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สวนท่ี 1
   บทนํา  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 26 และขอ 27 กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํา
รางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงนิสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพืน้ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ  

   แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) แสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนงานที่องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ไดรับ
การจัดสรรหรือต้ังงบประมาณสําหรับดําเนินการเรียบรอยแลว โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินงานให
มีความชัดเจน ทําใหติดตามและประเมินผลสะดวกมากขึ้น และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี ้

  1. เพ่ือแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่ดาํเนินการ
จริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)              
ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  

  2. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานตามแผนที่วางไวเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใหการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมมิคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  4. เพ่ือใหสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไดดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ               
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  (หมวด 5 ขอ 26) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 27 โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
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 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมลู 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จัดเก็บ

รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีไดตั้งงบประมาณดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํา “ราง” แผนการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จัดทํา 

“ราง” แผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับ              
ยุทธศาสตรและแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561 
– 2564) โดยมีเคาโครงแผนการดําเนนิงาน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 บทนํา 
  สวนที่ 2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

              - บัญชีสรุปจาํนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
      - บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- บัญชจีํานวนครุภัณฑ สําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น    
(แบบ ผด.02/1) 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณา “ราง” แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เสนอ 

“ราง” แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมพิิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เสนอผูบริหารประกาศ                    

เปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในสามสิบวันและประกาศใหประชาชนทราบ
ภายในสบิหาวัน 
   ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
   1. การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของการบริหารงานและงบประมาณภายใตแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ
   2. ทําใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงให
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาในการดําเนนิงานที่ชัดเจน 
   3. ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบและเขาใจถึงรายละเอียดของงานที่จะตองปฏิบัติ และ
นําไปวางแผน เตรียมการ การดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนด 
  4. เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 





บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

แผนงาน ที่ดาํเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของโครงการท้ังหมด

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา

     1.3 แผนงานการศกึษา 50 18.80 143,954,584 38.19 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13 4.89 7,602,000 2.02 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 61 22.93 21,860,000 5.80 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 124 46.62 173,416,584 46.01

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 0.75 2,000,000 0.53 กองชาง

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 3 1.13 1,840,000 0.49 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

สํานักปลัด อบจ.ชัยภูมิ

     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.38 300,000 0.08 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30 11.28 13,595,220 3.61 กองแผนและงบประมาณ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

กองการเจาหนาที่

สนง.พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

1

จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผดิชอบ



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

แผนงาน ที่ดาํเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของโครงการท้ังหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผดิชอบ

     2.10 แผนงานการเกษตร 6 2.26 57,328,200 15.21 สนง.ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

     2.12 แผนงานงบกลาง 1 0.38 1,000,000 0.27 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

รวม 43 16.17 76,063,420 20.18

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10 3.76 3,767,000 1.00 สนง.การทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดชัยภูมิ

สํานักปลัด อบจ.ชัยภูมิ

รวม 10 3.76 3,767,000 1.00

2



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

แผนงาน ที่ดาํเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของโครงการท้ังหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผดิชอบ

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.38 300,000 0.08 กองชาง

     4.10 แผนงานการเกษตร 1 0.38 500,000 0.13 กองชาง

รวม 2 0.38 800,000 0.13

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 60 22.56 105,941,000 28.11 กองชาง

รวม 60 22.56 105,941,000 28.11

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 9.02 16,245,800 4.31 กองแผนและงบประมาณ 

กองกิจการสภา อบจ.ชย

สํานักปลัด อบจ.ชย

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 2 0.75 689,000 0.18 สํานักปลัด อบจ.ชย

รวม 26 9.77 16,934,800 4.49

3



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

แผนงาน ที่ดาํเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของโครงการท้ังหมด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผดิชอบ

7. ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

     7.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.38 500,000 0.13 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

รวม 1 0.38 500,000 0.13

รวมทั้งสิ้น 266 100 377,422,804 100
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 



 
 

 

 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา 

 

 

 

 



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาการจัดทํา 1. ฝกอบรมครู ใหมีความรูเก่ียวกับการ 300,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาของ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร 2. สงใหสถานศึกษาเขาประกวดแผน และวัฒนธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการศึกษาดีเดน

3. พัฒนาใหโรงเรียนสามารถจัดทําแผน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถ่ิน

2 โครงการพัฒนานวัตกรรม 1. จัดอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสู 300,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

การเรียนรูสูกระบวนการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

จัดการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการคิด และวัฒนธรรม

สถานศึกษาในสังกัดองคการ 2. สงเสริมใหผูบริหารและครูสามารถใช

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ นวัตกรรมการเรียนรู แกไขปญหา

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการคิด

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

ใหมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน และวัฒนธรรม

ที่รับผิดชอบและจัดการเรียนรูตามแนว

ปฏิรูป 8 กลุมสาระการเรียนรู

2.พัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุนใหมีความรู

เพียงพอตอการจัดการศึกษา

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ 160,000 พ้ืนที่จังหวัด กองการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ชัยภูมิ ศาสนา

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนสังกัด พื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด และวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 360 คน

ชัยภูมิ 
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1. รณรงคการปองกันยาเสพติด 78,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

การจัดการศึกษาโรงเรียน ในสถานศึกษา สําหรับครแูกนนําของ (งบกรมสงเสริม สังกัด ศาสนา

ในสังกัดองคการบริหารสวน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน- การปกครองทองถิ่น) อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 

1 คน ๆ ละ 3,000 บาท

2. รณรงคการปองกันยาเสพติด 3,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

ในสถานศึกษาสําหรับเจาหนาที่ อปท.ของ (งบกรมสงเสริม สังกัด ศาสนา

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การปกครองทองถิ่น) อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จํานวน 1 คน

3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 50,000 อบจ.ชัยภูมิ กองการศึกษา

ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน (งบกรมสงเสริม ศาสนา

ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปกครองทองถิ่น) และวัฒนธรรม
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา  - พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดองคการ- 5,000,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 26 แหง สังกัด ศาสนา

สถานศึกษาในสังกัด  - ฝกอบรมใหความรูหลักสูตรเศรษฐกิจ อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัด พอเพียงครใูนสังกัด จํานวน 750 คน

ชัยภูมิ และประชาชนในพื้นที่บริการ จํานวน 150 คน

7 โครงการแขงขันคนเกง 1.  จัดสอบแขงขันนักเรียนระดับชั้น 300,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

ในโรงเรยีนสังกัดองคการ- มัธยมศึกษาปท่ี 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด ศาสนา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ปที่ 5 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จํานวน 520 คน

2. คัดเลือกตัวแทนองคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน 30 คน เขารวมสอบแขงขันใน

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น

ระดับประเทศ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการประกวดโครงงาน - จัดการประกวดโครงงานนักเรียนในสังกัด- 100,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

นักเรียน สังกัดองคการ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัด ศาสนา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สําหรับเจาหนาที่ อปท.ขององคการบริหาร- อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวยตัวแทน

นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน

จํานวน 5 ประเภท ไดแก 

โครงงานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย 

และประวัติศาสตร แตละทีมประกอบ

ดวยนักเรียน 3 คน และครู

ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน  โครงงานละ

 5 ทีม  รวมทั้งสิ้น 100 คน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9 โครงการประเมินคุณภาพ 1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 350,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

ภายในสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร- สังกัด ศาสนา

องคการบริหารสวน สวนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและ

วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน

10 โครงการพัฒนา 1. จัดอบรมพัฒนาการวัดและ 200,000 โรงเรียนใน กองการศึกษา

การวัดและประเมินผล ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร สังกัด ศาสนา

การเรียนรูตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อบจ.ชัยภูมิ และวัฒนธรรม

แกนกลางการศึกษา 2. จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อยางหลากหลายตรงตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษาสังกัด และตัวช้ีวัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ 
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศาสนา

องคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ ไปใชในการเรียนการสอน

2. วิเคราะหและสังเคราะหการนําสื่อ

นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน

การเรียนรู

12 โครงการมหกรรมการแขงขัน 1. จัดประกวดแขงขันทักษะทาง 800,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

ทักษะทางวิชาการสถานศึกษา วิชาการคัดเลือกนักเรียนและครู ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวน เปนตัวแทน อบจ.ชย. และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ 2. สงนักเรียนและครูตัวแทน 

อบจ.ชย. เขารวมงานมหกรรมการจัดการ

ศึกษาทองถ่ิน ระดับภาค
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3. สงเสริม พัฒนาและยกระดับ

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ

4. ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานดาน

การจัด อบจ.ชย.ผานการจัด นิทรรศการ

แสดงผลงานทางวิชาการ

13 โครงการสงเสริมการวิจัย - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัย 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

ทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน ทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน ใหแกผู ศาสนา

ของสถานศึกษาสังกัด องคการ บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และวัฒนธรรม

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

รวม 170 คน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

14 โครงการสนับสนุนการเรียนรวม - สนับสนุนการเรียนรวมหลักสูตร 650,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษาและ อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ใหแกสถานศึกษาสังกัดองคการ จํานวน 11 โรงเรียน และวัฒนธรรม

(ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 11 โรงเรียน 2) โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี 

ชัยภูมิ 3) โรงเรียนสะพังวิทยาคม

4) โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา

5) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

6) โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

7) โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

8) โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

9) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11) โรงเรียนโนนครอวิทยา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 10,946,690 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พื้นฐาน เปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การปกครอง และวัฒนธรรม

ผูเรียน ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ ทองถิ่น)

440 บาท/ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 5,665,850 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาเครื่องแบบนักเรียน ตอนตน คนละ 450 บาท/ป , ระดับ การปกครอง และวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ป ทองถ่ิน)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 12,152,984 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาหนังสือเรียน พ้ืนฐาน เปนคาหนังสือเรียน (ระดับมัธยม การปกครอง และวัฒนธรรม

ศึกษาตอนตน จําแนกเปน มัธยมศึกษา ทองถิ่น)

ปที่ 1 คนละ 764 บาท/ป , มัธยมศึกษา

ปที่ 2 คนละ 865 บาท/ป, มัธยมศึกษา

ปที่ 3 คนละ 949 บาท/ป ระดับมัธยม

ศึกษาตอนปลาย จําแนกเปนมัธยมศึกษา

ปที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ป , มัธยมศึกษา

ปที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ป, มัธยมศึกษา

ปที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ป)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

18 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 43,641,500 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาจัดการเรียนการสอน พ้ืนฐาน เปนคาจัดการเรียนการสอน การปกครอง และวัฒนธรรม

(รายหัว) (รายหัว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทองถิ่น)

คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/

ภาคเรียน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

19 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 2,797,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาจัดการเรียนการสอน พ้ืนฐาน เปนคาจัดการเรียนการสอน การปกครอง และวัฒนธรรม

(รายหัวสวนเพ่ิม) (รายหัวสวนเพ่ิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทองถิ่น)

ตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มี

นักเรียน 300 คนลงมาใหเพ่ิมจากรายหัว

ที่ไดรับปกติ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

20 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการสงเสรมิการ พอเพียงสถานศึกษาพอเพียง สูศูนยการ การปกครอง และวัฒนธรรม

จัดกระบวนการเรียนการสอน เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทองถิ่น)

การบริหารตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง" สู

"ศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

21 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 520,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการปรับปรุง สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองคการ- การปกครอง และวัฒนธรรม

หลักสูตรสถานศึกษา บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ทองถิ่น)

ละ 20,000 บาท

22 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 2,600,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการพัฒนา/ หองสมุด โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร- การปกครอง และวัฒนธรรม

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ ทองถ่ิน)

100,000 บาท
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

23 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 19,500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา คาใช พื้นฐาน (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

จายในการพัฒนาการจัดการ 2. พัฒนาและสงเสริมใหโรงเรียนมีความ การปกครอง และวัฒนธรรม

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คลองตัวในการบริหารจัดการศึกษา ทองถิ่น)

ในการพัฒนาทองถิ่น 3. สงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ

(SBMLD) 4. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโดย

โรงเรียนจัดการฝกอบรมใหความรู

ตามความตองการของเด็ก เยาวชน 

และประชาชน

5. สงเสริมการจัดการศึกษา ตามอัธยาศัย

โดย ร.ร.จัดหาแหลงเรียนรู
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

24 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 1,300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการพัฒนา ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน - การปกครอง และวัฒนธรรม

แหลงเรียนรูของโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ ทองถิ่น)

50,000 บาท

25 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 390,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการณรงคปองกันยาเสพติด (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการรณรงคปองกัน ในสถานศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด การปกครอง และวัฒนธรรม

ยาเสพติดในสถานศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน ทองถ่ิน)

26 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

26 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการรณรงคปองกัน ในสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาดีเดน การปกครอง และวัฒนธรรม

ยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน- ทองถิ่น)

สําหรับสถานศึกษาดีเดน จังหวัดชัยภูมิ 

27 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 350,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการสงเสรมิ การอานในสถานศึกษาของโรงเรียนใน การปกครอง และวัฒนธรรม

กิจกรรมรักการอานในสถาน- สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทองถ่ิน)

ศึกษา อปท. จํานวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

28 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 1,300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง- (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการสงเสรมิองคกร- สวนทองถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การปกครอง และวัฒนธรรม

ปกครองสวนทองถิ่นที่ จัดทํา ดีเดน สําหรับโรงเรียนที่รวมโครงการพัฒนา ทองถิ่น)

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน การประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ระดับ

สถานศึกษา จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ

50,000 บาท
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

29 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 50,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในกิจกรรมของศูนยการ (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในกิจกรรมของ เรียนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา การปกครอง และวัฒนธรรม

ศูนยการเรียนรูดานการ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองถ่ิน)

ทองเท่ียวในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวน-

ทองถิ่น

30 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 436,800 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรยีน ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การปกครอง และวัฒนธรรม

ทองถิ่น)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

31 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 6,540,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ ยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การปกครอง และวัฒนธรรม

นักเรียนยากจน (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ ทองถิ่น)

ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป) โดย

ไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

32 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 5,256,160 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาอุปกรณการเรียน พ้ืนฐาน เปนคาอุปกรณการเรียนระดับ การปกครอง และวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ ทองถิ่น)

ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คนละ 230 บาท/ภาคเรียน 

33 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 2,601,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู (งบกรมสงเสริม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

คาใชจายในการพัฒนา /พนักงานคร ูอัตราคนละ 3,000 บาท การปกครอง และวัฒนธรรม

ขาราชการครูของโรงเรยีน ทองถ่ิน)

ในสังกัดองคกรปกครอง-

สวนทองถ่ิน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

34 โครงการสนับสนุนและสงเสริม 1. สงผูบริหาร ครู นักเรียน และ 700,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากรสังกัด อบจ.ชย. เขารวมแขงขัน อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย. ทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการแสดง และวัฒนธรรม

เขารวมงานมหกรรมการจัดการ ผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมการ

ศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ จัดการศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ

2. เผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษา ของ อบจ.ชัยภูมิ

35 โครงการหนึ่งโรงเรียน 1. ฝกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรยีนหนึ่ง   300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หนึ่งผลิตภัณฑ (OSOP) ผลิตภัณฑ (OSOP) ที่สามารถจําหนายไดจริง อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

อยางนอย 1 ประเภท / 1 โรงเรียน  และวัฒนธรรม

รวมอยางนอย 26 ผลิตภัณฑ

2. โรงเรียนจัดแหลงเรยีนรูตามอัธยาศัยดาน

การประกอบอาชีพใหแกชุมชนในทองถ่ิน 

อยางนอยโรงเรียนละ 1 การเรียนรูภาพรวม

ทั้งจังหวัดอยางนอย 26 แหลงการเรียนรู
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

36 โครงการปรับปรุง 1.จัดซื้อไมโครโฟนสาย 660,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หองซอมดนตรี สําหรับชุดกลอง สําหรับปรับปรุงหอง อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

ซอมดนตรีโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร จํานวน 11 โรงเรียน และวัฒนธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน ๆ 1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

ละ 6 ชุด รวม 66 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 2) โรงเรียนมัธยมบานแกง

รายละเอียดดังนี้ 3) โรงเรียนหนองขามวิทยา

- ไมโครโฟนเปนแบบ Dynamic หรือดีกวา 4) โรงเรียนบานหันวิทยา

- มีคาความตานทานไมนอยกวา 60 โอหม 5) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

- อัตราการตอบสนอง 80-20,000 Hz 6) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

2.จัดซื้อไมโครโฟนสาย 247,500 7) โรงเรียนโนนกอกวิทยา

สําหรับเครื่องดนตรีสาย สําหรับปรับปรุง 8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

หองซอมดนตรี โรงเรียนในสังกัดองคการ- 9) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11) โรงเรียนบานเปาวิทยา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ  ละ 3 ชุด รวม 33 ชุด ๆ ละ

7,500 บาท รายละเอียดดังนี้

- เปนไมโครโฟนสําหรับใชงานกับเคร่ืองดนตรีสาย

- ไมโครโฟนเปนแบบ Hy[er cardioid

- อัตราการตอบสนอง 60-14,000 Hz

3.จัดซื้อไมโครโฟนสาย 324,500

สําหรับรองสําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด-

ชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 5 ชุด ๆ ละ

5,900 บาท รายละเอียดดังนี้

- เปนไมโครโฟนสําหรับรอง

- ไมโครโฟนเปนแบบ Hy[er cardioid
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- มีคาความตานทานไมนอยกวา 600 โอหม

- อัตราการตอบสนอง 60-14,000 Hz

4. จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย 330,000

แบบมือถือสําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด-

ชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- เปนไมโครโฟนแบบไรสายใชคลื่นความถ่ี UHF

- อัตราการตอบสนอง 100 Hz - 15,000 Hz

- ไมโครโฟนเปนแบบ Dynamic หรือดีกวา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

37 โครงการปรับปรุง 1. จัดซื้อขาตั้งกลองบันทึก 50,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

หองโสตทัศนศึกษา วีดิโอสําหรับปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา ณรงควิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด- และโรงเรียนภูแลนคา- และวัฒนธรรม

ชัยภูมิ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด วิทยายน

รวม 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ

- เปนขาตั้งกลองแบบ 3 ขา

- สามารถปรับความสูงไดไมนอยกวา 150 เซนติเมตร

- สามารถปรับระดับต่ําสุดไดไมนอยกวา 69.9 เซนติเมตร

- สามารถหมุนปรับขณะบันทึกวีดิโอได 360 องศา

2. จัดซื้อขาตั้งกลอง แบบ 20,000

3 ขา สําหรับปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด-

ชัยภูมิ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด 

รวม 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- รองรบัน้ําหนักสูงสุดไมนอยกวา 2.5 กิโลกรัม

- ความสูงเมื่อยืดขาสูงไมนอยกวา 126.5 เซนติเมตร

- ความสูงเมื่อพับเก็บไมนอยกวา 44 เซนติเมตร

- ทําจากวัสดุอลูมิเนียม

3. จัดซื้อเลนส ขนาดความ 34,000

ยาวโฟกัส ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร สําหรับ

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ

17,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- ระยะโฟกัสไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร

- รูรบัแสง f1.8

- ระยะโฟกัสต่ําสุด 0.45 เมตร
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ระยะโฟกัสสูงสุด 0.15 เทา

- ขนาดฟลเตอร 58 มิลลิเมตร

4. จัดซื้อเลนส ขนาดความ 120,000

ยาวโฟกัส ระหวาง 70-200 มิลลิเมตร 

สําหรับปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- ระยะโฟกัสไมนอยกวา 70-200 มิลลิเมตร

- รูรบัแสง f4.5

- ระยะโฟกัสต่ําสุด 1.2 เมตร
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

38 โครงการพัฒนาคุณภาพ  - จัดซื้อโตะครูพรอมเกาอี้ 486,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หองเรียนสถานศึกษา สังกัด จํานวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 12 ชุด อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

องคการบริหารสวนจังหวัด รวม 108 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท  โตะ มีคุณลักษณะ ดังนี้ จํานวน 9 โรงเรียน และวัฒนธรรม

ชัยภูมิ 1. โตะ มีขนาดกวางไมนอยกวา 0.08 ม. ยาวไมนอยกวา 1.20 ม.1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

2. ความสูงไมนอยกวา 0.75 ม. 2) โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

3. หนาโตะ เปนไมปารติเกิลบอรดหุมเมลามีนลายไม 3) โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

มีความหนาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร ปดขอบโดย 4) โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

รอบดวยพีวีซีลายไม หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 5) โรงเรียนสระพังวิทยาคม

4. มีลิ้นชักไมนอยกวา 2 ชั้น สามารถลอคกุญแจได 6) โรงเรียนเนินสงาวิทยา

เกาอี้ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 7) โรงเรียนโนนกอกวิทยา

1. เกาอี้สํานักงาน ชนิดมีเทาแขน ลอเลื่อน 5 ลอ 8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

2. เบาะนั่ง และพนักพิงบุหนังเทียม 9) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

3. ขาลอเลื่อนทั้ง 5 แฉก เปนโลหะ หรือพลาสติก (พีพี) 

รองรบัแกนเหล็กยึดกับเบาะรองนั่ง มีเกลียวสามารถปรับระดับได
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

39 โครงการจัดซื้อ  - จัดซื้อโตะนักเรียนพรอม 5,107,200 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

เครื่องเรือนสําหรับใชใน เกาอี้ จํานวน 3,040 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

สถานศึกษา โรงเรียน ใหแกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน- และวัฒนธรรม

สังกัดองคการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

สวนจังหวัดชัยภูมิ 1) โตะนักเรียน

- มีมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เลขที่ 1494-2541

- โครงขาเหล็ก

- หนาโตะไมยางพาราอัดประสาน

2) เกาอี้นักเรียน

-มีมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เลขที่ 1494-2541

- โครงขาเหล็ก

- พ้ืนเกาอี้ไมยางพาราอัดประสาน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

40 โครงการปรับปรุง 1.จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณ 1,210,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หองซอมดนตรี เสียงแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี โรงเรียน จํานวน 11 โรงเรียน และวัฒนธรรม

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 เครื่อง 2) โรงเรียนมัธยมบานแกง

รวม 11 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 3) โรงเรียนหนองขามวิทยา

- เปนเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอบ 4) โรงเรียนบานหันวิทยา

- มีจอแสดงผลดานหนาเครื่องขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว 5) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

- มีชองสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 30 ชอง 6) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

- มีชองสัญญาณขาออกไมนอยกวา 16 ชอง 7) โรงเรียนโนนกอกวิทยา

- ตอบสนองความถี่ 0 dB to - 1 dB (20 Hz-20 kHz) 8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

- คาไดนามิกส 106 dB (22 Hz-22 kHz, unweighted) 9) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11) โรงเรียนบานเปาวิทยา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่อง 660,000

ขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต

สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี โรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 2 ใบ รวม

22 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- กําลังขับไมนอยกวา 40 วัตต

- ดอกลําโพงขนาด 12 นิ้ว 1 ดอก

- มีปุมปรับเสียงท่ีตัวตูลําโพง

3.จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่อง 308,000

ขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต

สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี โรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 ใบ

 รวม 11 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- กําลังขับไมนอยกวา 150 วัตต

- ดอกลําโพงขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก

- มีปุมปรับเสียงท่ีตัวตูลําโพง

4.จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่อง 330,000

ขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต

สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี โรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1 ใบ รวม

11 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- กําลังขับไมนอยกวา 180 วัตต

- ดอกลําโพงขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก

- มีปุมปรับเสียงท่ีตัวตูลําโพง
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5. จัดซื้อตูลําโพงพรอมเครื่อง 550,000

ขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก

 50 วัตต สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรี 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 2 ใบ รวม

22 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- กําลังขับไมนอยกวา 50 วัตต

- ดอกลําโพงขนาด 8 นิ้ว 2 ดอก

- มีปุมปรับเสียงท่ีตัวตูลําโพง

 - จัดซื้อตูใสอุปกรณ ขนาด 165,000

ไมนอยกวา 15U สําหรับปรับปรุงหองซอม

ดนตรี โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร-

สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ

1 ตู รวม 11 ตู ๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1-3/35



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ตูแร็คใสอุปกรณเคร่ืองเสียงขนาดกวาง 19 นิ้ว 15U     

- มีขาแบบติดตั้งถาวร และลอ เพื่อใหเคลื่อนยายได

- มีประตูเปด-ปด

41 โครงการปรับปรุง - จัดซื้อไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอสําหรับ 100,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

หองโสตทัศนศึกษา ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาโรงเรยีนในสังกัด ณรงควิทยาคม ศาสนา

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนภูแลนคา- และวัฒนธรรม

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ วิทยายน

50,000 บาท รายละเอียดดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ

- Back Drop ขนาดไมนอยกวา 230x320 ซม.

พรอมฉากผาสีขาว จํานวน 1 ชุด

- โครงฉากหลังสามารถปรับความกวางและ

ความสูงได จํานวน 1 ชุด

- โคมไฟ 8 เหลี่ยมแบบไฟ 5 หัว ขนาด 100 ซม. จํานวน 2 ชุด

- ขาตั้งไฟสามารถปรับความสูงได 68-210 ซม. จํานวน 2 ชุด
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

42 โครงการปรับปรุง - จัดซื้อลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 264,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หองซอมดนตรี สําหรับปรับปรุงหองซอมดนตรีโรงเรียนใน อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน และวัฒนธรรม

จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 2 ใบ รวม 22 ใบ ๆ ละ 1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

 12,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 2) โรงเรียนมัธยมบานแกง

- เปนลําโพงแบบ 2 ทาง 3) โรงเรียนหนองขามวิทยา

- มีลําโพงเสียงต่ําขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว 4) โรงเรียนบานหันวิทยา

กําลังขับไมนอยกวา 50 วัตต 5) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

- มีลําโพงเสียงสูงขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว 6) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

กําลังขับไมนอยกวา 25 วัตต 7) โรงเรียนโนนกอกวิทยา

- อัตราตอบสนองความถี่ 49 Hz - 43 kHz 8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

9) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11) โรงเรียนบานเปาวิทยา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

43 โครงการปรับปรุง 1. จัดซื้อกลองถายภาพความ 200,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

หองโสตทัศนศึกษา ละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล สําหรับ ณรงควิทยาคม ศาสนา

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนใน และโรงเรียนภูแลนคา- และวัฒนธรรม

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ วิทยายน

จํานวน 2  โรงเรียนๆ ละ 1 ตัว จังหวัดชัยภูมิ

รวม 2 ตัว ๆ ละ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- เปนกลอง DSLR พรอมเซนเซอรขนาดฟูลเฟรม 35 มิลลิเมตร

- ความละเอียดภาพไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล

- สามารถถายภาพเคล่ือนไหวระดับ 4K 30p

- การถายภาพ Live View AF ผานระบบ AF

ตรวจจับแบบ Phase-difference ตามผิวของภาพ

มีรูปแบบ DPRAW (Dual Pixel RAW) ที่แกไขคุณภาพของภาพถาย

- ความไวแสง ISO จะอยูระหวาง ISO 100 - 32000 

(ความไวแสง ISO แบบขยายสูงสุดถึง 102400)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- สามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหวระดับ 4K ที่ 25p/30p,

Full HD ที่ 50p/60p และ HD ที่ 100p/120p

ได และสามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหว HDR

ในระดับ Full HD (ถายภาพที่ 50p/60p, บันทึกภาพที่ 25p/30p)

- มีคุณสมบัติ 4K Frame Grab ที่สามารถดึงภาพ

ในเฟรมที่ตองการจากภาพเคล่ือนไหว 4K 

ออกมาเปนภาพนิ่งความละเอียดไมนอยกวา

8.8 ลานพิกเซลได

 2 จัดซื้อกลองบันทึกวีดิโอ 170,000

ความละเอียดไมนอยกวา 4K สําหรับ

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ

85,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ฉากรับภาพขนาดไมนอยกวา 1/3.1 นิ้ว 

เซนเซอรแบบ BSI

- มีชุดไฟสองสวางขนาด 300lx ที่ 1 เมตร

- มีเลนสขนาด 29.5-612 มิลลิเมตร

- สามารถปรับขยายภาพไดไมนอยกวา 20 เทา

- มีชองใส SD Card

- มีวงแหวนปรับความคมชัดของภาพ (Focus/Zoom/lris)

- ความเร็วชัตเตอร 1/6 - 1/8000

- Effective Pixels 6.03 megapixels [16:9]

3. จัดซื้อสวิทชสลับสัญญาณ 240,000

กลอง (Video Switcher) สําหรับปรับปรุง

หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- เหมาะสําหรับการปฏิบัติการคนเดียวหรือทีม

ขนาดเล็กเพ่ือผลิตรายการถายทอดสดคุณภาพสูง

เหมาะสําหรับการใชงานที่มีอินพุต แบบ 3G-SDI, HDMI,

คอมโพสิตวิดีโอ และ DSK

- สามารถผสมสัญญาณอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชงาน

รวมกันสําหรับงานโปรดักชั่น

- สามารถสรางเอฟเฟกตวิดีโอขั้นสูงได เชน

โครมาคีย ทรานซิชั่น และ PinP (ภาพในภาพ)

- สวิตเชอรสามารถควบคุมการถายวีดิโอจากหลาย

หลายกลองวีดิโอได โดยไมตองสลับอินพุตตาง ๆ ระหวางโปรดักชั่น

- สามารถอินพุตวีดิโอไมนอยกวา 8 อินพุต อินพุตตาง ๆ 

จะประกอบไปดวย 3G-SDI Professional (x4), HDMI

มาตรฐาน (X2) และคอมโพสติวีดิโอ (X2) สามารถ

เชื่อมตอกลอง และอุปกรณ อื่น ๆ ได
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- สามารถสตรีมรายการสด และการผลิตรายการสด

- สวิตเชอรสามารถมิกซเอาตพุตของแหลงสัญญาณ

หลายแหลงแบบสด พรอมการสตรีมโดยตรง

แบบเรียงไทม โดยใชบริการตาง ๆ เชน

Ustream Facebook Youtube สามารถแชร

เรื่องราวในขณะที่เกิดขึ้นดวยภาพและเสียง

คุณภาพสูง

44 โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต  - จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 4,000,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

สําหรับพัฒนาวงโยธวาทิต ของโรงเรยีน อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 8 โรงเรียน และวัฒนธรรม

จํานวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 1) โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ   

500,000 บาท แตละชุดประกอบดวย 2) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

1-3/42



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1. เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 30,000 บาท 3) โรงเรียนหนองขามวิทยา

2. อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 45,000 บาท 4) โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 55,000 บาท 5) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

4. บีแฟลต ทรัมเปด จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 22,000 บาท 6) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท 7) โรงเรียนบานเปาวิทยา

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท 8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู ๆ ละ 8,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท
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45 โครงการปรับปรุง  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 61,600 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

หองโสตทัศนศึกษา สําหรับถายทอดสด สําหรับปรับปรุงหอง ณรงควิทยาคม ศาสนา

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร- และโรงเรียนภูแลนคา- และวัฒนธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ วิทยายน

1 ชุด รวม 2 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท แตละชุดประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ

   (1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

2 แกนหลัก (2 core) มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 3.5 GHz หรือ ดีกวา จํานวน 1 หนวย

    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB

    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
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ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย

    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง

    - มีแปนพิมพและเมาส

    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ration

ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

   (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

   (3) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลขิสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

   (4) ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม คาขนสงและคาติดตั้งแลว
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   (5) มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

46 โครงการปรับปรุง - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา 64,900 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หองซอมดนตรี ขนาด 1 kVA สําหรับปรับปรุงหองซอม อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

ดนตรี โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน- จํานวน 11 โรงเรียน และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 1) โรงเรียนกวางโจนศึกษา   

1 เครื่อง รวม 11 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท 2) โรงเรียนมัธยมบานแกง

รายละเอียดดังนี้ 3) โรงเรียนหนองขามวิทยา

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA 4) โรงเรียนบานหันวิทยา

(600 Watts) 5) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 6) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

7) โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

9) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

10) โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม   11) โรงเรียนบานเปาวิทยา
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47 โครงการปรับปรุงระบบ  1.จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บ 18,000 โรงเรียนเกษตร- กองการศึกษา

อินเตอรเน็ต เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 สมบูรณวิทยาคม ศาสนา

(ขนาด 36U) สําหรับปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมี

ความกวาง ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร

ความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และความสูง

ไมนอยกวา 179 เซนติเมตร

- ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบ

ดวยไฟฟา (Electro-galvanized steel sheet)

- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง

- มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว
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 2. จัดซื้ออุปกรณกระจายการ 230,000

ทํางานสําหรับเครือขาย (Link Load 

Balancer) สําหรับปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต

โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน

1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

- เปนอุปกรณ (Hardware Appliance)

ที่ออกแบบมาเพื่อใชกระจายการทํางานสําหรับ

เครือขายโดยเฉพาะ

- มี Throughput สูงสุดไมนอยกวา 400 Mbps

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS  ไดเปนอยางนอย

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
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 3.จัดซื้ออุปกรณกระจาย 21,000

สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 2 สําหรับปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต

โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน

1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 24 ชอง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน

ชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง

- รองรบั Mac Address ไดไมนอยกวา 

16,000 Mac Address

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม

Web Browser ได
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 4.จัดซื้ออุปกรณกระจายไรสาย 184,000

 (Access Point) แบบที่ 2 สําหรับปรับปรุงระบบ

อินเตอรเน็ตโรงเรยีนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n

และ ac ไดเปนอยางนอย

- สามารถทํางานที่คล่ืนความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ  WPA2 ไดเปนอยางนอย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEEE 802.3 af 

(Power over Ethernet) หรือดีกวา

- สามารถรับสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ

และสงสัญญาณขาอออกไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณ (3x3 MIMO)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- รองรบัการบริหารจัดการผานระบบควบคุม

เครือขายไรสาย (Wireless Controller)

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน

HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย

 5.จัดซื้ออุปกรณบริหาร 29,900

จัดการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย

สําหรับปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต โรงเรียน

เกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดดังนี้

- สามารถควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณ ไรสาย (Wireless Access Point)

ไดอยางนอย 8 AP และสามารถขยายไดสูงสุด 64 AP

- มีพอรตชนิด 10/100/1000 mbps จํานวน 6 พอรต
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

และมีพอรต USB จํานวน 2 พอรต

- สามารถรองรับ Data Forwarding ในรูปแบบ 

Distributed (local bridge) และ Centralized (data tunnel) ได

- สามารถรองรับมาตรฐานความปลอดภัยแบบ

IEEE 802.1X และ IEEE 802.11W ได

- สามารถรองรับการตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงาน

เครือขายไรสายแบบ Web Authentication ได

- สามารถปรับแตง Web Portal ที่ใชในการ Login 

ไดโดยการ Upload ไฟลไปยังตัวอุปกรณ (Page upload) 

และสามารถเช่ือมตอไปยัง Web Portal ภายนอกได  (External Portal page) 

- สามารถรองรับการตรวจสอบสิทธิ์ดวย MAC Authentication ได

- สามารถรองรับการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช QR code ได

- สามารถรองรับการทํางานรวมกับฐานขอมูลผูใชงานแบบภายนอก

ไดอยางนอยดังน้ี RADIUS, Microsoft AD และ LDAP
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- สามารถรองรับระบบความปลอดภัยในรูปแบบ

Rogue AP Detection และ Containment ได

- สามารถรองรับการบริหารจัดการภาระของอุปกรณ AP ได

(AP load balancing)

- สามารถรองรับการกําหนดคาชองสัญญาณ AP ไดโดยอัตโนมัติ

(Dynamic Channel Selection)

- สามารถรองรับการควบคุมการแพรการกระจายสัญญาณ 

แบบ Auto Healing

- สามารถรองรับการเช่ือมตอแบบไรสายในรูปแบบ Mesh ได

- สามารถรองรับการตรวจสอบความถ่ีของเครื่องลูกขายและเลือกใชได

อยางอัตโนมัติ (Client Steering)

- สามารถรองรับระบบการสรางผูใชงานชั่วคราว (Guest 

Account Generator) ไดไมนอยกวา 512 ผูใชงาน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- สามารถรองรับการจัดเก็บขอมูลผูใชงานภายในตัวอุปกรณ

(Local User Database) ไมนอยกวา 512 ผูใชงาน

- สามารถรองรับการทํา Static Routing และ Policy Routing

ไดอยางละ 256 Policy เปนอยางนอย

- สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณไดอยางนอย

ดังนี้ HTTP/HTTPS/Telnet/SSH และ SNMP

- สามารถรองรับการบริหารตรวจสอบ AP ในเครือขาย

โดยใชเทคนิคดังตอไปนี้ ได Broadcast/DHCP Option/DNS

และ Manusl

- สามารถรองรับการตรวจจับ Packet สําหรับนําไปวิเคราะห

ไดทั้งระบบ Wire และ Wireless

- สามารถรองรับการทํางานที่อุณหภูมิ 0 - 40 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ 5 - 95% (non-condensing)
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

48 โครงการแขงขันหุนยนต - จัดการแขงขันหุนยนต ดังนี้ 500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

โดยองคการบริหารสวน 1. มีผูเขาแขงขันจากสถานศึกษา อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

จังหวัดชัยภูมิ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวัฒนธรรม

ตอนตนและตอนปลาย และระดับ

อุดมศึกษา จากทั่วประเทศ 

ครบทุกระดับชั้น

2. จัดแขงขันหุนยนต 3 วัน

3. มีการแขงขันหุนยนต 2 ประเภท

ดังนี้

   3.1 การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ

   3.2 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

49 โครงการจัดกิจกรรมวันครู - จัดกิจกรรมวันครู โดยมีครูและบุคลากร 300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการจัด และวัฒนธรรม

กิจกรรมในวันครู 800 คน

50 ทุนการศึกษาสําหรับเด็ก - มอบทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน 330,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

นักเรียน และผูดอยโอกาส นักศึกษา ผูดอยโอกาส ตามประกาศกระทรวง อบจ.ชัยภูมิ ศาสนา

มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ และวัฒนธรรม

30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ

ตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาสําหรับเด็ก

นักเรยีนและผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สําหรับเปนทุนการศึกษาใหแก

นักเรียน นักศึกษา ผูดอยโอกาส ไดแก

เด็กกําพรา เด็กยากจน และคนพิการใน

ทองถิ่น เพ่ือการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกวา
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐจัดใหโดยไมเก็บ

คาใชจายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 

33,000 บาท
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสรางและพัฒนา - สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม 200,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ทักษะชีวิตใหกับเยาวชน การสอนเพศศึกษาในโรงเรยีน จัดกิจกรรม อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

จังหวัดชัยภูมิ ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด โรคเอดส และวัฒนธรรม

เพศ การพนัน การทะเลาะ วิวาท ตลอดจน

ระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียนรวมถึง

พัฒนาบทบาทของพอแมและครอบครัว

และจัดพื้นที่สรางสรรคเพื่อเยาวชน
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บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการฝกอบรมและพัฒนา - สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับ 12,000 สนามกีฬากลาง กองการศึกษา

บุคลากรดานกีฬา จังหวัด) โดยการพัฒนาบุคลากรผูรบั จังหวัดชัยภูมิ ศาสนา

ผิดชอบดูแลสนามกีฬาถายโอนระดับ และวัฒนธรรม

จังหวัด ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

ตามแผนงานและโครงการ จํานวน 2 คน ๆ ละ

6,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301)

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1. สงนักเรียนเปนตัวแทน อบจ.ชัยภมูิ 2,500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

แหงประเทศไทย แหงประเทศไทย (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และวัฒนธรรม

2. สงนักเรียนตัวแทนอบจ.ชัยภมูิ 

ที่ผานการคัดเลือกระดับภาคเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท.แหงประเทศไทย

ระดับประเทศ 
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 (งบกรม

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น)



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ - สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬาใหกับ 1,000,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ทางดานกีฬาใหกับโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด- อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวน- ชัยภมูิ สนับสนุน 10 ชนิดกีฬา ดังนี้ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ 1.ฟุตบอล, 2.ฟุตซอล, 

3.วอลเลยบอล 4.วอลเลยบอล

ชายหาด, 5.กรีฑา

6.เซปกตะกรอ, 7.แบดมินตัน

8.เทเบิลเทนนิส 9.เปตอง

10.หมากรุก,หมากฮอส

1-8/3



   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการไฟสองสวางสนาม - ติดตั้งไฟสองสวางสนามฟุตบอล 500,000 โรงเรียนเพชร- กองการศึกษา

ฟุตบอลโรงเรียนเพชรวิทยาคาร รายละเอียด ดังนี้ วิทยาคาร ศาสนา

    - ติดตั้งโคมไฟ สปอตไลท LED ขนาด อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

240 วัตต จํานวน 16 หลอด บนเสาไฟฟา จังหวัดชัยภูมิ

คอนกรีต ขนาดความสูง 12.00 เมตร

จํานวน 4 ตน พรอมอุปกรณควบคุม

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. ปรับปรุงหองนักกีฬา จํานวน 2 หอง 950,000 สนามกีฬากลาง กองการศึกษา

หองพักนักกีฬาใตอัฒจันทร พ้ืนที่ไมนอยกวา 117.60 ตารางเมตร (งบกรมสงเสรมิ อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ที่มีหลังคา สนามกีฬากลาง 2. ปรับปรุงหองพักรับรองเจาหนาที่ การปกครอง และวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัด- (กรรมการผูตัดสิน) จํานวน 1 หอง ทองถ่ิน)

ชัยภมูิ พื้นที่ไมนอยกวา 30.60 ตารางเมตร

3. ปรับปรุงหองน้ําสําหรับประชาชน แยก ชาย-หญิง

จํานวน 2 หอง พื้นที่ไมนอยกวา 25.20 ตารางเมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภมูิ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการจัดทําทะเบียนปราชญ - จัดฝกอบรมการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน 100,000 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

ชาวบาน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิใหเปนหมวดหมู ศาสนา

ใหโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภมูิ และวัฒนธรรม

มีทะเบียนปราชญชาวบาน อําเภอละ

1 แหลง รวมแลวไมนอยกวา 16 แหลง

8 โครงการเดนิธรรมยาตรา - เขารวมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ฟนฟูชีวิต 50,000 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ และธรรมชาติ ลุมน้ําปะทาว ใหพระภิกษุ สามเณร ศาสนา

ลุมน้ําปะทาว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และวัฒนธรรม

ชมรมและหนวยงานตางๆ 

รวม 500 คน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9 โครงการสงเสริมคุณธรรม - สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกครู 500,000 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

จริยธรรม ครู บุคลากรทางการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัด ศาสนา

ศึกษา และนักเรียนสงักัด องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพัฒนา และวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัด- คุณธรรมจริยธรรม ใหสามารถดําเนินชีวิต

ชัยภมูิ ไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี

และทักษะตอการเรียนหรือการทํางานให

เกิดประโยชนสูงสุด

10 โครงการสงเสริมงาน - สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานเจาพอ 500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

เจาพอพญาแล พญาแล อบจ. ชัยภมูิ ศาสนา

และวัฒนธรรม
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการสงเสริมงานประเพณี - จัดงานสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 300,000 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กองการศึกษา

บุญเดือนหก อันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก สงเสริมการ ศาสนา

ประกวดบายศรี เพื่ออนุรักษประเพณี และ และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมระลึกถึงความดีของเจาพอ

พญาแล

12 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล - ปรับเกรดสนามฟุตบอล 500,000 โรงเรียนภแูลนคา กองการศึกษา

โรงเรียนภแูลนคาวิทยายน กวาง 56.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร วิทยายน ศาสนา

- งานปายโครงการ จํานวน 1 ชุด อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

- รายละเอียดตามประมาณราคา จังหวัดชัยภูมิ

อบจ.ชัยภมูิ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 ปรับปรุงสนามฟุตบอล - ปรับเกรดเสรมิดินถมบดอัดแนนสนาม 490,000 โรงเรียนบานเปา กองการศึกษา

โรงเรียนบานเปาวิทยา ฟุตบอล กวาง 70.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร วิทยา ศาสนา

สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมบด อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

อัดแนนไมนอยกวา 1,995.00 ลูกบาศกเมตร จังหวัดชัยภูมิ

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,650.00 ตารางเมตร

- ปูหญานวลนอย สนามฟุตบอล กวาง

45.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่

ปูหญานวลนอยไมนอยกวา 4,050.00 ตารางเมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภมูิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  - ทาสีภายใน - ภายนอก อาคารอเนก 500,000 โรงเรียนตรีประชา- กองการศึกษา

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ประสงคและอาคารเรยีน ก,ข พัฒนศึกษา ศาสนา

1. ขูดลางสีเดิม จํานวน 4,650.00 ตารางเมตร อําเภอเทพสถิต และวัฒนธรรม

2. สีน้ําพลาสติก ภายนอก-ภายใน จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 4,650.00 ตารางเมตร

2 โครงการกอสรางบานพักครู - กอสรางบานพักอาศัย คสล. 1 ชั้น 493,000 โรงเรียนหวยตอน- กองการศึกษา

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม (บานแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร พิทยาคม ศาสนา

อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

3 โครงการกอสรางบานพักครู เพ่ือดําเนินการกอสรางบานพักครู 493,000 โรงเรียนบานเปา- กองการศึกษา

โรงเรียนบานเปาวิทยา - กอสรางบานพักอาศัย คสล. 1 ชั้น วิทยา ศาสนา

(บานแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการกอสรางบานพักครู - กอสรางบานพักอาศัย คสล. 1 ชั้น 493,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา (บานแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร ศึกษา ศาสนา

อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

5 โครงการกอสรางบานพักครู - กอสรางบานพักอาศัย คสล. 1 ชั้น 493,000 โรงเรียนหวยยาง- กองการศึกษา

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม (บานแฝด) ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร วิทยาคม ศาสนา

อําเภอคอนสาร และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

6 โครงการกอสรางลานกีฬา - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค พื้นที่ 117,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

อเนกประสงค ไมนอยกวา 305.40 ตารางเมตร ศึกษา ศาสนา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ณรงควิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอบําเหน็จณรงค และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

8 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนตรีประชา- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ พัฒนาศึกษา ศาสนา

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเทพสถิต และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

9 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนเพชร- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยาคาร ศาสนา

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

10 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนโนนกอก กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโนนกอกวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

11 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ศึกษา ศาสนา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

12 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนบานเดื่อ- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนโคกสะอาด- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

14 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนบานหัน- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยา ศาสนา

โรงเรียนบานหันวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

15 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนสตร-ี กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ชัยภูมิ 2 ศาสนา

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

16 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน - กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร 500,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

กวางโจนศึกษา ยาว 104.00 เมตร ศึกษา ศาสนา

อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

17 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน - กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร 500,000 โรงเรียนหวยตอน- กองการศึกษา

หวยตอนพิทยาคม ยาว 104.00 เมตร พิทยาคม ศาสนา

อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

18 โครงการกอสรางอาคาร - กอสรางอาคารหองสวมนักเรียนหญิง 477,000 โรงเรียนเพชร- กองการศึกษา

หองสวม โรงเรียนเพชร 6 ที/่49 จํานวน 1 หลัง วิทยาคาร ศาสนา

วิทยาคาร อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

19 โครงการกอสรางอาคารหองสวม - กอสรางอาคารหองสวมนักเรียนหญิง 477,000 โรงเรียนโคกสะอาด- กองการศึกษา

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 6 ที/่49 จํานวน 1 หลัง วิทยา ศาสนา

อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

20 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน - กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร 496,000 โรงเรียนบานเปา- กองการศึกษา

บานเปาวิทยา ยาว 103.00 เมตร วิทยา ศาสนา

อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

21 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนกุดนํ้าใส- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ พิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอจัตุรัส และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

22 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนเนินสงา- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยา ศาสนา

โรงเรียนเนินสงาวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเนินสงา และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

23 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนโนนครอ- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโนนครอวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอจัตุรัส และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

24 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนโปงนก- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ประชาสามัคคี ศาสนา

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเทพสถิต และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

25 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนภูเลนคา- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ วิทยายน ศาสนา

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

26 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ ชัยมงคลรังงาม ศาสนา

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอเนินสงา และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

27 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ บานแกงวิทยา ศาสนา

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

28 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ หนองศาลา ศาสนา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

29 โครงการกอสรางโดม - กอสรางโดมอเนกประสงค ขนาดกวาง 498,000 โรงเรียนลุมลําช-ี กองการศึกษา

อเนกประสงค 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ นิรมิตวิทยา ศาสนา

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา กอสรางไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีต 500,000 โรงเรียนหวยยาง- กองการศึกษา

เสริมเหล็ก โรงเรียนหวยยาง - ชวงที่ 1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาคม ศาสนา

วิทยาคม กวาง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร อําเภอคอนสาร และวัฒนธรรม

หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 290.00 ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ชวงที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร

- พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 930.00 ตารางเมตร

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กวาง 420,000 โรงเรียนภูแลนคา- กองการศึกษา

เสริมเหล็ก โรงเรียนภูแลนคา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วิทยายน ศาสนา

วิทยายน ยาว 150.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

ไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ จังหวัดชัยภูมิ

0.20 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 383,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน กวาง 0.70 เมตร ยาว 92.00 เมตร ศึกษา ศาสนา

กวางโจนศึกษา ลึก 0.70 เมตร อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

จังหวัดชัยภูมิ
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร 360,000 โรงเรียนบานเปา- กองการศึกษา

เสริมเหล็ก โรงเรียน หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร วิทยา ศาสนา

บานเปาวิทยา ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ

หรือพื้นทีไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีต 494,000 โรงเรียนเพชร- กองการศึกษา

เสริมเหล็กผิวปู Asphaltic - ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาคาร ศาสนา

Concrete โรงเรียนเพชร ผิวปู Asphaltic Concrete หนาหอง อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

วิทยาคาร TO BE NUMBER ONE ผิวจราจรขนาด จังหวัดชัยภูมิ

กวาง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

600.00  ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete หลังหองแนะแนว

ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

300.00 ตารางเมตร

- ชวงที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete หนาอาคาร 3

ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,752.00 ตารางเมตร

- พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 2,652.00 ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

35 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ก 200,000 โรงเรียนภูแลนคา กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ (งบกรมสงเสริม วิทยายน ศาสนา

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร ทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 

150,000 บาท)

36 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร 200,000 โรงเรียนเพชร- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ (งบกรมสงเสริม วิทยาคาร ศาสนา

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร ทองถ่ิน  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน

150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

37 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ 200,000 โรงเรียนหวยตอน- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก -ภายใน (งบกรมสงเสริม พิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม อาคาร พื้นที่ไมนอยกวา การปกครอง อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

1,850.00 ตารางเมตร ทองถ่ิน  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน

150,000 บาท)

38 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารโรตารี่ 200,000 โรงเรียนสตร-ี กองการศึกษา

และอาคารประกอบ 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (งบกรมสงเสริม ชัยภูมิ 2 ศาสนา

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 พ้ืนที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ทองถิ่น จังหวัดชัยภูมิ

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 จํานวน 

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 150,000 บาท)

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

39 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารผ้ึงหลวง 200,000 โรงเรียนเนินสงา- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนเนินสงาวิทยา พื้นที่ไมนอยกวา 103.50 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

- เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9.00 ทองถิ่น  จังหวัดชัยภูมิ

มิลลิเมตร โครงคราวโลหะชุบสังกะสี จํานวน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 64.00 ตารางเมตร 150,000 บาท)

- เปลี่ยนฝาเพดานกระเบื้องซีเมนต หนา

4.00 มิลลิเมตร โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 96.00 ตารางเมตร

- ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบขนาด 12x12 นิ้ว

พ้ืนที่ไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

40 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ (พญาเกตุ) 200,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบื้องซีเมนต หนา (งบกรมสงเสริม บานแกงวิทยา ศาสนา

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา 4.00 มิลลิเมตร โครงคราวโลหะชุบสังกะสี การปกครอง อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 122.00 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9.00 150,000 บาท)

มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราว

ชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา 64.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งเชิงชายไมสําเร็จรูปพรอมติดตั้งรางน้ํา

41 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 200,000 โรงเรียนโนนกอก- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ติดตั้งตะแกรงกันนก พื้นที่ไมนอยกวา (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโนนกอกวิทยา 360.00 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

- มุงหลังคากระเบื้องโปรงแสงลอนคู ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 36.00 ตารางเมตร 150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว

พ้ืนที่ไมนอยกวา 118.00 ตาราเมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED

T8 2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

42 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 200,000 โรงเรียนหนองขาม- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - งานคอนกรีตโครงสราง รูปลูกบาศก (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนหนองขามวิทยา 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จํานวน การปกครอง อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

16.00 ลูกบาศกเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ 150,000 บาท)

อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 153.00 ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 4 ชุด

43 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงหองสมุด 200,000 โรงเรียนโนนครอ- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโนนครอวิทยา กระจกหนา 5.00 มม. ขนาด การปกครอง อําเภอจัตุรัส และวัฒนธรรม

 3.65 x 2.10 เมตร จํานวน 9 ชุด ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

44 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 200,000 โรงเรียนโคกสะอาด- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ  (72 พรรษา) (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา - ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว การปกครอง อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 150,000 บาท)

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

45 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 200,000 โรงเรียนลุมลําช-ี กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูชิงค (งบกรมสงเสริม นิรมิตวิทยา ศาสนา

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอบานเขวา และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

46 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 1 200,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - งานคอนกรีตโครงสราง รูปลูกบาศก (งบกรมสงเสริม หนองศาลา ศาสนา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร การปกครอง อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

เทปรับพื้น จํานวน 5.88 ลูกบาศกเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- ปูกระเบื้อง ขนาด 16 x 16 นิ้ว พื้นที่ไม 150,000 บาท)

นอยกวา 164.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มิลลิเมตร

ฉาบเรยีบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 21.60 ตารางเมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 8 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

47 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 200,000 โรงเรียนหวยยาง- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มิลลิเมตร (งบกรมสงเสริม วิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบ การปกครอง อําเภอคอนสาร และวัฒนธรรม

สังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา 126.40 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- ติดตั้งฝากระเบ้ืองซีเมนตเสนใยแผนเรยีบ 150,000 บาท)

4.00 มิลลิเมตร โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 40.80 ตารางเมตร

- ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 

มิลลิเมตร กระจกหนา 5.00 มิลลิเมตร 

ขนาด 0.86 x 1.87 เมตร จํานวน 8 ชุด

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 7 ชุด

1-9/22



  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

48 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงหองสมุด 200,000 โรงเรียนตรีประชา- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. (งบกรมสงเสริม พัฒนศึกษา ศาสนา

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา กระจกหนา 5.00 มม. ขนาด การปกครอง อําเภอเทพสถิต และวัฒนธรรม

1.20x3.70 ม. จํานวน 10 ชุด ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

- ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มม. 150,000 บาท)

ฉาบเรยีบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 130.00 ตร.ม.

49 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงหองน้ําชายหญิง 200,000 โรงเรียนมัธยม- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคากระเบื้องลอนคู ขนาด 0.50 x (งบกรมสงเสริม ชัยมงคลรงังาม ศาสนา

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1.20 เมตร หนา 5.00 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอเนินสงา และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 102.60 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ปูพื้นกระเบ้ือง ขนาด 8 x 8 นิ้ว

พ้ืนที่ไมนอยกวา 48.00 ตารางเมตร

- ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก-ภายใน

(พรอมทาสีรองพื้นปูนเกา) พ้ืนที่ไมนอยกวา

289.00 ตารางเมตร

- ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก-ภายใน

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 12 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

50 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 200,000 โรงเรียนโปงนก- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (งบกรมสงเสริม ประชาสามัคคี ศาสนา

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี พ้ืนที่ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอเทพสถิต และวัฒนธรรม

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 150,000 บาท)

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

51 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 200,000 โรงเรียนหนองไผ- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด หนา 9.00 มม. (งบกรมสงเสริม วิทยานุสรณ ศาสนา

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราว การปกครอง อําเภอเมืองชัยภูมิ และวัฒนธรรม

โลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

320.00 ตารางเมตร 150,000 บาท)

1-9/25



  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต

ขนาด 30 x 120 ซม. รวมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 5 ชุด

52 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 200,000 โรงเรียนบานหัน- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนบานหันวิทยา หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

150,000 บาท)
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

53 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร 200,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ   1) ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร (งบกรมสงเสริม ณรงควิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม  ยาว 43.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร การปกครอง อําเภอบําเหน็จณรงค และวัฒนธรรม

  2) มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

อลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร 150,000 บาท)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 189.20 ตารางเมตร

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2

  1) เปลี่ยนสุขภัณฑและอุปกรณภายในหองน้ํา

  2) ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

54 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 1 200,000 โรงเรียนบานเปา- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร (งบกรมสงเสริม วิทยา ศาสนา

โรงเรียนบานเปาวิทยา ยาว 49.50 เมตร กวาง 4.00 เมตร การปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

หนาไมนอยกวา 0.40 มม. 150,000 บาท)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 257.40 ตร.ม.

  2) ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

55 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงหองน้ํา 200,000 โรงเรียนกุดนํ้าใส- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ   1) เทพ้ืนในหองนํ้า 10.00 เซนติเมตร (งบกรมสงเสริม พิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม รวม 8 หอง จํานวน 1.50 ลูกบาศกเมตร การปกครอง อําเภอจัตุรสั และวัฒนธรรม

  2) เทพ้ืนรอบนอกหองน้ํา 30 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

พรอมตะแกรงสําเร็จรูป 4.00 มิลลิเมตร 150,000 บาท)

ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร จํานวน 3.00 ลูกบาศกเมตร

  3) ปูพื้นกระเบ้ือง ขนาด 8 x 8 นิ้ว

พ้ืนที่ไมนอยกวา 14.50 ตารางเมตร

  4) เปลี่ยนสุขภัณฑ และทําอางลางหนา

ขนาด 0.60 x 4.60 เมตร พรอมกรุกระเบ้ืองและเดินระบบประปา

- ปรับปรุงอาคาร 216 ล

  1) ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มิลลิเมตร

ฉาบเรยีบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  2) ติดตั้งตาขายกันนก ขนาดไมนอยกวา

0.70 x 4.00 เมตร จํานวน 64 ชุด

56 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงตอเติมอาคาร 3 ชั้น 200,000 โรงเรียนหนองสังข- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ 12 หองเรียน ขนาดกวาง 7.30 เมตร (งบกรมสงเสริม วิทยายน ศาสนา

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน ยาว 24.00 เมตร การปกครอง อําเภอแกงครอ และวัฒนธรรม

- เทพ้ืนคอนกรีตโครงสราง รูปลูกบาศก ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จํานวน 150,000 บาท)

17.50 ลูกบาศกเมตร

- มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค

หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 175.20 ตารางเมตร

  2) ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 เซนติเมตร

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

57 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงตอเติมอาคารโรงอาหาร 200,000 โรงเรียนสระพัง- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - งานคอนกรีตโครงสราง รูปลูกบาศก (งบกรมสงเสริม วิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนสระพังวิทยาคม 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร การปกครอง อําเภอบานแทน และวัฒนธรรม

รวมเทพ้ืนดานหนา จํานวน ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

13.69 ลูกบาศกเมตร 150,000 บาท)

- มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ

อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 116.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 3 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

58 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 200,000 โรงเรียนบานเดื่อ- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ (งบกรมสงเสริม วิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร การปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

150,000 บาท)

59 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน - ปรับปรุงหองปฏิบัติการ 200,000 โรงเรียนเกษตร- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ   1) มุงหลังคาลอนคู พื้นที่ไมนอยกวา (งบกรมสงเสริม สมบูรณวิทยาคม ศาสนา

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ - 43.20 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอเกษตรสมบูรณ และวัฒนธรรม

วิทยาคม   2) ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนาไมนอยกวา ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

1.20 มิลลิเมตร กระจกหนา 5.00 มิลลิเมตร 150,000 บาท)

  3) ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มิลลิเมตร

ฉาบเรยีบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 56.00 ตารางเมตร

  4) ติดตั้งฝากระเบ้ืองซีเมนตหนา 4.00 มิลลิเมตร
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงคราวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา

15.30 ตารางเมตร (ฝารอบนอก)

- ปรับปรุงหองดนตรี

  1) มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค

หนา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร

  2) ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มิลลิเมตร

ฉาบเรยีบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 58.00 ตารางเมตร

  3) ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 18 ชุด
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  1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

60 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 3 200,000 โรงเรียนกวางโจน- กองการศึกษา

และอาคารประกอบ 1. ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (งบกรมสงเสริม ศึกษา ศาสนา

โรงเรียนกวางโจนศึกษา พ้ืนที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร การปกครอง อําเภอภูเขียว และวัฒนธรรม

2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ทองถิ่น จํานวน จังหวัดชัยภูมิ

ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 150,000 บาท)

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

61 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว 500,000 โรงเรียนบําเหน็จ- กองการศึกษา

(อาคาร 2 และ 3) โรงเรียน จํานวน 768.00 ตารางเมตร ณรงควิทยาคม ศาสนา

บําเหน็จณรงควิทยาคม 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม อําเภอบําเหน็จณรงค และวัฒนธรรม

ถี่ใบพับชนิดติดลอย หลอด LED T8 2x18 วัตต จังหวัดชัยภูมิ

ขนาด 30 x 120 ซม. รวมอุปกรณครบชุด  

จํานวน 8 ชุด 
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ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและ ดําเนินการปองกันและบรรเทา 1,500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองชาง

บรรเทาสาธารณภัย ความเดือดรอนของประชาชน

ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ ในพ้ืนที่

จังหวัดชัยภูมิ เชน ภัยหนาว

ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย ดินถลม

และอื่นๆ

2 โครงการปองกันและ 1.คาใชจายโครงการสงเสริม 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองชาง

ลดอุบัติเหตุทางถนนใน การปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ชวงเทศกาล ถนนชวงเทศกาลปใหม

2.คาใชจายโครงการสงเสริม

การปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงสงกรานต
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. ฝกอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนา 1,000,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

อาสาสมัครสาธารณสุข ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ประจําหมูบาน (อสม.) ประจําหมูบาน (อสม.) ตามโครงการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข

2 โครงการปรับเปลี่ยน จัดฝกอบรมใหความรูในการ 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิต

เพ่ือการปองกันโรคเรื้อรัง เพ่ือการปองกันโรคเรื้อรัง

จังหวัดชัยภูมิ

3 โครงการรณรงค จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 640,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

ประชาสัมพันธปองกันและ หรือสื่ออื่นๆ ใหความรูเก่ียวกับ อบจ.ชัยภูมิ

ควบคุมโรคระบาด โรคระบาดตางๆ และคาใชจาย

อ่ืนที่เกี่ยวของ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนา 1.จัดฝกอบรมใหความรูในการดูแล 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ สุขภาพและสงเสริมอาชีพใหกับ คุณภาพชีวิต

เอชไอวี  จังหวัดชัยภูมิ ผูปวยเอดส

2.ศึกษาดูงานตามโครงการ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนา จัดฝกอบรมใหแกสมาชิก 1,000,000 องคการบริหาร กองแผนและ

เครือขายสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัด  ครูแกนนํา และศึกษาดูงาน

และผูเก่ียวของพรอมทั้งศึกษาดูงาน ตามโครงการ

การดําเนินพรอมทั้งศึกษาดูงานการดําเนิน

งานชมรม  TO BE NUMBER ONE

ที่มีผลการดําเนินงานดีเดน 

เพื่อพัฒนาการดําเนินงานสูการ

ประกวดในระดับตางๆ

2 โครงการปองกันและ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ 2,500,000 โรงเรียนสังกัด กองแผนและ

แกไขปญหายาเสพติด การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด องคการบริหารสวน งบประมาณ

 ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะ จังหวัดชัยภูมิ

ยาเสพติด
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการการศกึษา ดําเนินงานรวมกับตํารวจภูธร 312,000 โรงเรียนสังกัด กองแผนและ

เพ่ือตอตานการใช จังหวัดชัยภูมิ โดยขาราชการตํารวจ องคการบริหารสวน งบประมาณ

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ท่ีสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรตํารวจ จังหวัดชัยภูมิ

(โครงการ D.A.R.E. D.A.R.E. เขาทําการสอนนักเรียน

ประเทศไทย) สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 26 แหง 

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2561

และภาคเรียนท่ี 1ปการศกึษา 2562 

ภาคเรียนละ 10 ชั่วโมง 

จํานวน 2 ภาคเรียน ตามเนื้อหาของ

หลักสูตร เพ่ือใหเด็กนักเรียนรูจักวิธีหลีกเลี่ยง

และปฏิเสธการใชยาเสพติดและความรุนแรง
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการเขาคาย สนับสนุนกิจกรรม นักเรียน 156,000 กรมสุขภาพจิต กองแผนและ

TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ

ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

เพื่อเขารวมโครงการเขาคาย

TO BE NUMBER ONE

5 โครงการประชาสัมพันธ 1. เขารวมกิจกรรมรณรงค 100,000 องคการบริหาร กองแผนและ

เนื่องในวันตอตาน ประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตาน สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

ยาเสพติดโลก  ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

 (26 มิถุนายน)  ของจังหวัดชัยภูมิ

2. ผูเขารวมโครงการรณรงค

ประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตาน

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

ไดแกผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง

พนักงานจาง ครูแกนนํา 

นักเรียน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 50 คน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการสถานศึกษาดีเดน 1. ดานปริมาณ 250,000 องคการบริหาร กองแผนและ

ดานการปองกันเฝาระวัง  - โรงเรียนทุกแหงในสังกัด สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

และแกไขปญหายาเสพติด อบจ.ชัยภูมิ เขารวมโครงการ

องคการบริหารสวน และรับการประเมินดานการปองกัน

จังหวัดชัยภูมิ เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือประกาศใหเปนสถานศึกษาดีเดน

ดานการปองกันเฝาระวังและ

แกไขปญหายาเสพติด

 - ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนํา

ทางศาสนาในชุมชนท่ีโรงเรียนในสังกัด

ตั้งอยูใหการสนับสนุนสงเสริม

การดําเนินการดานการปองกันเฝาระวัง

และแกไขปญหายาเสพติด
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2. ดานคุณภาพ

 - ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครองนักเรียน 

มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง

กลุมเสพ กลุมติดและกลุมคาเฝาระวัง

ไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด

 - นักเรียนมีความรู เขาใจถึงโทษ

และพิษภัยของสารเสพติด รูจัก

หลีกเลี่ยง/ปองกันตนเองให

หางไกลจากยาเสพติด รูจักการใช

เวลาวางในการพัฒนาตนเอง

 - นักเรียน มีจิตสาธารณะ

 รูจักเสียสละ มีภาวะความเปน

ผูนําและผูตามที่ดี
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการโรงเรียนสีขาว  - สนับสนุนและสงเสริม 250,000 องคการบริหาร กองแผนและ

ปลอดยาเสพติด การดําเนินงานปองกันและ สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน

ใหมีความเขมแข็งเปนโรงเรียน

ปราศจากปจจัยเสี่ยงและมีระบบ

การพัฒนาและแกไขปญหายาเสพติด

ที่เขมแขงและยั่งยืน

 - โรงเรียนทุกแหงในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ เขารวมโครงการ

และรับการประเมินผลประจําป

เพ่ือประกาศใหเปนโรงเรียน

สีขาวปลอดยาเสพติด
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการเครือขาย จัดฝกอบรมใหแกเครือขาย 300,000 องคการบริหาร กองแผนและ

นักเรียน D.A.R.E  นักเรียน D.A.R.E  สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

องคการบริหารสวน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหเด็กนักเรียนรูจักวิธีหลีกเลี่ยง

และปฏิเสธการใชยาเสพติดและความรุนแรง

9 โครงการสรางและพัฒนา จัดฝกอบรมใหแกสมาชิก 400,000 องคการบริหาร กองแผนและ

เครือขาย  TO BE TO BE NUMBER ONE สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

NUMBER ONE โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

แกไขปญหายาเสพติด ผูปกครองอาสาสมัครสาธารณสุข

ในสถานศึกษาและชุมชน หรือผูนําชุมชน ครูแกนนําผูที่

รับผิดชอบงานยาเสพติดและ

ผูที่เก่ียวของ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

10 โครงการสนับสนุนการ 1. ฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิม 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

ขับเคลื่อนสวัสดิการ ศักยภาพกลุมสวัสดิการชุมชน และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 2. ศึกษาดูงานกลุมสวัสดิการชุมชน ตามโครงการ

ที่ประสบผลสําเร็จ

11 โครงการครอบครวัสุขสันต 1.ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

สานสัมพันธ 3 วัย เพื่อสรางความผูกพันธภายใน และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ครอบครัว ตามโครงการ

2.ศึกษาดูงานตามโครงการ

12 โครงการสงเสริม 1. สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ เชน วันคนพิการสากล เปนตน คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ

สิทธิคนพิการสงเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต

3. สงเสริมอาชีพใหกับคนพิการ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 โครงการสงเสริมคุณภาพ ฝกอบรมเพ่ือสงเสริมผูสูงอายุ 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ ในเรื่องตางๆ เชน สุขภาพกาย คุณภาพชีวิต

สุขภาพจิต การดูแลผูสูงอายุ เปนตน

14 โครงการพัฒนา 1. ฝกอบรมใหความรูสงเสริม 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

คุณภาพชีวิตเด็กและ ศักยภาพและบทบาทเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

เยาวชน จังหวัดชัยภูมิ 2. ศึกษาดูงานกิจกรรมเปน ตามโครงการ

ประโยชนตอเด็กและเยาวชน 

ชุมชน และสังคม

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

สตรี จังหวัดชัยภูมิ ในเรื่องตางๆ เชน สุขภาพกาย คุณภาพชีวิต

สุขภาพจิต สงเสริมอาชีพ 

บทบาทและการมีสวนรวมสตรีในสังคม 

เปนตน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

16 โครงการสงเสริมพัฒนา 1. จัดฝกอบรมใหความรูในการประกอบ 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

การสรางอาชีพ 108 อาชีพ อาชีพตางๆ เชน การทําขนม และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ การนวดแผนไทย การจัดดอกไม ตามโครงการ

พอเพียง งานหัตถกรรมฯลฯ

2. ศึกษาดูงานเพ่ือสงเสริมอาชีพ

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนา 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

สินคาหนึ่งตําบล สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP OTOP จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ

จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงาน

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

กลุมทอผาฝายและผาไหม กลุมทอผาฝายและผาไหมมัดหมี่ และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

มัดหมี่ จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงาน ตามโครงการ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

19 โครงการจางคนพิการ 1. ขออนุมัติดําเนินการฯ 1,320,000 องคการบริหารสวน กองการ

ทํางานในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือพิจารณาแนวทางการจาง จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํางาน TOR สัญญา

จางเหมาบริการ

3. จางเหมาตามระเบียบพัสดุฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝกอบรมใหความรูในการแปรรูป 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจากวัตถุดิบในทองถ่ิน คุณภาพชีวิต

จากวัตถุดิบในทองถิ่น

21 โครงการเพ่ิมศักยภาพ ฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร กลุมปลูกพืชสมุนไพร และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

22 โครงการสงเสริมอาชีพและ ฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

อนุรักษผลิตภัณฑจาก อาชีพและอนุรักษผลิตภัณฑ และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ภูมิปญญาทองถ่ิน จากภูมิปญญาทองถ่ิน ตามโครงการ

และศึกษาดูงาน

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝกอบรมใหความรูในการแปรรูป 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

กลุมแปรรูปผลผลิต ผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

ทางการเกษตรจังหวัด และศึกษาดูงาน ตามโครงการ

ชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมการผลิต 1. จัดฝกอบรมใหความรู สงเสริม 1,000,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

พืชทางการเกษตร การผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัย และศึกษาดูงาน คณุภาพชีวิต

ปลอดภัยครบวงจรมุงสู 2. ศึกษาดูงานเก่ียวกับการผลิต ตามโครงการ

เกษตรอินทรียตามแนว พืชทางการเกษตรปลอดภัย

พระราชดําริ เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.12 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะหผูปวย ชวยเหลือคาพาหนะเดินทาง 1,000,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

ที่ยากไรขององคการ ไปโรงพยาบาลแกผูปวยยากไร คุณภาพชีวิต

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแก

ผูปวยที่ยากไร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เปนไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การสงเคราะหผูปวยที่ยากไร 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

 พ.ศ.2560
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาการทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมนิทรรศการ 1,000,000 อุทยานแหงชาติ สํานักปลัด

สงเสริมการจัดงาน ประชาสัมพันธ และกิจกรรมอ่ืน ปาหินงาม อบจ.ชัยภูมิ

“เทศกาลทองเที่ยว ที่เก่ียวของ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว อําเภอเทพสถิต

ดอกกระเจียวบาน” และสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ในทองถ่ินอันจะนําไปสูการสรางงาน    

สรางรายไดสูประชาชน

2 โครงการสงเสริมการจัด จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

กิจกรรมการทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ

เชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในทองถ่ิน    

อันเปนการสรางงานและกระจาย

รายไดสูประชาชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการสงเสริมการจัด จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

กิจกรรมการทองเท่ียว เชิงเกษตร พัฒนาการทองเท่ียว อบจ.ชัยภูมิ

เชิงเกษตร เชิงเกษตรของจังหวัดชัยภูมิ    

ใหเปนที่รูจักนําไปสูการกระตุน

เศรษฐกิจ และกระจายรายไดสูชุมชน

4 โครงการสงเสริมการจัด จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

กิจกรรมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ สงเสริมใหเยาวชน อบจ.ชัยภูมิ

เชิงอนุรักษ สํานึกรักษสิ่งแวดลอม ตระหนัก    

และรับรูถึงการอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบ 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

ผูประกอบการดานอาหารการดานอาหาร ศึกษาดูงานอาหาร อบจ.ชัยภูมิ

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ปลอดภัย และกิจกรรมอ่ืนๆ 

จังหวัดชัยภูมิ ที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว

ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบ 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

ผูประกอบการรานของฝาก การรานของฝาก ศึกษาดูงาน อบจ.ชัยภูมิ

(OTOP) เพ่ือสงเสริมการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ

ทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการสงเสริม จัดอบรมใหความรู ศึกษาดูงาน 200,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

การทองเที่ยวและเพ่ิม ดานที่พักใหแกผูประกอบการ อบจ.ชัยภูมิ

ศักยภาพการใหบริการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

ดานที่พักในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ

8 โครงการสงเสริม ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตางๆ 500,000 พ้ืนที่มอหินขาว สํานักปลัด

การทองเที่ยวมอหินขาว ที่เปนการสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอเมือง อบจ.ชัยภูมิ

มอหินขาว การประชาสัมพันธ จังหวัดชัยภูมิ

9 โครงการฝกอบรม จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนและ 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผูสนใจตระหนักรักและหวงแหนใน อบจ.ชัยภูมิ

ผูใหบริการดานการ ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง

นําเที่ยวเพ่ือสงเสริมการ ทองเที่ยวท่ีมีอยูในทองถิ่น รวมทั้ง

ทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ 
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

และนําความรูไปใชในการบูรณาการ

ใหมีสวนรวมในชุมชน สรางความรู

เพ่ิมทักษะในการเปนผูนําการทองเที่ยว
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ยุทธศาสตรที่ 4 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหาร  - วางแผนจัดทําโครงการ 300,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองชาง

จัดการขยะอันตราย ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ

จังหวัดชัยภูมิ และเสนอขออนุมัติโครงการ

 - ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ

 - สํารวจและรวบรวมขยะของเสีย

อันตราย

 - นําขยะของเสียอันตรายไป

กําจัดตามหลักสุขาภิบาล
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษพัฒนา ดําเนินการโครงการอนุรักษ 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองชาง

ปรับปรุงดแูล บํารุงรักษา พัฒนา ปรับปรุงดแูล บํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม เชน คาพันธุไม คาวัสดุ อุปกรณ

ในการปลูกตนไม และคาใชจายอ่ืนที่

เก่ียวของ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2,000,000 บานโนนศรีทอง หมูที ่5  กองชาง

บานโนนศรีทอง หมูที ่5  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    ตําบลทาใหญ – บานหลักแดน 

ตําบลทาใหญ – บานหลักแดน  ความยาว 697.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่9 ตําบลวังชมภ ู

หมูที ่9 ตําบลวังชมภ ู หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  0.20 เมตร  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,485.00 ตารางเมตร

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู   1,000,000 บานหวยขาเฒา หมูที ่2  กองชาง

Asphaltic Concrete  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธ ี ตําบลทาใหญ – บานทุงสวาง 

บานหวยขาเฒา หมูที ่2  RECYCLING ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร  หมูที ่8 ตําบลวังชมภ ู

ตําบลทาใหญ – บานทุงสวาง  ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หมูที ่8 ตําบลวังชมภ ู หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,173,000 บานหนองลุมพุก หมูที ่2 กองชาง

บานหนองลุมพุก หมูที ่2 กวาง 6.00 เมตร ยาว 649.00 เมตร  ตําบลโคกสะอาด – 

ตําบลโคกสะอาด –  หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  บานหนองเบน หมูที ่5 

บานหนองเบน หมูที ่5  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  ตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว 

ตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,894.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1) 

จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1) 

4 โครงการกอสราง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 บานเมืองคง หมูที ่2  กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 5.00 เมตร ยาว 717.00 เมตรหนา  ตําบลบานเพชร – 

บานเมืองคง หมูที ่2  0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  บานโนนดินจี ่หมูที ่5 

ตําบลบานเพชร – บานโนนดินจี ่ หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว 

หมูที ่5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,585.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1) 

จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1)  5-9/2



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  1,162,000 บานประดูงาม หมูที ่8 กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete บานประดูงาม  ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต

หมูที ่8 ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต  - ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร   – บานโคกเพชร หมูที ่1 

 – บานโคกเพชร หมูที ่1  ยาว 958.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ ตําบลโคกเพชรพัฒนา 

ตําบลโคกเพชรพัฒนา  ไมนอยกวา 4,790.00 ตารางเมตร อําเภอบําเหน็จณรงค 

อําเภอบําเหน็จณรงค   - ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ยาว 311.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 1,244.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวปู กอสรางถนนลาดยางผิวปู Asphaltic  1,960,000 บานทาเดื่อ หมูที ่9  กองชาง

Asphaltic Concrete  Concrete  ดําเนินการชวงกม.0+900 – กม. 1+653 ตําบลบานยาง – บานโนนเขวา 

บานทาเดื่อ หมูที ่9  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 753.00 เมตร หมูที ่2 ตําบลโนนทอง 

ตําบลบานยาง – บานโนนเขวา  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

หมูที ่2 ตําบลโนนทอง  4,518.00 ตารางเมตร  

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic 2,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0055  กองชาง

Asphaltic Concrete  Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRECYCLING บานสันติสุข – บานโสกมะตูม 

สายทาง ชย.ถ.1-0055  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 559.00 เมตร  อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

บานสันติสุข – บานโสกมะตูม  ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,472.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 1,500,000 บานปาคา หมูที ่12 กองชาง

บานปาคา หมูที ่12 กวาง 4.00 เมตร ยาว 672.00 เมตร  ตําบลเจาทอง – บานนาระยะ 

 ตําบลเจาทอง – บานนาระยะ  หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่1 ตําบลวังทอง 

หมูที ่1 ตําบลวังทอง  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,688.00 ตารางเมตร 

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  - ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,913,000 บานทาศาลา  กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete เสรมิเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete   หมูที ่2 ตําบลบานตาล

บานทาศาลา หมูที ่2  ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร   – บานเขาดิน หมูที ่5 

ตําบลบานตาล  – บานเขาดิน ยาว 1,625.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  ตําบลหัวทะเล 

หมูที ่5 ตําบลหัวทะเล  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 8,125.00 ตารางเมตร  อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - ชวงท่ี 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete  

ผิวจราจรขนาดกวาง  4.00 เมตร 

ยาว 365.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนดําเนินการโดยวิธ ี 3,000,000 บานหนองกก หมูที ่8  กองชาง

Asphaltic Concrete  RECYCLING ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ตําบลบานเพชร – บานโคกแสว 

บานหนองกก หมูที ่8  ยาว 812.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ   หมูที ่6 ตําบลหัวทะเล 

ตําบลบานเพชร – บานโคกแสว  1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  อําเภอบําเหน็จณรงค 

หมูที ่6 ตําบลหัวทะเล  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 6,496.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic 500,000 บานใหมพัฒนา  กองชาง

ลาดยางผิวปู Asphaltic  Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร  หมูที ่1 ตําบลโพนทอง

Concrete บานใหมพัฒนา  ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร   – บานเลา หมูที ่2 ตําบลบานเลา 

หมูที ่1 ตําบลโพนทอง หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,410.00 ตารางเมตร อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ

 – บานเลา หมูที ่2 ตําบลบานเลา 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,030,000 บานประชาสามัคคี  กองชาง

ผิวปู Asphaltic  Concrete ผิวปู Asphaltic  Concrete หมูที ่8 ตําบลหนองตูม 

บานประชาสามัคคี หมูที ่8  ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร อําเภอภูเขียว – บานโนนหินลาด 

ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว –  ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร หมูที ่9 ตําบลบานหัน 

บานโนนหินลาด หมูที ่9 ตําบลบานหัน  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,850.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

13 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 838,000 บานยางเกี่ยวแฝก  กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู  ผิวปู Asphaltic Concrete หมูที ่3 ตําบลวะตะแบก – 

Asphaltic Concrete บานยางเกี่ยวแฝก  ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร บานหนองผักบุง หมูที ่18 

หมูที ่3 ตําบลวะตะแบก –  ยาว 860.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

บานหนองผักบุง หมูที ่18 ตําบลหวยยายจ๋ิว หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,300.00 ตารางเมตร 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,140,000 บานโนนมะคาง หมูที ่5  กองชาง

บานโนนมะคาง หมูที ่5  กวาง 5.00 เมตร ยาว 767.00  ตําบลกุดเลาะ – บานโนนทองเมืองใหม 

ตําบลกุดเลาะ – บานโนนทองเมืองใหม  เมตรหนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หมูที ่10 ตําบลโนนทอง 

หมูที ่10 ตําบลโนนทอง  หนา 0.15 เมตรกวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,835.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู 497,000 สายทาง ชย ถ.1-0071 กองชาง

Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง  บานศาลา – บานตลาด 

สายทาง ชย ถ.1-0071 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

บานศาลา – บานตลาด  ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู 363,000 เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ กองชาง

Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร  – (ทางหลวงแผนดินสายเกษตรสมบูรณ –

เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ ยาว 145.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ1.00 เมตร   บานเปา) บานแผนดินทอง

 – (ทางหลวงแผนดินสายเกษตรสมบูรณ – หนา 0.04 เมตร  หมูที ่11 ตําบลกุดเลาะ 

 บานเปา) บานแผนดินทอง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

 หมูที ่11 ตําบลกุดเลาะ 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 5-9/9



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน  กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 3,000,000 บานตลุกคูณ หมูที ่8  กองชาง

บานตลุกคูณ หมูที ่8  ชวง กม.1+420– กม.2+770 ตําบลซับใหญ – บานซับใหม

ตําบลซับใหญ – บานซับใหม ผิวจราจรขนาดกวาง 8.00 เมตร หมูที ่6 ตําบลตะโกทอง 

หมูที ่6 ตําบลตะโกทอง  ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูม ิ หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 2,214.00 ลูกบาศกเมตร

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง เสริมดินถมบดอัดแนน 1,000,000 บานหวยแย หมูที ่9  กองชาง

บานหวยแย หมูที ่9  กวาง 6.40 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร  ตําบลหวยแย – บานหัวสะพาน 

ตําบลหวยแย – บานหัวสะพาน  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดิน หมูที ่6 ตําบลวังตะเฆ 

หมูที ่6 ตําบลวังตะเฆ  ไมนอยกวา 3,357.00 ลูกบาศกเมตร -  อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,541.00 ลูกบาศกเมตร 5-9/10



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง เสริมดินถมบดอัดแนน 1,000,000 บานหนองคลอง หมูที ่5  กองชาง

บานหนองคลอง หมูที ่5  ขยายไหลทาง กวางขางละ 0.50 เมตร  ตําบลโสกปลาดุก – บานกระจวน 

ตําบลโสกปลาดุก – บานกระจวน  ยาว 2,900.00 เมตร  หมูที ่4 ตําบลโคกสะอาด 

หมูที ่4 ตําบลโคกสะอาด  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินไมนอยกวา อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1,131.00 ลูกบาศกเมตร ชวง กม.1+850 – กม.4+750

ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,596.00 ลูกบาศกเมตร

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรบัปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังบดอัดแนน  1,000,000 บานหวยแย หมูที ่1  กองชาง

บานหวยแย หมูที ่1  ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว –

ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว – ยาว 2,430.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  บานหนองออ หมูที ่1 ตําบลชีบน 

บานหนองออ หมูที ่1 ตําบลชีบน  หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 3,013.00 ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

21 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวป ู กอสรางถนนลาดยางผิวปู 2,090,000 บานหนองบัวใหญ  กองชาง

Asphaltic Concrete บานหนองบัวใหญ  Asphaltic Concrete ดําเนินการชวง   หมูที ่1 ตําบลหนองบัวใหญ – 

บานโนนสะอาด หมูที ่8 ตําบลบานกอก กม.0+500 – กม.1+144  ผิวจราจรขนาด    บานโนนสะอาด หมูที ่8

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ กวาง 6.00 เมตร ยาว 644.00 เมตร  ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,864.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ

22 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวป ู กอสรางถนนลาดยางผิวปู Asphaltic 2,970,000 สายทาง ชย.ถ.1-0074 กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.  Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling   บานทาหวา – บานดอนขวาง

1-0074 บานทาหวา – บานดอนขวาง ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

7,200.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,040,000 บานสระโพนทอง หมูที ่4  กองชาง

บานสระโพนทอง หมูที ่4  กวาง 5.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร ตําบลสระโพนทอง – บานนกเอี้ยงเกา 

ตําบลสระโพนทอง – บานนกเอี้ยงเกา  หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หมูที ่6 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ 

หมูที ่6 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,815.00 ตารางเมตร 

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic  1,000,000 สายทาง ชย.ถ. 1-0103 กองชาง

Asphaltic Concrete  Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling   บานหนองคัน – บานโคกกุง

สายทาง ชย.ถ. 1-0103 ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร  อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

บานหนองคัน – บานโคกกุง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,560.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  2,080,000 บานปาปอแดง หมูที ่8  กองชาง

บานปาปอแดง หมูที ่8  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลภูแลนคา – บานใหมหนองแดง 

ตําบลภูแลนคา – บานใหมหนองแดง  ยาว 745.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง   หมูที ่9 ตําบลชีบน  อําเภอบานเขวา 

หมูที ่9 ตําบลชีบน  อําเภอบานเขวา  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,725.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  970,000 บานธาตุงาม หมูที ่17  กองชาง

Asphaltic Concrete บานธาตุงาม Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling  ตําบลผักปง - บานแดง 

หมูที ่17 ตําบลผักปง - บานแดง  ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  หมูที ่13 ตําบลหนองตูม 

หมูที ่13 ตําบลหนองตูม  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  2,100.00 ตารางเมตร

27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยาง 3,000,000 บานสระพัง หมูที ่1  กองชาง

บานสระพัง หมูที ่1   - ชวงท่ี 1 ขยายถนนคอนกรีต ตําบลสระพัง - บานสะเดา 

ตําบลสระพัง - บานสะเดา  เสรมิเหล็ก กวางขางละ 0.50 เมตร หมูที ่9 ตําบลบานเตา

หมูที ่9 ตําบลบานเตา ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.20 เมตร  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

200.00 ตารางเมตร, ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิวปู 

Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร

 - ชวงท่ี 2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู 

Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling  

ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,093.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 6,558.00 ตารางเมตร 

 - พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 7,758.00 ตารางเมตร

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  3,000,000 บานเดื่อ หมูที ่1  กองชาง

บานเดื่อ หมูที ่1 ตําบลบานเดื่อ - ยาว 1,045.00 เมตร ตําบลบานเดื่อ – บานกุดจิก 

บานกุดจิก หมูที ่8 ตําบลหนองขา   ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่8 ตําบลหนองขา 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 5,225.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 460,000 บานหนองไผลอม หมูที ่5  กองชาง

บานหนองไผลอม หมูที ่5  กวาง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร  ตําบลหนองบัวใหญ – บานโนนสะอาด  

ตําบลหนองบัวใหญ – บานโนนสะอาด   หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หมูที ่8 ตําบลบานกอก 

หมูที ่8 ตําบลบานกอก  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,000,000 บานโปรงโก หมูที ่8  กองชาง

บานโปรงโก หมูที ่8  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลบานโสก อําเภอคอนสวรรค –

ตําบลบานโสก อําเภอคอนสวรรค – ยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  บานหวยหวา  หมูที ่1 ตําบลหวยบง 

 บานหวยหวา  หมูที ่1 ตําบลหวยบง  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  450,000 บานจานทุง หมูที ่4  กองชาง

บานจานทุง หมูที ่4  กวาง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร  ตําบลหนองบัวใหญ - บานมะเกลือ 

ตําบลหนองบัวใหญ - บานมะเกลือ  หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่6 ตําบลบานกอก

หมูที ่6 ตําบลบานกอก หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร   อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  780.00 ตารางเมตร

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,000,000 บานโนนมวง หมูที ่7  กองชาง

บานโนนมวง หมูที ่7  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลโพนทอง - บานโนนแดง  

ตําบลโพนทอง - บานโนนแดง   ยาว 697.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่7 ตําบลบุงคลา

หมูที ่7 ตําบลบุงคลา หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร   อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,485.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,000,000 บานฝาย หมูที ่1,3  กองชาง

บานฝาย หมูที ่1,3   กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลหนองขาม - บานดอนหัน

ตําบลหนองขาม - บานดอนหัน ยาว 348.00 เมตรดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่2 ตําบลโนนสะอาด 

หมูที ่2 ตําบลโนนสะอาด  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูม ิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  500,000 บานซับพระไวย หมูที ่6 กองชาง

บานซับพระไวย หมูที ่6 กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลโพนทอง - บานหนองแวง 

ตําบลโพนทอง - บานหนองแวง  ยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หมูที ่9 ตําบลบานเลา 

หมูที ่9 ตําบลบานเลา   หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  500,000 บานนาไกเซา หมูที ่6  กองชาง

บานนาไกเซา หมูที ่6  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลนาเสียว – บานนาฝาย

ตําบลนาเสียว – บานนาฝาย ความยาว 175.00 เมตร  หมูที ่3 ตําบลนาฝาย

หมูที ่3 ตําบลนาฝาย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กวางขางละ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 

875.00 ตารางเมตร

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  500,000 บานกกบก หมูที ่3  กองชาง

บานกกบก หมูที ่3  กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลรอบเมือง – บานกุดสวง

ตําบลรอบเมือง – บานกุดสวง ยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่8 ตําบลบานเลา 

 หมูที ่8 ตําบลบานเลา  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 500,000 บานโนนทัน หมูที ่5  กองชาง

บานโนนทัน หมูที ่5  กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลบานเลา – บานมอดินแดง 

ตําบลบานเลา – บานมอดินแดง  ยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่4 ตําบลรอบเมือง

หมูที ่4 ตําบลรอบเมือง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,000,000 บานโนนสะอาด หมูที ่10 กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที ่10 กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลบานเลา – บานนาวัง 

ตําบลบานเลา – บานนาวัง  ยาว 582.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หมูที ่2 ตําบลนาเสียว 

หมูที ่2 ตําบลนาเสียว  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,492.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,000,000 บานสายบัวแดง หมูที ่6  กองชาง

บานสายบัวแดง หมูที ่6  กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตําบลชองสามหมอ – บานโสกกกแดง 

ตําบลชองสามหมอ – บานโสกกกแดง  ยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่5 ตําบลโคกมั่งงอย 

หมูที ่5 ตําบลโคกมั่งงอย  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา1,740.00 ตารางเมตร

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,680,000 บานแข หมูที ่5  กองชาง

บานแข หมูที ่5  กวาง 5.00 เมตรยาว 960.00 เมตร  ตําบลผักปง – บานโนนดินจี ่

ตําบลผักปง – บานโนนดินจี ่ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่5 ตําบลโอโล 

หมูที ่5 ตําบลโอโล  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,800.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

41 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 บานโนนลาน หมูที ่4  กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete  - ชวงท่ี 1  ผิวจราจร  ตําบลถ้ําวัวแดง – บานหลักแดน

บานโนนลาน หมูที ่4  ขนาดกวาง 5.00 เมตร หมูที ่9 ตําบลวังชมภ ู

ตําบลถ้ําวัวแดง – บานหลักแดน ยาว 940.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมูที ่9 ตําบลวังชมภ ู หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,700.00 ตารางเมตร 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ  - ชวงท่ี 2  ผิวจราจร

ขนาดกวาง  4.00 เมตร

 ยาว 1,225.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,900.00 ตารางเมตร 

  - พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 9,600.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,000,000 บานดอนไกเถื่อน หมูที ่1  กองชาง

บานดอนไกเถื่อน หมูที ่1  กวาง 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร  ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว – 

ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว –  หนา 0.15 เมตร บานโนนสะอาด หมูที ่4 ตําบลหนองค ู

บานโนนสะอาด หมูที ่4 ตําบลหนองค ู ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร  อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1) 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูม ิ(ระยะที ่1)  กวางขางละ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,788.00 ตารางเมตร   

43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยาง  3,000,000 บานหวยตอน หมูที ่1  กองชาง

 Asphaltic Concrete  ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยตอน – บานหวยยาง 

บานหวยตอน หมูที ่1   - ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  หมูที ่4 ตําบลโคกสูง 

ตําบลหวยตอน – บานหวยยาง  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หมูที ่4 ตําบลโคกสูง  กม.0+000 – กม.0+540 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 540.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ  1.00 เมตร  
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,320.00 ตารางเมตร

 - ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กม.0+540 – กม.0+875 ผิวจราจรขนาดกวาง 

6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร 

กวางขางละ 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 

2,010.00 ตารางเมตร

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 1,964,000 บานหลุบงิ้ว หมูที ่5  กองชาง

บานหลุบงิ้ว หมูที ่5  กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร  ตําบลบานกอก – บานหนองพง 

ตําบลบานกอก – บานหนองพง  หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  หมูที ่6 ตําบลหนองบัวโคก 

หมูที ่6 ตําบลหนองบัวโคก  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,500.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para 4,000,000 สายทาง อบจ.2060  กองชาง

Asphalt Concrete Asphalt Concrete บานหนองฉิม – บานรังงาม

สายทาง อบจ.2060   - ชวงท่ี 1 (ตอนที ่2) อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูม ิ

บานหนองฉิม – บานรังงาม ชวง กม.1+930 – กม.2+300

(ตอนที ่2) อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูม ิ ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,960.00 ตารางเมตร

  - ชวงท่ี 2

ชวง กม.2+500 – กม.3+160 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 660.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 5,280.00 ตารางเมตร

 - พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 8,240.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt 4,960,000 สายทาง ชย.ถ.1-0061 กองชาง

Para Asphalt Concrete Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling  บานหนองบัวแดง – บานโหลน

สายทาง ชย.ถ.1-0061 กม.41+195 – กม.42+480  (ตอนที ่2) อําเภอหนองบัวแดง

บานหนองบัวแดง – บานโหลน ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูม ิ

(ตอนที ่2) อําเภอหนองบัวแดง  ยาว 1,285.00 เมตร 

จังหวัดชัยภูม ิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,280.00 ตารางเมตร 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  500,000 บานลาด หมูที ่6 กองชาง

บานลาด หมูที ่6 กวาง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว – 

ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว –  ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง หนา 0.15 เมตร บานหนองไผ หมูที ่2 ตําบลหนองโพนงาม 

บานหนองไผ หมูที ่2 ตําบลหนองโพนงาม  กวางขางละ 0.15 เมตร  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 865.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2,789,000 บานโสกปลาดุก หมูที ่2  กองชาง

บานโสกปลาดุก หมูที ่2  กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว –

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว – หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง  บานหวยบง หมูที ่9 ตําบลสมปอย

บานหวยบง หมูที ่9 ตําบลสมปอย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,000.00 ตารางเมตร 

49 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวปู กอสรางถนนลาดยางผิวปู Asphaltic  2,000,000 บานหวยมวง หมูที ่5 กองชาง

Asphaltic Concrete  Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร  ตําบลหนองแวง – บานโนนคูณ 

บานหวยมวง หมูที ่5 ยาว 448.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร  หมูที ่11 ตําบลคูเมือง 

ตําบลหนองแวง – บานโนนคูณ  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมูที ่11 ตําบลคูเมือง  3,584.00 ตารางเมตร

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

50 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวป ูPara กอสรางถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt 3,000,000 บานหนองไฮเหนือ หมูที ่3  กองชาง

Asphalt  Concrete Concrete ชวงกม.4+525 – กม.5+282  ตําบลหนองบัวแดง – บานหนองประดู 

บานหนองไฮเหนือ หมูที ่3  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร หมูที ่14 ตําบลหนองแวง 

ตําบลหนองบัวแดง – บานหนองประดู   ยาว 757.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมูที ่14 ตําบลหนองแวง   หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ  4,542.00 ตารางเมตร 

51 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  3,358,000 บานใหมนาด ีหมูที ่8  กองชาง

บานใหมนาด ีหมูที ่8  กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร ตําบลบานขาม – บานหนองพันกก

ตําบลบานขาม – บานหนองพันกก หนา 0.15 เมตร หมูที ่7 ตําบลหนองโดน

หมูที ่7 ตําบลหนองโดน ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 

5,850.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  Asphaltic 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0035  กองชาง

Asphaltic Concrete Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling บานสระแต – บานหนองผักหลอด 

สายทาง ชย.ถ.1-0035  ผิวจราจรขนาด กวาง 6.00 เมตร  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

บานสระแต – บานหนองผักหลอด  ยาว 320.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 

2,560.00 ตารางเมตร

53 โครงการกอสรางถนนลูกรงับดอัดแนน  - กอสรางถนนลูกรงับดอัดแนน  2,668,000 บานหวย  หมูที ่3 กองชาง

บานหวย  หมูที ่3 กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร  ตําบลหนองโดน - บานสําโรงโคก

ตําบลหนองโดน - บานสําโรงโคก หนา 0.20 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตร หมูที ่6 ตําบลกุดน้ําใส 

หมูที ่6 ตําบลกุดน้ําใส  ลูกรังไมนอยกวา3,038.00 ลูกบาศกเมตร อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  - ยกระดับดินถมบดอัดแนน กวาง 6.60 เมตร 

ยาว 2,450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

 - เสรมิดินถมบดอัดแนนขยายคันทางขางละ 

1.75 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic 3,000,000 บานกะฮาด หมูที ่6  กองชาง

Asphaltic Concrete บานกะฮาด หมูที ่6  Concrete ดําเนินการโดยวิธ ีRecycling  ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา –

ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา –บานโนนจาน ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 942.00 เมตร  บานโนนจาน หมูที ่5,14 ตําบลละหาน 

หมูที ่5,14 ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

จังหวัดชัยภูม ิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,536.00 ตารางเมตร 

55 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic 2,000,000 สายทาง ชย.ถ. 1-0072  กองชาง

Asphaltic Concrete  Concrete ชวงท่ี 1 กม.0+000 – กม.0+160 บานกุดละลม – บานหนองแหน 

สายทาง ชย.ถ. 1-0072  ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตรยาว 160.00 เมตร ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองชัยภูมิ 

บานกุดละลม – บานหนองแหน  หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 960.00 ตารางเมตร  จังหวัดชัยภูมิ

ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองชัยภูมิ  ชวงท่ี 2 กม.0+160 – กม.0+335 ผิวจราจร 

จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,400.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 3 กม.2+786 – กม.3+107 ผิวจราจร  5-9/31



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 321.00 เมตร ไหลทาง

กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 2,568.00 ตารางเมตร

พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 4,928.00 ตารางเมตร 

56 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวปู กอสรางถนนลาดยางผิวปู Aaphaltic 2,000,000 บานใหมสามพันตา  กองชาง

Aaphaltic Concrete Concret ชวงท่ี 1 กม.0+000 – กม.0+150  หมูที ่11 ตําบลหวยตอน

บานใหมสามพันตา  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตรยาว 150.00 เมตร  อําเภอเมืองชัยภูมิ – บานนาอินทรแตง

หมูที ่11 ตําบลหวยตอน หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 900.00 ตารางเมตร หมูที ่4 ตําบลภูแลนคา

อําเภอเมืองชัยภูมิ – บานนาอินทรแตง ชวงท่ี 2 กม.0+150 – กม.0+542 อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

หมูที ่4 ตําบลภูแลนคา ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 392.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,352.00 ตารางเมตร

พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 3,252.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,000,000 บานโนนศิลา หมูที ่4  กองชาง

บานโนนศิลา หมูที ่4  กวาง 5.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลหลุบคา – บานหินกองเหนือ 

ตําบลหลุบคา – บานหินกองเหนือ  ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร หมูที ่2 ตําบลหนองขาม 

หมูที ่2 ตําบลหนองขาม  กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 1,740.00 ตารางเมตร 

58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic 2,079,000 บานศิลาทอง  หมูที ่6  กองชาง

Asphaltic Concrete บานศิลาทอง Concrete ชวงท่ี 1 กม. 0+000 - กม.0+429  ตําบลโปงนก - บานนายางกลัก 

หมูที ่6 ตําบลโปงนก - บานนายางกลัก  ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 429.00 เมตร  หมูที ่1 ตําบลนายางกลัก  

หมูที ่1 ตําบลนายางกลัก   ไหลทางกวางขางละ 1.00  เมตร หนา 0.04 เมตร  อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,432.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2 กม.2+400 - กม.2+556

ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 936.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

59 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ ปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริม 1,925,000 บานเขวา หมูที ่1  กองชาง

เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานเขวา - บานโนนเสาเลา 

บานเขวา หมูที ่1  ชวงท่ี 1 ผิวจราจรขนาดกวาง  หมูที ่3 ตําบลโนนแดง  

ตําบลบานเขวา - บานโนนเสาเลา  14.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.03 เมตร อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

หมูที ่3 ตําบลโนนแดง    หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,472.00 ตารางเมตร

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 2 ผิวจราจรขนาดกวาง 11.00 เมตร 

ยาว 385.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,235.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 3 ผิวจราจรขนาดกวาง 14.00 เมตร 

ยาว 104.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,456.00 ตารางเมตร

พ้ืนที่รวมท้ังหมดไมนอยกวา 9,163.00 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

60 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแนน ปรับปรงุถนนหินคลุกบดอัดแนน 1,882,000 บานโคกมวง หมูที ่9  กองชาง

บานโคกมวง หมูที ่9  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ตําบลหนองสังข – บานแกง

ตําบลหนองสังข – บานแกง ยาว 1,919.00 เมตร หนา 0.20 เมตร   หมูที ่4 ตําบลบานแกง 

 หมูที ่4 ตําบลบานแกง  หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ 2,380.00 ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประสานแผน 1.จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 1,000,000 16 อําเภอ กองแผนและ

พัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่ จ.ชัยภูมิ งบประมาณ

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

2.จัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ

 - แผนยุทธศาสตร อบจ.ชัยภูมิ

 - แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

 - แผนดําเนินงาน

3.องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนยุทธศาสตร อปท.เปนกรอบ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการประชุมประชาคม การประชุมประชาคมทองถิ่น 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองแผนและ

ทองถิ่นขององคการบริหาร ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ งบประมาณ

สวนจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการประชุมประชาคมทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ

เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชและ

การตกแตงสถานที่ฝกอบรม 

คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร

ประกอบการประชุม และคาใชจายอ่ืน

ที่เก่ียวของ

6-1/2



แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรูทักษะ 1,000,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

การจัดทําแผนพัฒนา ในการจัดทําแผนพัฒนาใหกับ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

องคการบริหารสวน คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ

4 โครงการติดตาม ติดตามและประเมินผลแผน 400,000 16 อําเภอ กองแผนและ

และประเมินผล ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา ในเขตพ้ืนที่ จ.ชัยภูมิ งบประมาณ

แผนพัฒนาองคการบริหาร ทองถิ่นสี่ป โครงการตามแผนพัฒนา

สวนจังหวัดชัยภูมิ ทองถิ่นสี่ปที่ไดดําเนินการตามขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายและเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2561
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการจัดทํา เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 200,000 กองแผนและ กองแผนและ

รายงานผลการ ผลการดําเนินงานและภารกิจ งบประมาณ งบประมาณ

ดําเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ ดานตางๆ ของ อบจ.ชัยภูมิ 

ประจําป 2562 สงเผยแพรใหกับ 

อบจ.ทั่วประเทศและหนวยงานอ่ืน

ที่เก่ียวของ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมพัฒนาความรูดาน 300,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

ดานเทคโนโลยีใหกับ เทคโนโลยีใหกับบุคลากรองค จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

บุคลากรองคการบริหาร การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  

สวนจังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction  9,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

ภาพการปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900 องคการบริหารสวน กองแผนและ

 หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

แบบที่ 1 (27หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 11,800 องคการบริหารสวน กองแผนและ

ขนาด 1 KVA จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 5,900 บาท
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 110,400 องคการบริหารสวน กองแผนและ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) 

พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ

และชุดโปรแกรมจัดการสํานัก

งานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 36,800 บาท

 - เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน 18,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  20,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

หรือชนิด LED สี แบบ Network  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000  บาท
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8 โครงการดําเนินการศูนย จัดทําแผนพับประชาสัมพันธศูนย 50,000 องคการบริหารสวน กองแผนและ

เครือขายเพ่ือแกไขปญหา Clinic Center และอื่นๆ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

และสงเสริมการมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน

อบจ.ชัยภูมิ (Clinic Center)

9 โครงการพัฒนาสรางเสริม พัฒนาสรางเสริมประชาธิปไตย 1,500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองกิจการสภา

ประชาธิปไตยและการมี และการมีสวนรวมของประชาชนให และศึกษาดูงาน อบจ.ชัยภูมิ

สวนรวมของประชาชน กับผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการ

ผูนําประชาชนตางๆ ในระดับหมูบาน

และตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูนําสตรี 

กลุมแมบาน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในหลัก

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

มีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยและสรางความเปน

พลเมืองและวิธีประชาธิปไตยทองถ่ินฯ

10 โครงการองคการบริหาร สรางสรรคความสัมพันธมวลชน 100,000 ในเขตพ้ืนที่จังหวัด กองกิจการสภา

สวนจังหวัดชัยภูมิ ทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

สรางสรรคความสัมพันธ และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มวลชนทองถ่ิน ในจังหวัดชัยภูมิ มีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมรวมกันเปนการเชื่อมความสัมพันธ

มวลชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีความปรองดองสมานฉันท 
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สรางความสามัคคีและสัมพันธไมตรี

ที่ดีตอกันและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน 4,000,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองกิจการสภา

ของสมาชิกสภาองคการ ของสมาชิกสภาองคการบริหาร และศึกษาดูงาน อบจ.ชัยภูมิ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ  และผูท่ีเก่ียวของ ตามโครงการ

ในการฝกอบรมตามหลักสูตร

ของราชการ 

12 โครงการฝกอบรมการ 1. ขออนุมัติดําเนินการ 300,000 1.องคการบริหารสวน กองการ

ปฐมนิเทศขาราชการและ 2. วางแผนการดําเนินการสํารวจ จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

พนักงานจาง (ใหม) ขอมูลและประสานงานหนวยงาน 2.โรงแรมในจังหวัด

ที่เก่ียวของ ชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3. จัดฝกอบรมปฐมนิเทศ ขาราชการ

และพนักงานจาง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

13 โครงการฝกอบรมเพ่ือ 1. ขออนุมัติดําเนินการ 300,000 1.องคการบริหารสวน กองการ

พัฒนาศักยภาพและ 2. วางแผนการดําเนินการสํารวจ จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

ทักษะทางวิชาชีพ ขอมูลและประสานงานหนวยงาน 2.หนวยงานที่เก่ียวของ

ตามสายงาน ท่ีเก่ียวของ

3. จัดฝกอบรมตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพและทักษะทางวิชาการตามสายงาน

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล

6-1/10



แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

14 โครงการฝกอบรมหลักสูตร 1. ขออนุมัติดําเนินการ 300,000 องคการบริหารสวน กองการ

เสริมสรางคุณธรรม 2. วางแผนการดําเนินการสํารวจ จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

จริยธรรมในการทํางาน ขอมูลและประสานงานหนวยงาน

สําหรับบุคลากร อบจ. ที่เก่ียวของ

ชัยภูมิ 3. จัดฝกอบรมตามโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน

สําหรับบุคลากร อบจ.ชัยภูมิ

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

5. ติดตามประเมินผล
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 9,700 องคการบริหารสวน กองการ

ในการปฏิบัติงาน ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับ 61,600 องคการบริหารสวน กองการ

งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุดๆ ละ 30,800 บาท

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 5,200 องคการบริหารสวน กองการ

 LED ขาวดํา(18 หนา /นาท)ี จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - เครื่องสํารองไฟฟา 11,800 องคการบริหารสวน กองการ

ขนาด 1 KVA  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

 5,900 บาท

16 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 1. ขออนุมัติดําเนินการ 1,000,000 องคการบริหารสวน กองการ

ในการปฏิบัติงานของ 2. วางแผนดําเนินการและ จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่

บุคลากรสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ประสานงานกับหนวยงาน

ที่เก่ียวของ

3. เตรียมการฝกอบรมฯ

4. จัดฝกอบรมผูบริหาร

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการ ลูกจาง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

6. ติดตามประเมินผล
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการสงเสริม สงเสริมประชาธิปไตยตามรอยพอ 1,610,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองกิจการสภา

ประชาธิปไตยตามรอยพอ สูวิถีพอเพียง ใหกับระดับทองถิ่น และศึกษาดูงาน อบจ.ชัยภูมิ

สูวิถีพอเพียง กํานัน ผูใหญบาน ประชาชนท่ัวไป ตามโครงการ

และบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเสริมสราง

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ใหมีความรูเก่ียวกับหลักพ้ืนฐานของ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

และสามารถดํารงตนอยูในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

พ่ึงพาตนเองได
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

18 โครงการเฉลิม ดําเนินโครงการเฉลิม 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพ อบจ.ชัยภูมิ

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัตนราชสุดาฯ เชน คารับรอง คาใชจายเก่ียวกับ

สยามบรมราชกุมารี สถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ 

ที่จําเปนและเก่ียวของ

19 โครงการเฉลิม ดําเนินโครงการเฉลิม 510,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

พระชนมพรรษาเทิดไท พระชนมพรรษาเทิดไทองคราชินี อบจ.ชัยภูมิ

องคราชินีสมเด็จพระ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

นางเจาสิริกิติ์ พระบรม พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ

ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระปรมินทรมหาภูมิพล เชน คารับรอง คาใชจายเก่ียวกับ

อดุลยเดช สถานที่และคาใชจายอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวของ
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

20 โครงการเฉลิม ดําเนินโครงการเฉลิม 1,490,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

พระชนมพรรษาสมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว อบจ.ชัยภูมิ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 เชน คารับรอง 

รัชกาลที่ 10 คาใชจายเก่ียวกับสถานที่

และคาใชจายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ

21 โครงการวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมงานวันทองถ่ินไทย 220,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

องคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เชน คารับรองคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการวันทองถ่ินไทย
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

22 โครงการฝกอบรมเพ่ิม จัดอบรมเพ่ิมความรู 107,400 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สํานักปลัด

ความรูใหแกบุคลากรองค แกบุคลากรองคการบริหารสวน อบจ.ชัยภูมิ

การบริหารสวนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เก่ียวกับพระราช

ชัยภูมิและประชาชน บัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

เก่ียวกับพระราชบัญญัติ ราชการ พ.ศ.2540 เชน คาใชจาย

ขอมูลขาวสารของทาง เก่ียวกับการใชและตกแตงสถานที่

ราชการ พ.ศ.2540 ฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ ฯลฯ
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  575,000 องคการบริหารสวน สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี จังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

 - มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน

 - เปนรถชวงยาว

 - เปนกระบะสําเร็จรูป

 - เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

24 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ Multifunction 18,000 องคการบริหารสวน กองพัสดุและ

การปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จังหวัดชัยภูมิ ทรัพยสิน

(27 หนา /นาท)ี 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท
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แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง  2.00 เมตร 200,000 องคการบริหารสวน สํานักปลัด

จักรยานยนต ยาว 57.00 เมตร สูง 1.80 เมตร   จังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

พรอมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา

ขนาดกวาง 0.42 เมตร 

ยาว 1.00 เมตร จํานวน 60 ทอน

2 โครงการกอสราง ขนาดกวาง 7.20 เมตร  489,000 องคการบริหารสวน สํานักปลัด

โรงจอดรถยนต ยาว 30.50 เมตร หรือพ้ืนที่ไม จังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

นอยกวา 219.60 ตารางเมตร 

6-9/1
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมการอนุรักษและใช

พลังงานอยางมีคุณคา 



แบบ ผด.02

7. ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

7.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริม 1. ฝกอบรมใหความรูเรื่องพลังงาน 500,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ กองสงเสริม

การใชพลังงานทดแทน ทดแทน การอนุรักษพลังงาน และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ การใชพลังงานอยางรูคุณคา ตามโครงการ

2. ศึกษาดูงานเก่ียวกับพลังงาน

ทดแทน

7-7/1
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

 

 

แผนงาน/โครงการ 

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพแรงงาน 700,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สนง.พัฒนา

แรงงานรองรับ เตรียมเขาสูอุตสาหกรรม เปาหมาย ฝมือแรงงาน

Thailand 4.0 แหงอนาคต (New Engine Of ชัยภูมิ

Growth)

2 โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน อบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน 390,400 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สนง.พัฒนา

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ฝมือแรงงาน

เทคโนโลยี  ของภาค ชัยภูมิ

อุตสาหกรรมและบริการ

3 โครงการยกระดับแรงงาน  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน 116,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สนง.พัฒนา

ไทยใหไดมาตรฐานฝมือ เพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน ฝมือแรงงาน

แรงงาน เพ่ือรองรับการ  - กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือ 96,000 ชัยภูมิ

แขงขัน แรงงานแหงชาติ

1
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 โครงการฝกอบรมแรงงาน  - กิจกรรมอบรมใหแกแรงงาน 444,000 พ้ืนที่ใน สนง.พัฒนา

กลุมเปาหมายเฉพาะใหมี กลุมเปาหมายเฉพาะผูประสบภัย อําเภอเมืองชัยภูมิ ฝมือแรงงาน

ทักษะในการประกอบอาชีพ ธรรมชาต,ิ ผูผานการบําบัดยาเสพติด, ชัยภูมิ

ผูตองขัง, คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ,

แรงงานนอกระบบ และแรงงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5 โครงการฝกอบรมแรงงาน  - กิจกรรมอบรมใหแกผูสูงอายุ 185,000 พ้ืนที่ใน สนง.พัฒนา

ผูสูงอายุใหมีทักษะ อําเภอเมืองชัยภูมิ ฝมือแรงงาน

ในการประกอบอาชีพ ชัยภูมิ

6 โครงการฝกอบรมใหแก  - ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 129,320 พ้ืนที่อําเภอ สนง.พัฒนา

ผูไดรับผลกระทบจาก ที่ไดรับผลกระทบ เทพสถิตและอําเภอ ฝมือแรงงาน

การกอสรางอางเก็บน้ํา หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

โรงขุนเพชร

2



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - ฝกอบรมใหแกแรงงานภาคเกษตร 346,500 พ้ืนที่ใน สนง.พัฒนา

กําลังคนในภาคอุตสาหกรรม อําเภอเมืองชัยภูมิ ฝมือแรงงาน

การผลิตและภาคเกษตร ชัยภูมิ

3



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 5,955,000 ทุกตําบล สนง.ปศุสัตว

การผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม บุคลากร จํานวน 32 คน ทุกอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ

ใหกับสินคาปศุสัตว  - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร

ในโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ

จํานวน 60 คน

 - กิจกรรมพัฒนาอาสาปศุสัตว

จํานวน 100 คน

 - กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต

ปศุสัตว จํานวน 400 คน

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพ ฝกอบรมผูประกอบการ 915,700 ทุกตําบล สนง.ปศุสัตว

การแปรรูปสินคาปศุสัตว จําหนายเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ทุกอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัยไดมาตรฐาน จากเนื้อสัตว หลักสูตรในการ

ฝกอบรม ดังนี้

4
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - การทําผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร

จํานวน 20 คน

 - การทําผลิตภัณฑจากสัตวปก

จํานวน 20 คน

 - การทําผลิตภัณฑนมขั้นพ้ืนฐาน

จํานวน 20 คน

 - การฆาและตัดแตงชากโคขุน

จํานวน 30 คน

 - การตัดแตงเนื้อโคและการปรุง

สเต็กเพ่ือสรางอาชีพ จํานวน 20 คน

 - พัฒนาผูประกอบการจําหนาย

เนื้อสัตว จํานวน 100 คน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา ฝกอบรมผูประกอบการในการ 279,500 ทุกตําบล สนง.ปศุสัตว

ตลาดสินคาปศุสัตว จัดทําตลาดออนไลน และเจรจาการคา ทุกอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 1 ครั้ง ผูประกอบการ 50 คน

4 โครงการพัฒนาการแปรรูป  - ฝกอบรมพัฒนาทักษะ 1,073,600 จังหวัดในกลุม สนง.ปศุสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว ผูประกอบการดานชําแหละและ นครชัยบุรินทร จังหวัดชัยภูมิ

แปรรูปเนื้อสัตวและเจาหนาที่ 

จํานวน 24 คน

 - จางเหมาจัดงานแสดงสินคา

ปศุสัตวในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร

จํานวน 1 ครั้ง
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ทุกตําบล สถานี

การผลิตภาคเกษตร 1.สงเสริมการผลิตและการใชสาร ทุกอําเภอ พัฒนาที่ดิน

อินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ

  (1) สงเสริมการผลิตและการใช 50,000     

สารอินทรีย

  (2) ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 100,000    

กิจกรรมพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินนอย

1.อบรมหมอดินอาสา

(1) อบรมหมอดินอาสาประจําอําเภอ 20,800     

(2) อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล 198,400    

(3) อบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน 565,950    

2.เผยแพรประชาสัมพันธในสวน 15,000     

ของสถานีพัฒนาที่ดิน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

กิจกรรมศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ดานการพัฒนาที่ดิน

1.ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการ

พัฒนาที่ดิน

     (1) ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 178,500    

การพัฒนาที่ดิน (ใหม)

     (2) ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 64,000     

การพัฒนาที่ดิน (ตอยอด)

กิจกรรมปรับปรุงคณุภาพดิน

ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด

  - สงเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 15,000     

กิจกรรมฟนฟูและปองกันการชะลาง

พังทลายของดิน

1.รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

(1) ผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูก 3,240,000   

   1) ผลิตกลาเหญาแฝกเพ่ือปลูก

   2) ปลูก

(2) ผลิตหญาแฝกเพ่ือแจกจาย 1,022,000   

   1) ผลิตหญาแฝกเพ่ือแจกจาย

   2) แจกจาย

2.จัดระบบอนุรักษดินและน้ําพ้ืนที่ 2,600,000   

ลุม-ดอน-สูง

  - คากอสรางงานจัดระบบอนุรักษดิน

และน้ําพ้ืนที่ลุม-ดอน

กิจกรรมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและลดโลกรอน

1.การปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

(1) โครงการจัดทําระบบอนุรักษดิน 255,000    

และน้ําพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว

(2) โครงการรณรงคไถกลบตอซัง 60,000     

เพ่ือบรรเทาโลกรอน

กิจกรรมสงเสริมการใชสารอินทรีย

ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

สนับสนุนการใชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน

 1) จัดหาเมล็ดพันธุการใชพืชปุยสด

ตามนโยบาย

 - ปอเทือง 1,933,750   

 2) สงเสริมการปลูกพืชปุยสด 195,000    

ปรับปรุงบํารุงดิน
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แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

กิจกรรมการกอสรางแหลงน้ําไรนา

นอกเขตชลประทาน

 - คากอสรางแหลงน้ําในไรนา 26,700,000  

ขนาด 1,260 ลบ.ม

กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ํา

  - คากอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก 10,891,000  
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แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมบทบาท ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 467,000 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ สนง.การทองเที่ยว

ผูนําทองถ่ิน เพ่ือสงเสริม สงเสริมบทบาทผูนําทองถ่ิน และกีฬา

การทองเที่ยว เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 80 คน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการ 
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แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน สําหรับใชประจําเคาเตอร 7,960 องคการบริหาร สํานักปลัด

ประชาสัมพันธ ขนาดไมนอยกวา  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

57 x 62 x 90 เซนติเมตร (กวาง x   สวนจังหวัดชัยภูมิ

ลึก x สูง)จํานวน 4 ตัว ๆ ละ    

1,990 บาท           

2 เครื่องโทรศัพทพ้ืนฐาน เครื่องโทรศัพทพื้นฐานภายใน 31,800 องคการบริหาร สํานักปลัด

โทรศัพทไรสายมีหนาจอ LCD  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

สายนอก 1 สาย จํานวน               สวนจังหวัดชัยภูมิ

20 เครื่อง ๆ ละ 1,590 บาท 

3 เครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร ความเร็วในการสง 90,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

เอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 30 แผน  สวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท         

       

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 ชั้นวางของ ชั้นวางของขนาดใหญ ชั้นวางของ 11,980 องคการบริหาร สํานักปลัด

แบบเหล็กม ี5 ชั้น ขนาดไมนอยกวา  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

91.4 x 45.7 x 183 เซนติเมตร  สวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,990 บาท

5 ชุดรับแขก ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง  92,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

- เกาอี้ยาว (3 ที่นั่ง) ขนาดไมนอยกวา สวนจังหวัดชัยภมูิ องคการบริหาร

175 x 60 x 79 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว สวนจังหวัดชัยภูมิ

- เกาอี้ (1 ที่นั่ง) ขนาดไมนอยกวา

60 x 60 x 79 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว   

- โตะกลางไม    ขนาดไมนอยกวา

60 x 90 x 42 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว           

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท

2



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 39,600 องคการบริหาร สํานักปลัด

1. ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบบาน สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

กระจก สวนจังหวัดชัยภูมิ

- ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต  

- บานเลื่อนกระจก มีมือจับแบบฝง          

พรอมกุญแจล็อค

จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,200 บาท

รวมเปนเงนิ 8,400 บาท

2. ตูเก็บเอกสาร บานเลื่อนแบบ      

บานทึบ 

- ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต  

- บานเลื่อนทึบ มีมือจับแบบฝง    

พรอมกุญแจล็อค

จํานวน 8 ตู ๆ ละ 3,900 บาท

         3



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวมเปนเงนิ 31,200 บาท

7 โตะพับอเนกประสงค โตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกา 99,500 องคการบริหาร สํานักปลัด

ขนาดไมนอยกวา 75 x 180 เซนติเมตร สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 1,990 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

8 ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน   95,100 องคการบริหาร กองแผนและ

ชนิดมือผลัก ชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู จํานวน 1 ชุด สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

- ตูรางเล่ือน ขนาดไมนอยกวา 

91.4 x 442 x 221 เซนติเมตร 

(กวาง x ยาว x สูง)

- มีตูเด่ียว  2  ตู  ตูคู  5  ตู

9 เกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน ขนาดไมนอยกวา  21,520 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

65 x 66 x 97 เซนติเมตร   สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

(กวาง x ลึก x สูง) จํานวน 

8 ตัว ๆ ละ 2,690 บาท

4



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

10 โตะทํางาน โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา  9,980 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

150 x 75 x 75 เซนติเมตร จํานวน  สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

2 ตัว ๆ ละ 4,990 บาท

11 โตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา  3,590 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

120 x 60 x 75 เซนติเมตร  สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

จํานวน 1 ตัว

รวม 11 503,030

5



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โตะพับอเนกประสงค โตะพับอเนกประสงค 63,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

1. โตะพับอเนกประสงคหนาโตะปด สวนจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

ดวยเมลามีน เคลือบเงา ปลายขาปรับ

ระดับได ขนาดไมนอยกวา 180x75 ซ.ม.

(กวาง x ยาว) จํานวน 15 ตัว ๆ ละ

2,200 บาท รวมเปนเงิน 33,000 บาท

2. จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค

หนาโตะปดผิวดวยเมลามีน  เคลือบเงา

ปลายขาปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา

180 x 60 เซนติเมตร (ยาว x กวาง)

จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

รวมเปนเงนิ 30,000 บาท

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือนชนิด 285,300 องคการบริหาร กองสงเสริม

ชนิดมือผลัก มือผลัก ขนาด 12 ตู จํานวน สวนจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

3 ชุด ๆ ละ 95,100 บาท

- ตูรางเล่ือนขนาดไมนอยกวา  

 91.4 x 442 x 221 เซนติเมตร        

 (กวาง x ยาว x สูง) 

 - มีตูเด่ียว 2 ตู และมีตูคู 5 ตู

รวม 2 348,300
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 957,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ สวนจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

ไมต่ํากวา2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

รวม 1 957,000

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02/1

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน แอล อ ีด ี(LED TV) 88,500 องคการบริหาร สํานักปลัด

แบบ Smart TV แบบ Smart TV   สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

- ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) สวนจังหวัดชัยภูมิ

ไมนอยกวา 1920 x 1080 พิกเซล  

- ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 40 นิ้ว  

จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,700 บาท

2 โทรทัศน แอล อี ด ี(LED TV)  โทรทัศน แอล อ ีด ี(LED TV)  21,300 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

แบบ Smart TV  แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง สวนจังหวัดชัยภมูิ ภายใน

- ความละเอียดของจอภาพ          

(Resolution) ไมนอยกวา          

1920 x 1080 พิกเซล          

- ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 48 นิ้ว

รวม 2 109,800         

      

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แบบ ผด.02/1

4. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูเย็น ตูเยน็ ขนาดความจุไมนอยกวา  60,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

9 คิวบิกฟุต จํานวน 4 ตู ๆ ละ  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

15,000 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

2 ตูเย็น ตูเยน็ ขนาดความจุไมนอยกวา  15,000 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

 

         

รวม 2 75,000                  

         

      

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



แบบ ผด.02/1

5. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 11,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

(125 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

 ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต  สวนจังหวัดชัยภูมิ

ความเร็วรอบไมนอยกวา  

10,000 รอบตอนาที จํานวน   

2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท

2 เลื่อยยนต เลื่อยยนต  ขนาด 11.5 นิ้ว 6,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

เครื่องยนต 2 จังหวะ ความเร็ว สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

รอบไมนอยกวา 3,700 รอบตอนาที          สวนจังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 1 ตัว         

3 เลื่อยวงเดือนไฟฟา เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด  5,600 องคการบริหาร สํานักปลัด

แบบมือถือ 8 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาด สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

ไมนอยกวา 1,100 วัตต ความเร็วรอบ   สวนจังหวัดชัยภูมิ

ไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที  

 

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02/1

5. ประเภทครุภัณฑโรงงาน

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จํานวน 1 เครื่อง         

4 สวานกระแทก สวานกระแทก ขับดวยมอเตอรไฟฟา  7,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ขนาดไมนอยกวา 800 วัตต สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 สวนจังหวัดชัยภูมิ

รอบตอนาที จํานวน 1 ตัว

5 สวานไฟฟา สวานไฟฟา ขนาด 5 หุน ขับดวย 6,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

มอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

710 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา            สวนจังหวัดชัยภูมิ

3,200 รอบตอนาที จํานวน         

2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

รวม 5 35,600
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แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คอมพิวเตอรโนตบุก 1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 35,800 องคการบริหาร สํานักปลัด

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

21,000 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารสําหรับ    

เครื่องคอมพิวเตอรและ  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ

ใชงานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)               

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  3,800 บาท                         

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน    

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย                             

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท                 

4. ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

คาขนสง และคาติดต้ังแลว    

                                 

 

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5. มีการรับประกันผลิตภัณฑ    

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป                  

2 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 123,200 องคการบริหาร สํานักปลัด

สํานักงาน จํานวน 4 ชุด ๆ ละ สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

 30,800 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ    

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

              

 

2



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

4. ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

คาขนสง และคาติดต้ังแลว

5. มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป

3 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 89,600 องคการบริหาร สํานักปลัด

ประมวลผล แบบที ่2 จํานวน  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

2 ชุด ๆ ละ 44,800 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล  แบบที ่2 (จอขนาด

ไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 

1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท

3



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานประเภทติดต้ัง มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

3,800 บาท

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

4. ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

คาขนสง และคาติดต้ังแลว

5. มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป
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แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด  150,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

LED ส ีแบบ Network  จํานวน  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

15 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท สวนจังหวัดชัยภูมิ

5 เครื่องสแกนเนอร เครื่องสแกนเนอร  สําหรับงาน 18,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที ่1  สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

จํานวน 1 เครื่อง สวนจังหวัดชัยภูมิ

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ

ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 

Feeder) ไดไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา

แบบอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  

ไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด 

5



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm

 - มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป

6 อุปกรณกระจายสัญญาณ อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch)  130,000 องคการบริหาร กองแผนและ

(L3 Switch) ขนาด 24 ชอง ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 เครื่อง สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

7 อุปกรณจัดเก็บ Log File อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย  50,000 องคการบริหาร กองแผนและ

ระบบเครือขาย แบบที่ 1 แบบที ่1 จํานวน 1 เครื่อง สวนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

8 คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,800 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

จํานวน 1 ชุด

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
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แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 

1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

4. ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

คาขนสง และคาติดต้ังแลว

5. มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป

7



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction  18,000 องคการบริหาร หนวยตรวจสอบ

ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  สวนจังหวัดชัยภูมิ ภายใน

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท

10 คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 44,000 องคการบริหาร กองชาง

งานประมวลผล แบบที ่1  สวนจังหวัดชัยภูมิ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

 จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท

11 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED ส ี 20,000 องคการบริหาร กองชาง

แบบ Network  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ สวนจังหวัดชัยภูมิ

10,000 บาท

รวม 11 709,400

8



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คอมพิวเตอร 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 154,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

สําหรับสํานักงาน สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา สวนจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ

16,000 บาท    

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารสําหรับ  

เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท               

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ              

3,800 บาท    

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน              

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย              

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

4. ราคาที่กําหนดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม    

              

 

1
บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



แบบ ผด.02/1

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี ครุภัณฑ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

คาขนสงและคาติดตั้งแลว

5. มีการรับประกันผลิตภัณฑเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป

2 เครื่องพิมพ Multifunction  เครื่องพิมพ Multifunction  23,700 องคการบริหาร กองสงเสริม

แบบฉีดหมึก (Inkjet) แบบฉีดหมึก (Inkjet) สวนจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ7,900 บาท

รวม 2 177,700

2


