
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมทรัพยสิน เพ่ือใหพัสดุ ครุภัณฑ เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 โรงเรียน / สนาม สถานศึกษามีพัสดุ กองการศกึษา

 ของสถานศกึษาในสังกัดองคการ ที่ดินและสิ่งกอสรางและ ปรับปรุง/ซอมแซมสิ่งกอสรางและ ไดรับการปรับปรุง/ซอม ครุภัณฑพรอมใชงาน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทรัพยสินอื่นของสถานศกึษา ทรัพยสินอื่นของโรงเรียนในสังกัด แซม สิ่งกอสรางและ อาคารเรียนและ

ในสงักัดองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทรัพยสินไมนอยกวา อาคารประกอบเอื้อ

จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพพรอม จํานวน  26 แหง รอยละ 80 ตอการจัดการเรียน

ใชงานตลอดเวลา เปาหมายเชิงคณุภาพ การสอน

พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ

สรางอยูในสภาพพรอมใชงาน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนบําเหน็จณรงค สถานศกึษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร หลังคาของอาคารเรียนรวม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรม วิทยาคมปรับปรุง ซอมแซมพรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน มีความแข็งแรง คงทน โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม โดย สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

บําเหน็จณรงควิทยาคม สามารถปองกันฝนพายุ เปลี่ยนหลังคาลอนคู เปนหลังคามทัลชีท การปกครอง อาคารประกอบ

เมื่อเกิดเหตุการภัยพิบัติ รายละเอียดดังนี้ ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

- มุงหลังคาเมทัลซีท หนาไมนอยกวา

0.4 มม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 520.00 

ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนรวมมีสภาพ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม  (งบกรมสงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน นาอยู นาใช โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โดยกอผนัง การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

ภูแลนคาวิทยายน 2.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให ตดิตั้งหนาตางอลูมิเนียม รายละเอียดดังนี้ ทองถิ่น) อาคารประกอบ

ประตู หนาตางมีความ  -ผนังกออิฐบลอก พื้นท่ีไมนอยกวา 100.00 ไมนอยกวา 1 หลัง

คงทนแข็งแรง ตารางเมตร

 -ฉาบปูนเรียบผนังพ้ืนที่ไมนอยกวา 200.00

ตารางเมตร

 -ทาสีภายนอกพื้นที่ไมนอยกวา 220.00 ตารางเมตร

-ติดต้ังประตูอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด

-ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม จํานวน 4 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร ประตูบานมวนของอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม โรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เรียนรวมสามารถใชการไดดี สตรีชัยภูมิ 2 โดยเปลี่ยนประตูมวน สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

2.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให  และทาสีอาคาร รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารประกอบ

หองเรียนมีสภาพนาอยู - รื้อประตูมวน 8 ชุด ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

นาใช -เปลี่ยนประตูบานมวน หนา 0.5 มิลลิเมตร

พรอมเสากลาง ขนาดไมนอยกวา 

4.10×3.66 เมตร พรอมกลอง จํานวน 8 ชุด

 พรอมติดตั้ง

- ทาสีภายนอก ไมนอยกวา 350.00  ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคมสถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ประตูบานมวนของอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรมสงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม เรียนรวมสามารถใชการไดดี หวยตอนพิทยาคม โดยเปลี่ยนประตูมวนขัด การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

2.เพื่อปรับปรุงซอมแซมให พ้ืนปาเกเคลอืบแลกเกอร รายละเอียดดงัน้ี ทองถิ่น) อาคารประกอบ

หองเรียนมีสภาพนาอยูนาใช  - เปลี่ยนประตูบานมวน หนา 0.5 มิลลิเมตร ไมนอยกวา 1 หลัง

พรอมเสากลางขนาดไมนอยกวา 4.10×3.66 เมตร

พรอมกลองจํานวน 5 ชุด พรอมติดตั้ง

 -ขัดพื้นปาเก พื้นที่ไมนอยกวา 660.00 ตารางเมตร

 -เคลอืบแลกเกอรพื้นปาเก พื้นที่ไมนอยกวา 660.00

 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคารเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนหนองไผวิทยา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ใหอาคารเรียนรวมมีสภาพ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรมสงเสริม นุสรณ ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน สวยงาม นาอยู โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

หนองไผวิทยานุสรณ 2.เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยกอผนังหองเรียนติดต้ังประตู ทองถิ่น) อาคารประกอบ

คงทนใหกับอาคารเรียน หนาตางอลูมิเนียม รายละเอียดดังนี้ ไมนอยกวา 1 หลัง

โดยติดตั้งประตู และหนาตาง -ผนังกออิฐมอญ ครึ่งแผน พื้นท่ีไมนอยกวา 

100.00 ตารางเมตร

 -ฉาบปูนเรียบผนัง พื้นท่ีไมนอยกวา 

200.00 ตารางเมตร

 -ทาสีภายใน พื้นที่ไมนอยกวา

 100.00  ตารางเมตร.

-ทาสีภายนอก 100.00  ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

-ติดต้ังประตูอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด 

-ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม จํานวน 9 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนลุมลําชีนิรมิต สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ใหพื้นท่ีของอาคารเรียน ปรับปรุงซอมแซมตอเตมิอารเรียนรวม (งบกรมสงเสริม วิทยา ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา รวม มีความแข็งแรงคงทน โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

พรอมท้ังติดตั้งหลังคากันสาด  -ตอเติมหลังคากันสาดพรอมเทพื้นคอนกรีต ทองถิ่น) อาคารประกอบ

เพื่อปองกันแสงแดด เสริมเหล็ก ขนาดกวา 3.5 ม. ยาว 36.00 ม. ไมนอยกวา 1 หลัง

และพายุ เมื่อเกิดภัยพิบัติ รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

                                                          เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนกวางโจนศึกษา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร หองเรียนของอาคารเรียน ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม โรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน รวม มีสภาพที่นาอยู นาใช กวางโจนศึกษา โดยปูพ้ืนกระเบื้อง สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

กวางโจนศึกษา รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารประกอบ

- ปูกระเบื้องเคลือบ ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

ขนาด 12 x 12 นิ้ว พื้นท่ีไมนอยกวา 

385.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/11



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ พ้ืนที่ภายในหองเรียนของ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม อาคารเรียนรวมนาอยู โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม โดยปูกระเบื้อง สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

นาใช ชั้น 3 จํานวน 8 หอง รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารประกอบ

- ปูกระเบื้องพ้ืนอาคารขนาด ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

 12 x 12 นิ้ว พื้นท่ีไมนอยกวา 

385.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนมัธยมบานแกง สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียน มีสภาพนาอยู ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรม วิทยาปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน นาใช โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา โดย สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

มัธยมบานแกงวิทยา เปลี่ยนประตู-หนาตางเดิม การปกครอง อาคารประกอบ

เปนประต-ูหนาตางอลูมิเนียมพรอมทาสี ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

รายละเอียดดังนี้ 

 - รื้อผนัง - มานั้ง 51.03 ตารางเมตร

- รื้อหนาตาง จํานวน 2 ชุดพรอมรื้อขน

-ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 7 ตร.ม.

-ฉาบปูนเรียบผนัง 14 ตร.ม.

-ติดต้ังประตู 1 จํานวน 1ชุด
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

-ติดต้ังหนาตาง 1 จํานวน 1 ชุด

-ติดต้ังหนาตาง 2 จํานวน 2 ชุด

-ปูกระเบื้อง ขนาด 12×12 นิ้ว

 พื้นท่ีไมนอยกวา 13.00 ตร.ม.

-ทาสีภายใน พื้นท่ีไมนอยกวา 13 ตร.ม.

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือใหอาคารเรียนดูมีความ เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร สวยงาม นาอยู นาใช ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร (งบกรม เกษตรสมบูรณวิทยาคม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน ประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม สงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

เกษตรสมบูรณวิทยาคม รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารเรียนและ

-ทาสีภายนอกอาคาร (สีน้ําอะครีลิค 100%) ทองถิ่น) อาคารประกอบ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,900 ตารางเมตร ไมนอยกวา 1 หลัง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อใหหองเรียนเกิดความ เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ สวยงาม นาอยู นาใช ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 2.เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มัธยมหนองศาลา โดยปูพื้นกระเบื้องตดิตั้งฝา สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

และสรางความปลอดภัยให เพดานและประตูหนาตาง รายละเอียดดังนี้  การปกครอง อาคารประกอบ

กับผูเรียน -ปูกระเบื้อง 12×12 นิ้ว พื้นท่ีไมนอยกวา ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

 313 ตารางเมตร

-ติดตั้งฝายิบซั่มบอรดหนา 9 มม.คราวอลูมิเนียม

ที บาร พื้นที่ไมนอยกวา 24 ตารางเมตร

-ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม จํานวน 2 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนบานหันวิทยา สถานศึกษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร และเพ่ิมความแข็งแรงให ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียนบานหันวิทยา กับประตู โรงเรียนบานหันวิทยาโดยเปลี่ยนประตูเดิม สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

2.เพื่อเพิ่มแสงสวางใหกับ เปนประตูอลูมิเนียม ติดตั้งตาขายกันนก การปกครอง อาคารประกอบ

นักเรียนในระหวางท่ีเรียน และติดต้ังไฟฟาในอาคารรายละเอียดดังนี้ ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

ในอาคารเรียน -ติดต้ังประตูอลูมิเนียม จํานวน 3 ชุด

-ติดต้ังชุดโคมหลอดไฟสปอรไลท เมทัลฮาไลด 

ขนาดไมนอยกวา 400 w จํานวน 8 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ และเพ่ิมความแข็งแรง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม หนองสงัขวิทยายน พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน คงทนให เมื่อเกิดภัยพิบัติ หนองสังขวิทยายน โดยเปลี่ยนหลังคาลอนคู สงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

 เปนหลังคาเมทัลซีท รายละเอียดดังนี้ . การปกครอง อาคารเรียนและ

 - รื้อหลังคาลอนคู 520 ตารางเมตร ทองถิ่น) อาคารประกอบ

 -มุงหลังเมทัลซีท หนาไมนอยกวา 0.4 ไมนอยกวา 1 หลัง

มิลลิเมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

15 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ใหประตู หนาตาง มีความ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรมสงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา คงทนแข็งแรง โคกสะอาดวิทยาโดยเปลี่ยนประต-ูหนาตางเดิม การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

เปนประต-ูหนาตางอลูมิเนียม รายละเอียดดังนี้ ทองถิ่น) อาคารประกอบ

-ติดตั้งประตูอลูมิเนียม 1 จํานวน 2 ชุด ไมนอยกวา 1 หลัง

-ติดตั้งประตูอลูมิเนียม2+หนาตางอลูมิเนียม จํานวน 4 ชุด

-ติดตั้งประตูอลูมิเนียม3+หนาตางอลูมิเนียม จํานวน 2 ชุด

-ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม 1 จํานวน  2 ชุด

-ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม 2 จํานวน  3 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สถานศกึษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร พ้ืนที่ในหองเรียน นาอยู ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวม (งบกรม ปรับปรุงซอมแซมอาคาร พรอมสาํหรับการ

ประกอบ โรงเรียนสระพังวิทยาคม นาใช โรงเรียนสระพังวิทยาคม โดยปูพื้นกระเบื้อง สงเสริม เรียนและอาคารประกอบ จัดการเรียนการสอน

รายละเอียดดังนี้ การปกครอง ไมนอยกวา 1 หลัง

- ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 นิ้ว ทองถิ่น)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 385.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนหวยยางวิทยาคม สถานศกึษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ใหหองเรียนไดมาตรฐาน ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม รวมถึงเพ่ิมแสงสวาง หวยยางวิทยาคม โดยทําฝาหองเรียนและ สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

ใหกับหองเรียน ติดตั้งหลอดไฟ รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารประกอบ

-ติดต้ังฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มม. คราว ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

โลหะชุบสังกะส ีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 108.00 

ตารางเมตร

 -ทาสีภายนอก พื้นท่ีไมนอยกวา 108.00

ตารางเมตร

-ติดต้ังโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ชนิดฝง  2x 36 วัตต พรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 24 ชุด
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 -ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 นิ้ว

 พื้นท่ีไมนอยกวา 145.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมให เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนมีแสงสวาง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา (งบกรมสงเสริม โนนกอกวิทยา พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน เพียงพอ โดยเปลี่ยนโคมไฟฟา จํานวน 14 หองเรียน การปกครองทองถิ่น) ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

โนนกอกวิทยา รายละเอียดดงันี้ -ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง อาคารเรียนและ

อลูมิเนียม ถี่ใบพัดชนิดติดลอย โคม 2x36 วัตต อาคารประกอบ

 ขนาด 30x120 ซม. พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา 1 หลัง

จํานวน 48 ชุด  -ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียม ถี่ใบพัดชนิดติดลอย โคม 2x36 วัตต

 ขนาด 30x120 ซม. พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 31 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนหนองขามวิทยา สถานศกึษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ใหอาคารเรียนดูสวยงาม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียน นาอยู นาใช หนองขามวิทยา โดยปูพ้ืนกระเบื้อง สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

หนองขามวิทยา รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารประกอบ

-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x12 นิ้ว ทองถิ่น)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 385.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหหลังคาของอาคารเรียน ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สามารถใชงานไดดี หากเกิด  เพชรวิทยาคาร โดยเปลี่ยนหลังคาลอนคู สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

ภัยพิบัติ เปนหลังคาเมทัลซีท รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารประกอบ

 -รื้อหลังคา 520.00 ตารางเมตร ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

-มุงหลังคาเมทัลซีท หนาไมนอยกวา 0.4

มิลลิเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 520.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนบานเปาวิทยา สถานศกึษามีอาคาร กองการศกึษา

อาคารเรียนและอาคาร ประตู หนาตาง ใหสามารถ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียนบานเปาวิทยา ใชการไดดี บานเปาวิทยาโดยเปลี่ยนหนาตางเดิม สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

เปนหนาตางอลูมิเนียม รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารประกอบ

-ติดต้ังหนาตาง 18.00 ชุด ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

-หนาตางอลูมิเนียม 1 จํานวน 18 ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/26



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ประตู หนาตาง ใหสามารถ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม กุดน้ําใสพิทยาคม พรอมสาํหรับการ

 โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม ใชการไดดี กุดน้ําใสพิทยาคม โดยกอผนังหองเรียนติดต้ัง สงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

ประตู-หนาตางอลูมิเนียม รายละเอียดดงัน้ี การปกครอง อาคารเรียนและ

 -ติดต้ังประตูอลูมิเนียม1 จํานวน 2 ชุด ทองถิ่น) อาคารประกอบ

 -ติดต้ังประตูอลูมิเนียม 2 จํานวน 1 ชุด ไมนอยกวา 1 หลัง

 -ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม 1 จํานวน 7 ชุด

 -ฉาบปูนเรียบผนัง พื้นที่ไมนอยกวา 192.00 ตารางเมตร 

 -ทาสีภายนอก พื้นที่ไมนอยกวา 96.00  ตารางเมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/27



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนเนินสงาวิทยา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร หลังคาของอาคารเรียนรวม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรมสงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ประกอบ โรงเรียนเนินสงาวิทยา ใหไดมาตรฐาน เนินสงาวิทยา โดย เปลี่ยนแผนใสหลังคา การปกครอง อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

และฝาฉาบเรียบ รายละเอียดดังน้ี ทองถิ่น) อาคารประกอบ

 -กระเบื้องโปรงแสงลอนคู ขนาด 0.50x1.20 ไมนอยกวา 1 หลัง

เมตร  จํานวน 10 แผน -พัดลมลูกหมุนธรรมชาติ

รวมฐานไฟเบอร No.24 (ลูกโดม) จํานวน 8 ชุด

 -ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม. คราวโลหะ

ชุบสังกะสี พื้นที่ไมนอยกวา 404.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคาร

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/28



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

24 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซมใหมี เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ พ้ืนที่สวยงาม พรอมทั้ง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ตรีประชาพัฒนศึกษา พรอมสําหรับการ

 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ปูกระเบ้ืองและทาสีอาคาร ตรีประชาพัฒนศกึษา โดยปูพื้นกระเบื้อง สงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

ใหมีความสวยงามนาอยู และทาสีอาคาร รายละเอียดดังน้ี การปกครอง อาคารเรียนและ

-ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ขนาด 12x12 นิ้ว ทองถิ่น) อาคารประกอบ

พื้นที่ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร. ไมนอยกวา 1 หลัง

-ทาสีภายใน พื้นที่ไมนอยกวา 415.00 ตารางเมตร.

 -ทาสีภายนอก พื้นที่ไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร.

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศกึษามีอาคารเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/29



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

25 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียน สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหมีพ้ืนท่ีโดยการปูกระเบ้ีอง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม โปงนกประชาสามัคคี พรอมสําหรับการ

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี ใหไดมาตรฐานและสามารถ โปงนกประชาสามัคคี โดยปูกระเบื้องพ้ืน สงเสริม ปรับปรุง ซอมแซม จัดการเรียนการสอน

ใชงานไดดี อาคาร รายละเอียดดังน้ี การปกครอง อาคารเรียนและ

-ปูกระเบื้องเคลือขนาด 12x12 นิ้ว ทองถิ่น) อาคารประกอบ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 385.00 ตารางเมตร ไมนอยกวา 1 หลัง

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/30



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

26 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนโนนครอวิทยา สถานศึกษามีอาคาร กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ประตู หนาตาง ใหสามารถ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ใชการไดดี โนนครอวิทยาโดยรื้อประตูหนาตางเดมิเปน สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

หนาตางอลูมิเนียมและปูกระเบ้ือง รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารประกอบ

 -ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม 1 จํานวน 9 ชุด ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

 -ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม 2 จํานวน 1 ชุด

 -ติดตั้งประตูอลูมิเนียม 1 จํานวน 1 ชุด

 -ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12x12นิ้ว 

พื้นที่ไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ สถานศกึษามีอาคารเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

1-3/31



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

27 โครงการซอมแซมอาคารชั่วคราว เพ่ือปรับปรุงซอมแซม เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000 โรงเรียนมัธยมชัยมงคล สถานศกึษามีอาคาร กองการศึกษา

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม หลังคาของอาคารเรียนรวม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนรวมโรงเรียน (งบกรม รังงาม ปรับปรุง ซอมแซม พรอมสําหรับการ

ใหสามารถใชการไดดี มัธยมชัยมงคลรังงามโดยเปลี่ยนหลังคา สงเสริม อาคารเรียนและ จัดการเรียนการสอน

ลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท รายละเอียดดังนี้ การปกครอง อาคารประกอบ

 -มุงหลังคาเมทัลชีทหนาไมนอยกวา 0.40 ทองถิ่น) ไมนอยกวา 1 หลัง

มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 520.00 ตารางเมตร

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีอาคารเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

28 โครงการสนับสนุนส่ิงอํานวย 1.เพื่อจัดสภาพหองเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ 5,107,200 1.  โรงเรียนในสังกัด 1.โรงเรียนมีโตะ เกาอี้ กองการศึกษา

ความสะดวกเพ่ือพัฒนาการเรียน ใหพรอมสําหรับการเรียน จัดซื้อโตะ เกาอี้ไมยางพารา องคการบริหารสวน ใหม ทันสมัยและ

รูตลอดชีวิต โรงเรียนในสงักัด การสอน จํานวน  3,040  ชุดๆละ 1,680 บาท จังหวัดชัยภูมิมีโตะ เกาอี้ ปลอดภัยสําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อใหนักเรียนมีโตะ มีคุณลักษณะดังน้ี ไมยางพารา โตะเกาอี้ นักเรียนนั่งเรียน

เกาอี้ที่ทันสมัย แข็งแรง   - โตะโครงขาเหล็ก เลคเชอรนั่งเรียน 2.โรงเรียนมีโตะ เกาอี้

ปลอดภัยนั่งเรียน หนาโตะไมยางพารา และใชในการจัดกิจกรรม นักเรียนเพียงพอ

 - เกาอ้ีโครงขาเหล็ก ตาง ๆ 100  % สําหรับหองเรียน

พ้ืนเกาอี้ไมยางพารา 2.โรงเรียน มีโตะ เกาอี้

เปาหมายเชิงคุณภาพ ที่ไดมาตรฐาน

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 17 โรงเรียนสามารถ

ลดการขาดแคลนโตะเกาอี้นักเรียนได 70%
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