาํหรับประชาชนที่มา

ไดสะดวกยิ่งข้ึน ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร ติดตอ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก (รายละเอียดตามประมาณราคา

ใหแกประชาชนผูมาติดตอ อบจ. ชัยภูมิ)

ราชการและบุคลากรของ

องคการบริหารสวนจังหวัด-

ชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร ปรับปรุงอาคารสํานักงาน กองชาง - 1,500,000     - - รอยละ 90 ของบุคคลกร 1. บุคลากรในสังกัด กองชาง กองชาง

กองชางองคการบริหาร- กองชาง องคการบริหาร- องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัด กองชางองคการ- องคการบริหารสวนจังหวัด-

สวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพ จํานวน 1 แหง กวาง 10.00 เมตร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ประสิทธิภาพในการ

แวดลอมในการทํางานท่ีดี ยาว 35.00 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอย มีสํานักงานท่ีไดมาตรฐาน ทํางานเพิ่มขึ้น

ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ กวา 350.00 ตารางเมตร อีกทั้งยังสรางขวัญและ 2. บุคลากรในสังกัด กองชาง

และมีสถานท่ีปฏิบัติงานได ดําเนินการ กําลังใจในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัด-

อยางเหมาะสมในการ 1. ปรับปรุงฝา เพดาน ผนัง พื้น ชัยภูมิ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมี

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 2. ระบบไฟสองสวาง ความปลอดภัย สะอาด

ในการปฏิบัติงานราชการ 3. ประตูหนาตาง เรียบรอย และไดมาตรฐาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ. ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใน

กองชางองคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในการ

ทํางาน

3. เพ่ืออํานวยความสะดวก

ตอประชาชนท้ังหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

เจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภายในจังหวัด

ชัยภูมิ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางหลังคาครอบ 1. เพ่ือกอสรางหลังคา กอสรางหลังคาครอบทางเดินเทา - 500,000 -  - สํานักงานหลังเกา 1. สํานักงานมี สํานักปลัดฯ

ทางเดินเทาสํานักงาน ครอบทางเดินเทาใน สํานักงานหลังเกาและ และสํานักงานหลังใหม สภาพที่ดีและ

หลังเกาและสํานักงาน บริเวณในสํานักงานใหมี สํานักงานหลังใหม ทางเดินเทาที่แข็งแรง สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ

หลังใหม สภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ และปลอดภัย การใหบริการผูมา

ตอการใชงาน กอสรางหลังครอบทางเดินเทา พรอมใชงานได ติดตอราชการ
2.เพื่อปองกันฝน แสงแดด ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร รอยละ 80 2. องคกรเอกชน

และรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 360.00 ตารางเมตร สวนราชการและ

ของบุคลากรขององคการ (รายละเอียดตามประมาณราคา ประชาชนท่ีเขามา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชบริการ มีความ

และสวนราชการตางๆ ประทับใจและให

องคกรเอกชน และประชาชนท่ัวไป การยอมรับ

ที่เขามาติดตอราชการกับ อบจ.ชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 ปรับปรุงระบบจาย 1.เพ่ือปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบจาย - 500,000 - - ระบบน้ําประปา 1.ประชาชนผูมา สํานักปลัดฯ

น้ําประปา ภายในสํานักงาน จายน้ําประปาภายใน นํ้าประปา ภายในสํานักงาน มีมาตรฐาน ติดตอราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด สาํนักงานองคการบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และใชงาน และบุคลากรของ

ชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิใหได ดําเนินการ ไดรอยละ 81 องคการบริหารสวน

มาตรฐานและใชงานได 1. ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ําประปา จังหวัดชัยภูมิ

สะดวกยิ่งขึ้น 2. ปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปา ใชนําประปาไดสะดวก

2. เพื่ออํานวยความสะดวก (รายละเอียดตามประมาณราคา 2.ระบบประปาของ

ใหแกประชาชนผูมาติดตอ อบจ.ชัยภูม)ิ องคการบริหารสวน

ราชการและบุคลากรของ จังหวัดชัยภูมิ

องคการบริหารสวนจังหวัด มีประสิทธิภาพและ

ชัยภูมิ ประหยัดคานําประปา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 กอสรางอาคารอเนก 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารอเนกประสงค - 2,000,000 - - มีอาคารเก็บวัสดุ 1.องคการบริหาร สํานักปลัดฯ

ประสงคองคการบริหาร อเนกประสงคท่ีได องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานท่ีมีสภาพ สวนจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานและใชงานได ดําเนินการ พรอมใชงานได มีอาคารเก็บวัสดุ

ดียิ่งขึ้น กอสรางอาคารเก็บวัสดุ รอยละ 80 สํานักงาน

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในสํานักงาน 2.องคการบริหาร

ในการปฏิบัติงาน ขนาดกวาง 6.00 เมตร สวนจังหวัดชัยภูมิ

ยาว 20.00 เมตร มีอาคารเก็บวัสดุ

พิกัด N=15.804133 สํานักงานมีระบบ

      E=102.013709 ระเบียบ และ

(รายละเอียดตามประมาณราคา การปฏิบัตงานมี

อบจ.ชัยภูม)ิ ความคลองตัว
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 บริหารจัดการการใชกระแส 1. เพ่ือติดตั้งระบบ ติดตั้งระบบควบคุมกระแสไฟฟา  - 499,800    -  - ระบบควบคุม 1.การใชงานกระแส สํานักปลัดฯ

ไฟฟาบานพักองคการบริหาร ควบคุมกระแสไฟฟา และคํานวณการใชกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาและ ไฟฟาบานพักองคการ

สวนจังหวัดชัยภูมิ และคํานวณการใช แบบผานระบบเครือขาย คํานวณการใชกระแส บริหารสวนจังหวัด

กระแสไฟฟาแบบผาน ของบานพักองคการบริหารสวน ไฟฟาแบบผานระบบ ชัยภูมิ มีประสิทธภิาพ

ระบบเครือขายของ จังหวัดชัยภูมิ เครือขายของบานพัก มากยิ่งขึ้น

บานพักองคการบริหาร ประกอบดวย องคการบริหารสวน 2.ชวยลดคาไฟฟา

สวนจังหวัดชัยภูมิ 1 .มิเตอรไฟฟาดิจิตอลขนาด 5 แอมป จังหวัดชัยภูมิ บานพักองคการ

2.เพ่ือบริหารจัดการ    จํานวน 50 เครื่องๆ ละ 4,250 บาท เปนเงิน 212,500 บาท ใชงานได รอยละ 80 บริหารสวนจังหวัด

การใชพลังงานไฟฟา 2. เครื่องควบคุมมิเตอรดิจิตอลไดสูงสุด 25 มิเตอร ชัยภูมิ

ใหปลอดภัยและมี    จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท

ประสิทธิภาพ 3. กลองควบคมุระบบมิเตอรดิจิตอลผานระบบเครือขาย

   จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท 
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4. คาอุปกรณประกอบการติดต้ังพรอมสายสัญญาณตอพวงระบบ

   จํานวน 185,500 บาท

5. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 22,000

   พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

   ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 36,800 บาท  ประกอบดวย

   5.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

   5.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

   5.3  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการเสริมสรางความ 1. เพื่อใหการเฝาตรวจพื้นที่ที่ ติดตั้งเทคโนโลยีเฝาระวังอัจฉริยะ 14,800,000  -  -  - ประชาชนในเขต 1. เพิ่มประสิทธิภาพและ สํานักปลัดฯ ตํารวจภูธร

ปลอดภัยสูสังคมที่สงบสุข ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พื้นที่ 5 อําเภอ ลดระยะเวลาในการ จังหวัดชัยภูมิ

(Smart City) ตํารวจภูธร - การรักษาความปลอดภัย ปองกัน ในเขตพื้นที/่หมูบาน/ชุมชน มีความปลอดภัย สืบสวนหาตัวผูกระทําผิด

จังหวัดชัยภูมิ อาชญากรรม และปญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในชีวิตและ 2. ทําใหทราบพฤติการณ

กระทําไดอยางตอเนื่องและ จํานวน 5 อําเภอ ทรัพยสินไมนอยกวา ในการกระทําความผิด

ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดเวลา รอยละ 80 และหรือในกรณีมีขอ

2. เพื่อใหประชาชนหรือ โตแยงเกิดขึ้น

นักทองเท่ียวที่จะเขามาในพื้นที่ 3. ประชาชนและ

จังหวัดชัยภูมิ เกิดความมั่นใจใน นักทองเที่ยวเกิดความ

ความปลอดภัยในชีวิตและ พึงพอใจในการปฏิบัติ

ทรัพยสินของตนเองมากยิ่งข้ึน หนาที่ของเจาหนาที่

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อรักษาทรพัยสินของทาง ตํารวจมากยิ่งข้ึน

ราชการทั้งบริเวณภายนอกและ 4. ปญหาอาชญากรรมใน

ภายในอาคารสถานที่และที่ชุมชน พื้นที่ลดลง/ความปลอดภัย

ตาง ๆ มีความปลอดภัยจาก ในชีวิตและทรัพยสิน

การกออาชญากรรมในรูปแบบ เพิ่มมากข้ึน

ตาง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การขยายผลการสืบสวนสอบสวน
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ยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

   4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจาก รถเก็บขยะอันตราย แบบ Rol of - 5,900,000    -  - 1. มีรถบรรทุกขยะ สามารถเก็บรวบรวมขยะ กองชาง

รถบรรทุกแบบ Roll of Truck ชุมชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ Truck ชนิดมีขอเกี่ยว ยกภาชนะ อันตราย ในสภาพที่ดี อันตรายจากชุมชน ได

เพื่อเก็บขนขยะอันตรายจาก ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และ ขึ้น-ลง วางและเทขยะทิ้งได ใช พรอมใชงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด-

ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ องคการ - ไมมีขยะตกคาง สงผลใหการ รถยนตชนิดรถ 10 ลอ เครื่องยนต 2. มีการจัดเก็บขยะ ชัยภูมิไมมีขยะอันตราย

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะอันตรายจาก ดีเซล มีกําลังมาไมนอยกวา อันตราย จากชุมชน ตกคาง ทําใหชุมชนนาอยู

ชุมชนมีประสิทธิภาพมาก 260 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกง จังหวัดชัยภูมิ ไมมีแหลงเพาะพันธุโรค

ยิ่งข้ึน มีประตูเปด-ปด 2 บาน พรอมที่ รอยละ 80 และสารพิษ ตกคางท่ีมา

ล็อคมีที่นั่งปฏิบัติงานไดไมนอยกวา จากขยะอันตราย

3 ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตัวรถ

และอุปกรณเปนของใหมไมเคยใช

งานมากอน ตัวรถยนตบรรทุกจะตอง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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ผ.05



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

   4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

เปนรุนใหมลาสุดและเปนผลิตภัณฑ

ที่ผลิตประกอบสําเร็จรูปภายในประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสถานี เพื่อเปนการบํารุงรักษา สภาพเดิมเปนทอกลมและชํารุดทําให - 3,462,000     -  - 1. มีทอลอดเหลี่ยม สามารถบํารุงรักษาคลอง กองชาง

สูบน้ําดวยไฟฟา บาน- คลองสงน้ําสหกรณบานคาย น้ําไหลไดไมเตม็ที่ จึงปรับปรุงสถานี คสล. คลองสงน้ํา สงน้ํา ใหอยูในสภาพที่ดี

โคงขนัน หมูที่ 4 ตําบล- (สายตรง) ใหอยูในสภาพที่ดี สูบน้ํา โดยกอสรางทอเหลี่ยม โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟา พรอมใหบริการแกสมาชิก

บานคาย อําเภอเมือง- พรอมใหบริการแกสมาชิก คสล.คลองสงน้ํา โรงสูบน้ํา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน ผูใชน้ํา โรงสูบน้ําพลังงาน

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผูใชน้ํา โรงสูบน้ําพลังงาน พลังงานไฟฟา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน หมู 4 จํานวน 12 จุด ไฟฟา สถานีที่ 2 

ไฟฟา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน หมู 4 ต.บานคาย อ.เมืองชัยภูมิ ท่ีมีสภาพที่ดีพรอม บานโคงขนัน หมู 4 ตําบล-

หมู 4 ตําบลบานคาย จ.ชัยภูมิ จํานวน 12 จุด ดังนี้ ใชงาน สามารถสงนํ้า บานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด- จุดที่ 1 กม. 0+263 ขนาด 2-1.50 แกสมาชิกผูใชน้ํา จังหวัดชัยภูมิ และเกิด

ชัยภูมิ และเกิดความคุมคา x1.50x5.00 ม. ไดเต็มประสิทธิภาพ ความคุมคาแกสมาชิก

แกสมาชิกผูใชน้ําอยางเต็มที่ N: 15.6596499999999 E: 102.0384711111111 2. สามารถสงนํ้าให ผูใชน้ําอยางเต็มที่

สมาชิกผูใชน้ํา โรงสูบ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

จุดที่ 2 กม. 0+500 ขนาด 2-1.50 น้ําพลังงานไฟฟา สถานี

x1.50x5.00 ม. ที่ 2 บาน โคงขนัน หมู

N: 15.6596111111111 E: 102.0490000000000 4 ต.บานคาย อ.เมือง

จุดที่ 3 กม. 0+685 ขนาด 2-1.50 ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

x1.50x5.00 ม. รอยละ 90

N: 15.6596211111111 E: 102.0490111111111

จุดที่ 4 กม. 0+920 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6596399999999  E: 102.0490100000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

จุดที่ 5 กม. 1+350 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6598099999999  E: 102.0535733333333

จุดที่ 6 กม. 1+840 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6598033333333  E: 102.0535733333333

จุดที่ 7 กม. 2+450 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6610499999999  E: 102.0585188888888

จุดที่ 8 กม. 2+825 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

N: 15.6631433333333  E: 102.0625699999999

จุดที่ 9 กม. 3+393 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6651677777777  E: 102.0670811111111

จุดที่ 10 กม. 3+628 ขนาด 2-1.50

x1.50x11.00 ม.

N: 15.666197777777  E: 102.0690055555555

จุดที่ 11 กม. 4+254 ขนาด 2-1.50

x1.50x8.00 ม.

N: 15.6698622222222  E: 102.0732022222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

จุดที่ 12 กม. 4+765 ขนาด 2-1.50

x1.50x30.00 ม.

N: 15.6741099999999E: 102.0750433333333

(รายละเอียดตามประมาณราคาจางเหมา

งานกอสรางทอเหลี่ยม อบจ. ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10  แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.05

2 โครงการสูบน้ําพลังงาน เพื่อใหประชาชนพื้นที่จังหวัด- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงาน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด- กองชาง

แสงอาทิตยสูภัยแลง ชัยภูมิ มีน้ําใชในการอุปโภค- แสงอาทิตยเพื่อใชในการสูบน้ําใช ประชาชนในเขตพื้นที่ ชัยภูมิ มีนํ้าไวใชในการ

บริโภค และใชในการเกษตร ในการอุปโภค - บริโภคและเพื่อใช จังหวัดชัยภูมิมีน้ําใช อุปโภค - บริโภค และเพื่อ

ในชวงฤดูแลง โดยใชพลังงาน ในการเกษตร ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร ในชวงฤดูแลง

แสงอาทิตย (รายละเอียดตามประมาณการ อบจ. ชัยภูม)ิ และใชในการเกษตร
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -  เครื่องพิมพ Multifunction  - 18,000        -  - หนวยตรวจสอบ

ของเจาหนาที่ ชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน ภายใน

2. เพ่ือใหมีครุภัณฑรองรับการใชงาน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท

อยางเพียงพอกับจํานวนบุคลากร (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

1



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือใหมีอุปกรณเช่ือมตอขอมูลจาก - อุปกรณกระจายสญัญาณ 42,000            -  -  - กองแผน

ตนทางปลายทางผานระบบอินเตอรเน็ต (L2 Switch ) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 และงบประมาณ

ในรูปของขอมูลภาพและเสียง ผานส่ือ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

ประชาสัมพันธ เปนเงิน 42,000 บาท

2. เพ่ือใหเสนอสื่อประชาสมัพันธผาน (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

ระบบ Network เว็บไซตและโปรแกรม คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

ประยุกตและอื่น ๆ มีความสมบูรณ

และเกิดประสิทธิภาพ

2



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร 1. เพ่ือใหมีอุปกรณรองรับนําเสนอสื่อ - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 42,600           -  -  - กองแผน

ประชาสัมพันธผานระบบ Network แบบ Smart TV ขนาดจอภาพขั้นตํ่า 48 นิ้ว และงบประมาณ

เว็บไซตและโปรแกรม ประยุกตและ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,300 บาท

อื่น ๆ อยางมีความสมบูรณและเกิด (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

ประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใหมีเครื่องมือประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ ที่ทันสมัย ทําใหผูมา

ติดตอราชการไดมีความรู เกิดความช่ืนชม

และประทับใจมีความเช่ือถือศรัทธา

ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร

3



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพ่ือใหเจาหนาที่มีเครื่องมือปฏิบัติ 1. เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน 134,600          -  -  - กองแผน

ท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพและบันทึก ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ และงบประมาณ

ขอมูลไมใหสูญหายและเกิดความ 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 บาท

เสียหายตอทางราชการได (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

2. เพ่ือใหเจาหนาที่มีอุปกรณมา คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

เช่ือมตอกับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

ในการปองกันกรณีเกิดปญหาทาง เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร

ไฟฟาหรือสัญญาณรบกวนตาง ๆ โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800  บาท ๆ ละ 7,600 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 11,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

4



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน กองแผน

10 เครื่อง ๆ ละ 5,9000 บาท และงบประมาณ

เปนเงิน 59,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ 1. เพ่ือใหมีเครื่องเสียงระดับคุณภาพ - ชุดเครื่องเสียงแบบเคล่ือนท่ี 12,000           กองแผน

และเหมาะสําหรับงานนอกสถานท่ีใน ขนาด 15 นิ้ว แอมป 500 วัตต และงบประมาณ

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

2. เพ่ือใหมีเครื่องเสียงในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่มี

ความคมชัด และคลองตัวยิ่งข้ึน

5



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือแกไขปญหาจํานวนเครื่อง 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  - 32,000        -  - กองการเจาหนาที่

คอมพิวเตอร ไมเพียงพอตอความ (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

ตองการของหนวยงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เปนเงิน 32,000 บาท

และคุมคากับการใชเทคโนโลยีสมันใหม (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน  - 16,000        -  -

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท

เปนเงิน 16,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ  - 11,400         -  -

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800  บาท เปนเงิน 11,400 บาท

6



ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ กองการเจาหนาที่

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

4. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี  - 33,000        -  -

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 11,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ 1. เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ - ชุดเครื่องเสียงแบบเคล่ือนท่ี  - 60,000        -  - สํานักปลัดฯ

โครงการฯ ขององคการบริหารสวน- ขนาด 15 นิ้ว แอมป 500 วัตต 

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

2. เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอตอ เปนเงิน 60,000 บาท

การปฏิบัติงน ตามภารกิจ อํานาจ 

หนาที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัด-

ชัยภูมิ
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ สํานักงาน 1. เพ่ือรองรับสวนราชการ องคกร - - แทนบรรยาย (โพเดียม) ขนาดไมนอยกวา  - 128,000       -  - สํานักปลัดฯ

เอกชน และประชาชนท่ัวไป ที่มาติดตอ สูง 110 x กวาง 50 x ยาว 50 เซนติเมตร

ราชการ กับทางองคการบริหารสวน- จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ เปนเงิน 128,000 บาท

2. เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ

โครงการฯ ขององคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือใหมีครุภัณฑเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ อํานาจ หนาที่

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติ 1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 48,000           16,000        -  - กองกิจการสภาฯ

งานของเจาหนาที่ (จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 4  เครื่อง 

2. เพ่ือใหมีครุภัณฑรองรับการใชงาน เครื่องละ 16,000 บาท เปนเงิน 64,000 บาท

อยางเพียงพอกับจํานวนบุคลาการ (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

กิจการสภาฯ พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3. เพ่ือใหมีครุภัณฑมาใชทดแทนเครื่อง 2. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ 44,000           11,000        -  -

เดิมท่ีเสื่อมสภาพมาใชปฎิบัติราชการ ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด

ใหมีประสิทธิภาพ ชุดละ 11,000 บาท เปนเงิน 55,000 บาท

เปนเงิน 15,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3. ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ 15,200           3,800          -  -

จํานวน 5 ชุดๆละ 3,800 บาท

เปนเงิน 19,000 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000            -  -  - กองกิจการสภาฯ

แบบที่ 1 *  (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1  เครื่องๆละ 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 15,800            -  -  -

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี

 จํานวน 2 เครื่อง ๆละ7,900 บาท

เปนเงิน 15,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ สํานักงาน 1. เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  - 213,300       -  - กองชาง

ประหยัดพลังงานขององคการบริหาร- ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

สวนจังหวัดชัยภูมิ พรอมติดต้ัง จํานวน 6 เครื่องดังนี้

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ - ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

ปฏิบัติงานของบุคลากร กองชาง 25,900 บาท เปนเงิน 25,900 บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิและ - ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

การใชบริการตอประชาชน 28,600 บาท เปนเงิน 28,600 บาท

- ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

32,400 บาท เปนเงิน 64,800 บาท

- ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

47,000 บาท เปนเงิน 94,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

11 การเกษตร ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขอมูลแหลงนํ้า ดําเนินการ จัดต้ังหนวยปฏิบัติการสารสนเทศ  - 411,800       -  - กองชาง

การพัฒนาแหลงน้ํา อบจ. ชัยภูมิ มีเครื่องมืออุปกรณ ดังนี้

2. ติดตามวิเคราะหและสรุป 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สถานการณน้ําตลอดจนสภาพภูมิ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด

อากาศตาง ๆ ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

3. ติดตาม วิเคราะห สรุป 30,000 บาท จํานวน 60,000 บาท

ภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย 2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1

วาตภัย อัคคีภัย รวมท้ังการ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 130,000 บาท

ใหความชวยเหลือตาง ๆ 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

4. ใชเปนศูนยแลกเปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ

ขอมูลทางภัยพิบัติกับ หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก

หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

5. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม กองชาง

กฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

5,900 บาท เปนเงิน 17,700 บาท

7. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

13,000 บาท 

8. อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,200 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

โฆษณาและเผยแพร 9. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงิน 79,500 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

คอมพิวเตอร 10. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับแสดง

ผลหลายจอภาพ จํานวน 1 ชุด 

เปนเงิน 37,000 บาท ประกอบดวย
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

12 การศึกษา ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร 1. เพ่ือปรับปรุงหองโสต จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสตทัศนศึกษา - 11,449,400  - - กองการศึกษาฯ

ทัศนศึกษาของโรงเรียนใหมี ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

ความพรอมในดานสถานท่ี 85,000 บาท 

ในการจัดประชุม จัดกิจกรรม 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

แสดงผลงานและอื่น ๆ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท 

4. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

การศึกษา ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท กองการศึกษาฯ

ไฟฟาและแสงสวาง 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 497,800 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

4. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

5. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา

6. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

7. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

8. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

9. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

10. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11.โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

12.โรงเรียนบานหันวิทยา

13. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

14. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา กองการศึกษาฯ

15. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

16. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

17. โรงเรียนหนองขามวิทยา

18. โรงเรียนบานเปาวิทยา

19. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

20. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

21. โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

13 การศึกษา ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบเสียง จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 11,500,000  - - กองการศึกษาฯ

ตามสายของโรงเรียนใหมี ประกอบดวย

สภาพใชงานไดดีข้ึน 1. เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล ขนาด 8 ชอง

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 57,000 บาท 

ความพรอมในดานระบบเสียง 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

ตามสายในการส่ือสารและการ 3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท เปนเงิน 106,000 บาท

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เครื่องเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

5. โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา กองการศึกษาฯ

6. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

9. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

10. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

11. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

12. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

13. โรงเรียนบานหันวิทยา

14. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

15. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

16. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

17. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

18. โรงเรียนหนองขามวิทยา

19. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

20. โรงเรียนบานเปาวิทยา
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

21. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

14 การศึกษา ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ 1. เพ่ือปรับปรุงหองซอมดนตรี จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 10,690,400  - - กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนใหมีสภาพใชงาน ประกอบดวย

ไดดียิ่งข้ึน 1. ไมโครโฟนสายสําหรับชุดกลอง

2. เพ่ือสรางโอกาสในการ จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

พัฒนาการเรียนรูและทักษะ 2. ไมโครโฟนสายสําหรับเครื่องดนตรีสาย

ทางดานดนตรีของนักเรียน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

ใหสูงข้ึน 3. ไมโครโฟนสายสําหรับรอง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงิน 29,500 บาท

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เครื่องผสมสัญญาณเสยีงแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ กองการศึกษาฯ

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

9. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 464,800 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

3. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ กองการศึกษาฯ

4. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

5. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

6. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

7. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

8. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

9. โรงเรียนบานหันวิทยา

10. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

11. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

12. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

13. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

14. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

15. โรงเรียนหนองขามวิทยา

16. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

17. โรงเรียนบานเปาวิทยา

18. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

19. โรงเรียนเนินสงาวิทยา กองการศึกษาฯ

20. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

21. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

15 การศึกษา ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือปรับปรุงระบบอินเตอร- จัดซื้อพรอมติดต้ังระบบอินเตอรเน็ต - 11,106,700  - - กองการศึกษาฯ

เน็ต ของโรงเรียนมีคุณภาพ ประกอบดวย

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบ เครือขาย (Link Load Balancer)

อินเตอรเน็ต ที่เอ้ือตอการจัด จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 230,000 บาท

กิจกรรมการเรียนรู และ 2. อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) 

กิจกรรมตาง ๆ ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

เปนเงิน 184,000 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ กองการศึกษาฯ

แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 482,900 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

2. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

3. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา

4. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

5. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

6. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

7. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

8. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

9. โรงเรียนบานหันวิทยา
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

10. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน กองการศึกษาฯ

11. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

12. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

13. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

14. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

15. โรงเรียนหนองขามวิทยา

16. โรงเรียนบานเปาวิทยา

17. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

18. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

19. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

20. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

21. โรงเรียนโนนครอวิทยา

22. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

23. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

16 การศึกษา ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือพัฒนาระบบ อุปกรณปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต ดังน้ี - 399,000      - - กองแผนและ

อินเตอรเน็ต องคการ - 1. อุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) งบประมาณ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

ใหใชงานไดอยางมี 21,000 บาท เปนเงิน 42,000 บาท

ประสิทธิภาพ 2. อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Link Load Balancer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

การปฏิบัติงาน 230,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย (40 License) 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 127,000 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ สํานักงาน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานัก จัดซื้อพรอมติดต้ังครุภัณฑ 124,200           -  -  - สํานักปลัดฯ

งานองคการบริหารสวน   - เครื่องปรับอากาศ แบบ

จังหวัดชัยภูมิ ในการจัดทํา แยกสวนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

หองบันทึกเสียง (มีระบบฟอกอากาศ)

2. เพ่ือเปนหองปฏิบัติงาน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ

ในการจัดทําขอมูลขาวสาร 23,000 บาท

ในการเผยแพรและ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ประชาสัมพันธ   - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

  - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

  - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

  - จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว

จํานวน 1 จอ ๆ  4,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

  - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ - เครื่องผสมสัญญาณเสยีง

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

46,500 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ สํานักงาน 1. เพ่ือปรับปรุงหองสาํนักงาน -  เครื่องปรับอากาศชนิดกระจายความเย็น - 498,000 - - สํานักปลัดฯ

ฝายบริหาร องคการบริหาร  4 ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู

สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 83,000 บาท

ใหไดมาตรฐานและใชงานได

สะดวกยิ่งข้ึน

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนผูมาติดตอ

ราชการและบุคลากรของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ
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เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 1. เพ่ือติดตั้งระบบควบคุมกระแส ติดต้ังระบบควบคุมกระแสไฟฟาและคํานวณ  - 36,800        -  - สํานักปลัดฯ

ไฟฟาและคํานวณการใชกระแสไฟฟา การใชกระแสไฟฟาแบบผานระบบเครือขาย 

แบบผานระบบเครือขายของ ของบานพักองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

บานพักองคการบริหารสวน- ประกอบดวย

จังหวัดชัยภูมิ - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

2.เพ่ือบริหารจัดการการใชพลังงาน  * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 22,000

ไฟฟาใหปลอดภัยและมี - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร

ประสิทธิภาพ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

20 การศึกษา ครุภัณฑ ดนตรีและนาฏศิลป 1.เพ่ือจัดหาชุดเครื่อง ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต ประกอบดวย - 4,170,000 - - กองการศึกษาฯ

แตงกายวงโยธวาทิต เส้ือสูท กางเกงเอ๊ียม  ปลอกแขน

สําหรับนักเรียน  ที่มีความ หมวกทรงกระบอก (shako) พูขนนก ยาว 15"

สามารถดานวงโยธวาทิต รองเทาหนัง ราคาชุดละ 6,000 บาท

ของโรงเรียน จํานวน 24 โรงเรียน  ดังน้ี

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

และทักษะของนักเรียน 6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

ดานดนตรีและโยธวาทิต 2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

3. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

4. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จํานวน 30 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท

5. โรงเรียนเนินสงาวิทยา จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

6. โรงเรียนโนนกอกวิทยา จํานวน 35 ชุด ๆ ละ กองการศึกษาฯ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

7. โรงเรียนโนนครอวิทยา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

8. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม จํานวน 60 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 360,000 บาท

9. โรงเรียนบานหันวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

10. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

11. โรงเรียนบานเปาวิทยา จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

12. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

13. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
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 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

14. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ กองการศึกษาฯ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

15. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

16. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

17. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

18. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

19. โรงเรียนสระพังวิทยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

20. โรงเรียนหนองขามวิทยา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

21. โรงเรียนหนองสังขวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
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 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

22. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ กองการศึกษาฯ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

23. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

24. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

21 การศึกษา ครุภัณฑ ดนตรีและนาฏศิลป 1. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องดนตรีลูกทุง รายละเอียดดังน้ี - 3,500,000 - - กองการศึกษาฯ

เครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุง 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน 18,000 บาท

2. เพ่ือใชประกอบการจัด 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท

กิจกรรมการเรียนการสอน 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท จํานวน 39,000 บาท

และจัดกิจกรรมตางๆ 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท จํานวน 51,000 บาท

ตลอดจนใหบริการแก 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

หนวยงานและชุมชนใน 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

ทองถิ่น 7. ตูแอมปคียบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท จํานวน 25,000 บาท

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

จํานวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท ดังนี้ กองการศึกษาฯ

1. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

2. โรงเรียนโนนครอวิทยา

3. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

4. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

5. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา

6. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

7. โรงเรียนหวยตอนวิทยา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

22 การศึกษา ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ 1.เพ่ือติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงในหอประชุม - 1,477,500 - - กองการศึกษาฯ

ในหอประชุมโรงเรียนใหมี ราคาชุดละ 492,500 บาท รายละเอียดดังน้ี

คุณภาพและใชงานไดดี

2. เพื่อใหมีความพรอม

ในดานระบบเสียง 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

ในการส่ือสารและ 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line Amplifiers)

การประชาสัมพันธภายใน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท

หอประชุมโรงเรียน 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท

5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

7. คาวัสดุและอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน 7,000 บาท

จํานวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 492,500 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

2. โรงเรียนโนนครอวิทยา

3. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท เปนเงิน 399,000 บาท

1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
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23 การศึกษา ครุภัณฑ ดนตรีและนาฏศิลป 1.เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

ประจําวงโปงลาง ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังน้ี

2.เพ่ือจัดต้ังวงดนตรีโปงลาง 1. โปงลาง 14 ลูกพรอมขา 2 ผืนๆละ 18,000 บาท จํานวน 36,000 บาท

ประจําโรงเรียน 2. กลองหาง พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 20,000 บาท จํานวน  20,000  บาท

3.เพ่ือบริการชุมชน 3. กลองตุม พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท

4. แคนล้ินคูทองเหลือง 4 เตาๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 14,000 บาท

5. โหวด  2 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 1,600 บาท

6. พิณเบสไฟฟา  1 ตัวๆละ 19,000 บาท จํานวน 19,000 บาท

7. พิณไฟฟา 2 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน  36,000 บาท

8. กรับ 2 คูๆละ 500 บาท จํานวน 1,000 บาท

9. ฉาบใหญ 1 คูๆละ 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท

10. ฉาบเล็กลงหิน  1 คูๆละ 1,200 บาท จํานวน 1,200 บาท

11. ฉิ่งลงหิน  1 คูๆละ 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท

12. เกราะ  4 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 3,200 บาท
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ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและท่ีผานมา

24 การศึกษา ครุภัณฑ 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณสื่อ ติดตั้งอุปกรณ สื่อ โสตทัศนูปกรณ ที่หอง - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

โสตทัศนูปกรณ หอง TO BE TO BE NUMBER ONE ประกอบดวย

ไฟฟาและวิทยุ NUMBER ONE 1. ชุดเครื่องเสียงภายใน 

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีส่ือ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 29,100 บาท 

โฆษณาและเผยแพร โสตทัศนูปกรณ ที่เอ้ือตอ 2. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 

การจัดการเรียนการสอน ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 54,400 บาท 

จํานวน 54,400 บาท

3. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว 

จํานวน 1 จอๆ ละ 40,000  บาท 

500,400            56,432,100   -                  -             รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณป 61-64 56,932,500                                                                 
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