












 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนาธรรมและการกีฬา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1.เพื่อเปนการระลึก เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 - - - ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

และเทิดทูนพระคุณครู ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาใน การศกึษาไดเขารวม

2.เพื่อเปนการสรางขวัญ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร โรงเรียนสังกัด กิจกรรมมีขวัญและ

และกําลังใจแกครู สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการจัด องคการบริหาร กําลังใจเสริมสราง

และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมในวันครู 800 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ ความสัมพันธมีความ

เปาหมายเชิงคณุภาพ เขารวมกิจกรรม สามัคคีระหวางครู

ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพ ไมนอยกวารอยละ 80 และบุคลากร

ความเปนครู

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

1-3/1

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 โครงการแขงขันหุนยนต 1. เพื่อใหครูและนักเรียนจาก 1. มีผูเขาแขงขันจากสถาน 500,000      - - - - มีผูสนใจเขารวมการ 1. นักเรียนไดมีโอกาส กองการศึกษาฯ

โดยองคการบริหารสวน- สถานศึกษาในระดับประถม- ศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา แขงขันหุนยนต แสดงออกทางดานความรู

จังหวัดชัยภูมิ ศึกษา มัธยมศกึษาตอนตน ตอนตน และตอนปลาย และระดับ รอยละ 80 ความสามารถในสิ่งท่ี

และตอนปลาย และระดับ อุดมศึกษา จากทั่วจังหวัดชัยภูมิ ถูกตอง เหมาะสม

อุดมศึกษาจากทั่วจังหวัดชัย- ครบทุกระดับชั้น 2. นักเรียนนําความรูและ

ภูมิที่สนใจดานเทคโนโลยี 2. จัดแขงขันหุนยนต เปนเวลา 3 วัน ประสบการณไปใชพัฒนา

ดานหุนยนต 3. มีการแขงขันหุนยนต 2 ประเภท ความรูและตอยอดความ

2. มีโลกทัศนในการเรียนรู ดังนี้  คิดในอนาคตได

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่กวางไกล    3.1 การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ

3. ไดรับความรูและพัฒนา    3.2 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ

ตนเองตามความถนัดและความสามารถที่มี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติ

รวม 2 โครงการ 800,000 300,000 - - - - - -
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนและ - - 200,000   - - โรงเรียนบําเหน็จ โรงอาหารของ กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ อาคารประกอบ โรงอาหาร (อุดหนุนจากกรมสงเสริม ณรงควิทยาคม มี โรงเรียนบําเหน็จ

โรงเรียนบําเหน็จณรงค โรงอาหาร โดยทําพ้ืนหินขัด ทําพ้ืนหินขัดและติดต้ังโคมไฟฟา การปกครองสวนทองถิ่น โรงอาหารท่ีได ณรงควทิยาคม

วิทยาคม ของโรงเรียนบําเหน็จณรงค 1. พ้ืนผิวหินขัด หนา 1 เซนติเมตร จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐานและใชงาน มีความเหมาะสม

วิทยาคม (พรอมเสนแบงแนว) ไดรอยละ 80 สวยงามและ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม จํานวน 300.00 ตารางเมตร ปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม สําหรับการให

ในการใชบริการ และ ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED บริการ และการ

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู T8 2*18 วัตต ขนาด 30*120 ซม. จัดกิจรรมการ

นาดู นาเรียนและปลอดภัย จํานวน 5.00 ชุด เรียนรู และให

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144 บริการแกชุมชน

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น - - 200,000   - - โรงเรียนภูแลนคา อาคารเรียน กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 4 ชั้น โดยตอเติมอาคาร ตอเติมอาคารหลังคาดานหนา (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยายน มีอาคาร 4 ชั้น ของโรงเรียน

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน หลังคาดานหนา โรงเรียน กวาง 4.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร การปกครองสวนทองถ่ิน เรียน 4 ชั้น ท่ีได ภูแลนคาวิทยายน

ภูแลนคาวิทยายน พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722 จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐานและใชงาน มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ไดรอยละ 80 สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย และใหบริการแก

ชุมชน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - - 200,000   - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อาคารเรียน 1 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 1  โดยติดต้ังฝาฉาบเรียบ ตดิตั้งฝาฉาบเรียบ (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีอาคารเรียน 1 ของโรงเรียน

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. ฝายิปซั่มบอรด การปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ สตรีชัยภูมิ 2

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม จํานวน 198.00 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 2. ทาสีฝาภายนอก จํานวน สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  198.00 ตารางเมตร ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ 3. โคมไฟฟาดาวนไลทฝงเพดาน สําหรับการจัด

ปลอดภัย จํานวน 48.00 ชุด กิจรรมการเรียนรู 

4. คอนกรีตโครงสราง รูปลูกบาศก และใหบริการแก

จํานวน 11.00 ลูกบาศกเมตร ชุมชน

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารแบบ ปรับปรุงอาคารแบบเบ็ดเสร็จ - - 200,000   - - โรงเรียนหวยตอน อาคารแบบ กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ เบ็ดเสร็จ โดยเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคาแผนเหล็ก (อุดหนุนจากกรมสงเสริม พิทยาคม มีอาคาร เบ็ดเสร็จ ของ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม แผนเหล็กรีดลอนเคลือบ รีดลอนเคลือบอะลูซงิค การปกครองสวนทองถิ่น แบบเบ็ดเสร็จ ที่ได โรงเรียนหวยตอน

อะลูซิงคของโรงเรียน หนาไมนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐานและ พิทยาคม มีความ

หวยตอนพิทยาคม จํานวน 475.00 ตารางเมตร ใชงานได รอยละ 80 เหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/4



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม - - 200,000   - - โรงเรียนลุมลําชีนิรมิต อาคารเรียนรวม กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ รวม โดยเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคา เปนหลังคา (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยา มีอาคารเรียน ของโรงเรียน

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา เปนหลังคาเมทัลชีท ของ เมทัลชีท การปกครองสวนทองถ่ิน รวม ที่ไดมาตรฐาน ลุมลําชีนิรมิตวทิยา

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา - แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซงิค จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม หนาไมนอยกวา  0.4 มิลลิเมตร รอยละ 80 สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม จํานวน 475.00 ตารางเมตร ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563 สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/5



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 - - 200,000   - - โรงเรียนหนองไผ อาคารเรียน 2 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 2 ปูกระเบื้อง และ 1. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยานุสรณ มีอาคาร และโรงฝกงาน

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ โรงฝกงาน ของโรงเรียน 12" x 12" จํานวน 64.00 ตารางเมตร การปกครองสวนทองถ่ิน เรยีน 2 และโรงฝกงาน ของโรงเรียน

หนองไผวิทยานุสรณ ปรับปรุงโรงฝกงาน จํานวน 150,000 บาท) ที่ไดมาตรฐานและ หนองไผวิทยานุสรณ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 2. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด  ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 12" x 12" จํานวน 240.00 ตารางเมตร สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  3. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED สําหรับการจัด

ปลอดภัย T8 2*18 วัตต ขนาด 30*120 เซนติเมตร กิจรรมการเรียนรู 

จํานวน 4.00 ชุด และใหบริการแก

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740 ชุมชน

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

1-9/6



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 2 - - 200,000   - - โรงเรียนกวางโจนศึกษา อาคารเรียน ชั้น 2 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ ชั้น 2 โดยปูกระเบื้อง 1. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีอาคารเรียน ชั้น 2 ของโรงเรียน

โรงเรียนกวางโจนศึกษา ของโรงเรียนกวางโจนศึกษา 12" x 12" จํานวน 320.00 ตารางเมตร การปกครองสวนทองถ่ิน ที่ไดมาตรฐานและ กวางโจนศึกษา

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรง จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม อลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  หลอด LED T8 2*18 วัตต ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ ขนาด 30*120 เซนติเมตร สําหรับการจัด

ปลอดภัย จํานวน 1.00 ชุด กิจรรมการเรียนรู 

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361 และใหบริการแก

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ชุมชน

1-9/7



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ตอเติม - - 200,000   - - โรงเรียนบานเดื่อ อาคารเรียน 3 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 3 ตอเติมดานหลังโรงเรียน ดานหลัง กวาง 4.9 เมตร (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยาคม มีอาคารเรียน ของโรงเรียน

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม บานเดื่อวิทยาคม ยาว 23.50 เมตร การปกครองสวนทองถิ่น 3 ที่ไดมาตรฐานและ บานเดื่อวิทยาคม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 16.114260 , E = 101.887856 จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ สําหรับการจัด

ปลอดภัย กิจรรมการเรียนรู 

และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/8



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม - - 200,000   - - โรงเรียนมัธยมบาน อาคารเรียนรวม กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ รวม ตอเติมอาคารหลังคา ตอเติมอาคารหลังคาดานหนา (อุดหนุนจากกรมสงเสริม แกงวิทยา มีอาคาร โรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา ดานหนา โรงเรียนมัธยม กวาง 7.00 เมตร ยาว 20 เมตร การปกครองสวนทองถ่ิน เรียนรวม ที่ได บานแกงวิทยา

บานแกงวิทยา พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274 จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐานและ มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/9



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําใต ปรับปรุงหองน้ําใตอาคารเรียน - - 200,000   - - โรงเรียนเกษตร หองน้ําใตอาคาร กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียน 2 ชั้น ท้ัง 2 ฝง 2 ชั้น ท้ัง 2 ฝง (อุดหนุนจากกรมสงเสริม สมบูรณวิทยาคม เรียน 2 ฝง โรงเรียน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231 การปกครองสวนทองถ่ิน มีหองนํ้าใตอาคาร เกษตรสมบูรณวิทยาคม

วิทยาคม วทิยาคม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 150,000 บาท) เรียน 2 ฝง ที่ได มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม มาตรฐาน และ สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม ใชงานได รอยละ 80 ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/10



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

11 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตอเติม - - 200,000   - - โรงเรียนมัธยม อาคารเรียน 1 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ ตอเติมอาคารหลังคาดานหลัง อาคารหลังคาดานหลัง กวาง (อุดหนุนจากกรมสงเสริม หนองศาลา มีอาคาร โรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 6.70 เมตร ยาว 17.30 เมตร การปกครองสวนทองถิ่น เรียน 1 ที่ไดมาตรฐาน หนองศาลา

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504 จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80 สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ สําหรับการจัด

ปลอดภัย กิจรรมการเรียนรู 

และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/11



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนและ - - 200,000   - - โรงเรียนบานหันวิทยา อาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ อาคารประกอบ เปลี่ยนหลังคา (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีอาคารเรียนและ อาคารประกอบ

โรงเรียนบานหันวิทยา เปลี่ยนหลังคากระเบ้ือง กระเบื้องลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท การปกครองสวนทองถิ่น อาคารประกอบ ของโรงเรียน

ลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท - แผนเหล็กรีดลอนเคลือบ จํานวน 150,000 บาท) ที่ไดมาตรฐานและ บานหันวิทยา

โรงเรียนบานหันวิทยา อะลูซิงค หนาไมนอยกวา ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 0.4 มิลลิเมตร จํานวน สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 475.00 ตารางเมตร ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621 สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/12



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

13 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงตอเติม ปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน - - 200,000   - - โรงเรียนหนองสังข อาคารเรียนรวม กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนรวม โรงเรียน รวม กวาง 6.50 เมตร (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยายน มีอาคาร ของโรงเรียน

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน หนองสังขวิทยายน ยาว 8.00 เมตร การปกครองสวนทองถิ่น เรียนรวม ที่ได หนองสังขวิทยายน

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐานและใชงาน มีความเหมาะสม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม จํานวน 28.50 ลูกบาศกเมตร ได รอยละ 80 สวยงามและ

กับกิจกรรมการเรียนรู  พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811 ปลอดภัยพรอม

นาอยู นาดู นาเรียนและ รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ สําหรับการจัด

ปลอดภัย กิจรรมการเรียนรู 

และใหบริการแก

ชุมชน

1-9/13



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเฉลิม - - 200,000   - - โรงเรียนโคกสะอาด อาคารแฉลิม กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระเกียรติ 72 พรรษา (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยา มีอาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โดยการปูกระเบื้อง โรงเรียน 1. ปูกระเบื้องเคลือบขนาด การปกครองสวนทองถิ่น พระเกียรติ 72 พรรษา ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

โคกสะอาดวิทยา 12" x 12" จํานวน 320.00 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) ที่ไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรง ใชงานได รอยละ 80 สวยงามและ

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม อลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย ปลอดภัยพรอม

กับกิจกรรมการเรียนรู  หลอด LED T8 2*18 วัตต ขนาด สําหรับการจัด

นาอยู นาดู นาเรียนและ 30*120 เซนติเมตร กิจรรมการเรียนรู 

ปลอดภัย จํานวน 1.00 ชุด และใหบริการแก

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559 ชุมชน

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

1-9/14



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงโรงอาหาร ติดตั้ง - - 200,000   - - โรงเรียนสระพัง โรงอาหารของ กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ โดยการติดตั้งประตูหนาตาง ประตูหนาตางอลูมิเนียม (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยาคม มีโรงอาหาร โรงเรียนสระพังวิทยาคม

โรงเรียนสระพังวทิยาคม อลูมิเนียม โรงเรียน กออิฐบล็อก จํานวน การปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสม

สระพังวิทยา 19.04 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 สวยงามและ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ฉาบผนัง จํานวน 38.08 ตารางเมตร ปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128 สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/15



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

16 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนและ - - 200,000   - - โรงเรียนหวยยาง อาคารเรียนและ กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ โดย อาคารประกอบ ทําฝาหองเรียน, (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยาคม มีอาคาร อาคารประกอบของ

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม การทําฝาหองเรียน, เปลี่ยน เปลี่ยนหนาตางเปนหนาตาง การปกครองสวนทองถ่ิน เรียนและอาคาร โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

หนาตางเปนหนาตาง อลูมิเนียม จํานวน 150,000 บาท) ประกอบ ที่ได มีความเหมาะสมสวยงาม

อลูมิเนียม โรงเรียน พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425 มาตรฐานและ และปลอดภัยพรอม

หวยยางวทิยาคม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 สําหรับการจัด

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม กิจรรมการเรียนรู 

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม และใหบริการแก

กับกิจกรรมการเรียนรู  ชุมชน

นาอยู นาดู นาเรียนและ

ปลอดภัย

1-9/16



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

17 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม - - 200,000   - - โรงเรียนโนนกอก อาคารเรียนรวม กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ รวม โดยตอหลังคา ตอหลังคาดานหลัง กวาง 5 เมตร (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยา มีอาคารเรียน ของโรงเรียน

โรงเรียนโนนกอกวิทยา ดานหลัง โรงเรียน ยาว 28.00 เมตร การปกครองสวนทองถิ่น รวม ที่ไดมาตรฐาน โนนกอกวิทยา

โนนกอกวิทยา พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807 จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/17



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

18 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - - 200,000   - - โรงเรียนหนองขาม อาคารเรียน 1 กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 1 โดยการติดตั้งฝาฉาบเรียบ ติดตั้งฝาฉาบเรียบ พรอมระบบ (อุดหนุนจากกรมสงเสริม วิทยา มีอาคารเรียน ของโรงเรียน

โรงเรียนหนองขามวิทยา พรอมระบบไฟฟา ของ ไฟฟา การปกครองสวนทองถิ่น 1 ที่ไดมาตรฐาน หนองขามวิทยา

โรงเรียนหนองขามวิทยา พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223 จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/18



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

19 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร - - 200,000   - - โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อาคารวิทยาศาสตร กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ วิทยาศาสตร โดยการเปลี่ยน เปลี่ยนหลังคาลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีอาคารเรียนวิทยาศาสตร ของโรงเรียน

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร หลังคาลอนคูเปนหลังคา - แผนเหล็กรีดลอนเคลือบ การปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดมาตรฐาน เพชรวิทยาคาร

เมทัลชีท โรงเรียน อะลูซงิค หนาไมนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสมสวยงาม

เพชรวิทยาคาร จํานวน 475.00 ตารางเมตร รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289 สําหรับการจัด

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ กิจรรมการเรียนรู 

กับกิจกรรมการเรียนรู  และใหบริการแก

นาอยู นาดู นาเรียนและ ชุมชน

ปลอดภัย

1-9/19



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

20 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงหอประชุม ปรับปรุงหอประชุม รื้อพื้นไม - - 200,000   - - โรงเรียนบานเปาวิทยา หอประชุม กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ รื้อพื้นไมเวทีเปลี่ยนเปน เวทีเปลี่ยนเปนพ้ืนกระเบื้อง (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีหอประชุม ที่ได ของโรงเรียน

โรงเรียนบานเปาวิทยา พื้นกระเบ้ืองแกรนิโต แกรนิโต จํานวน 57.00 ตารางเมตร การปกครองสวนทองถิ่น มาตรฐาน และใช บานเปาวิทยา

โรงเรียนบานเปาวิทยา พิกัด N = 16.377856 , E = 101.970386 จํานวน 150,000 บาท) งานได รอยละ 80 มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/20



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

21 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารหอง ปรับปรุงอาคารหองพัก - - 200,000   - - โรงเรียนกุดนํ้าใส อาคารหองพัก กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ พักนักกีฬา เปลี่ยนหลังคา นักกีฬา เปลี่ยนหลังคาลอนคู (อุดหนุนจากกรมสงเสริม พิทยาคม มีหองพัก นักกีฬา ของโรงเรียน

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม ลอนคูเปนเมทัลชีท เปนเมทัลชีท การปกครองสวนทองถ่ิน นักกีฬา ที่ไดมาตรฐาน กุดน้ําใสพิทยาคม

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม - แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซงิค จํานวน 150,000 บาท) และใชงานได มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม หนาไมนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม จํานวน 475.00 ตารางเมตร สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758 กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/21



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

22 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงโรงอาหาร ตอเติม - - 200,000   - - โรงเรียนเนินสงาวิทยา โรงอาหารของ กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ โดยตอเติมดานหลัง ดานหลัง กวาง 5 เมตร (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีโรงอาหาร ท่ีได โรงเรียนเนินสงาวิทยา

โรงเรียนเนินสงาวิทยา โรงเรียนเนินสงาวิทยา ยาว 28.00 เมตร การปกครองสวนทองถิ่น มาตรฐาน และใช มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537 จํานวน 150,000 บาท) งานได รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/22



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

23 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น - - 200,000   - - โรงเรียนตรีประชา อาคารเรียน 3 ชั้น กองการศกึษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ 3 ชั้น ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ติดตั้งประตูอลูมิเนียม (อุดหนุนจากกรมสงเสริม พัฒนาศึกษา มีอาคาร ของโรงเรียน

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ของโรงเรียนตรีประชา จํานวน 23.00 ชุด การปกครองสวนทองถ่ิน เรียน 3 ชั้น ท่ีได ตรีประชาพัฒนศึกษา

พัฒนศึกษา พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548 จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐาน และใชงาน มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ได รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/23



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

24 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - - 200,000   - - โรงเรียนโปงนกประชา อาคารเรียนช่ัวคราว กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ ชั่วคราวทาสีแลวเปลี่ยน ทาสีแลวเปลี่ยนฝาฉาบเรียบ โคมไฟ ประตู (อุดหนุนจากกรมสงเสริม สามัคค ีมีอาคาร ของโรงเรียน

โรงเรียนโปงนกประชา ฝาฉาบเรียบ โรงเรียน - ทาสีนํ้าอะครีลิค ภายนอก-ภายใน การปกครองสวนทองถิ่น เรียนช่ัวคราว ที่ได โปงนกประชาสามัคคี

สามัคคี โปงนกประชาสามัคคี พ้ืนท่ี 118 ตารางเมตร จํานวน 150,000 บาท) มาตรฐาน และใชงาน มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568 ได รอยละ 80 และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ และใหบริการแก

ปลอดภัย ชุมชน

1-9/24



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

25 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม รื้อ - - 200,000   - - โรงเรียนโนนครอวิทยา อาคารเรียนรวม กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ รวม รื้อหนาตางเดิมเปน หนาตางเดิมเปนหนาตาง (อุดหนุนจากกรมสงเสริม มีอาคารเรียนรวม ของโรงเรียน

โรงเรียนโนนครอวิทยา หนาตางอลูมิเนียมและปู อลูมิเนียม และปูกระเบ้ือง การปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไดมาตรฐาน และ โนนครอวิทยา

กระเบื้อง โรงเรียน - ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12" จํานวน 150,000 บาท) ใชงานได รอยละ 80 มีความเหมาะสมสวยงาม

โนนครอวิทยา จํานวน 128.00 ตารางเมตร และปลอดภัยพรอม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ฝายิปซั่มบอรด หนา 9 มิลลิเมตร สาํหรับการจัด

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม ฉาบเรียบรอยตอโครงคราวโลหะ ชุบสังกะสี กิจรรมการเรียนรู 

กับกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  128.00 ตารางเมตร และใหบริการแก

นาอยู นาดู นาเรียนและ พิกัด N = 15.521983 , E = 101.774610 ชุมชน

ปลอดภัย รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

1-9/25



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

26 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - - 200,000   - - โรงเรียนมัธยม อาคารเรียน กองการศึกษาฯ

เรียนและอาคารประกอบ ชั่วคราว ติดต้ังฝาฉาบเรียบ ติดตั้งฝาฉาบเรียบโคมไฟ (อุดหนุนจากกรมสงเสริม ชัยมงคลรังงาม ชั่วคราว ของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมชัยมงคล โรงเรียนมัธยมชัยมงคง 1. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มิลลิเมตร การปกครองสวนทองถิ่น มีอาคารเรียน มัธยมชัยมงคลรังงาม

รังงาม รังงาม ฉาบเรียบรอยตอโครงคราวโลหะ จํานวน 150,000 บาท) ชั่วคราว ที่ไดมาตรฐาน มีความเหมาะสมสวยงาม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ชุบสังกะสี จํานวน 320.00 ตารางเมตร และใชงานได และปลอดภัยพรอม

อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 2. ทาสีภายใน จํานวน 320.00 ตารางเมตร รอยละ 80 สําหรับการจัด

กับกิจกรรมการเรียนรู  3. งานติดตั้งไฟฟากลับคืน จํานวน 1.00 งาน กิจรรมการเรียนรู 

นาอยู นาดู นาเรียนและ พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893 และใหบริการแก

ปลอดภัย รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ชุมชน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

27 โครงการปรับปรุงอัฒจันทร 1. เพ่ือปรับปรุงอัฒจันทร เชิงปริมาณ - - 950,000   - - การปฏิบัติงานภายใน 1. สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

ฝงทิศตะวันออก สนามกีฬา ฝงทิศตะวันออก สนามกีฬา ปรับปรุงอัฒจันทรฝงทิศตะวันออก (อุดหนุนจากกรมสงเสริม สนามกีฬากลางฯ มี กลางองคการบริหาร

กลางองคการบริหารสวน กลางองคการบริหารสวน ใหมีสภาพท่ีดีขึ้น การปกครองสวนทองถิ่น) ความรวดเร็ว และ สวนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด N = 15.482814 , E = 102.11794 เกิดประสิทธิภาพ ไดมีการปรับปรุง

2. เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ มากยิ่งขึ้น รอยละ 80 อัฒจันทรฝงทิศตะวันออก

ที่มาขอใชบริการ สามารถ เชิงคุณภาพ 2. หนวยงานภาครัฐ

ใชพ้ืนท่ีภายในสนามกีฬา - ประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาใชบริการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

กลางฯ ไดเปนประโยชน สามารถใชพื้นท่ีภายในสนามกีฬากลางองคการ ไดใชประโยชนจาการ

มากยิ่งขึ้น บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิไดเกิดประโยชนสูงสุด ปรับปรุงอัฒจันทรฯ มากยิ่งขึ้น

3. เพ่ือยกระดับสนามกีฬากลางฯ 3. สนามกีฬากลางองคการ

ใหมีความพรอมในการจัดการแขงขันกีฬา บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และจัดกิจกรรมตางท่ีเปนประโยชน เปนที่ยอมรับจาก

ใหกับประชาชนจังหวัดชัยภูมิ หนวยงานตาง ๆ 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

28 โครงการกอสรางถนน 1. เพ่ือกอสรางถนน เชิงปริมาณ - - 500,000   - - โรงเรียนหัวยยางวิทยา 1. โรงเรียนมีถนน กองการศกึษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง กอสรางถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียนหวยยาง สายทางภายในโรงเรียนหวยยาง เสริมเหล็กที่ได ที่ใหความสะดวก

หวยยางวทิยาคม วิทยาคม วิทยาคม มาตรฐานใชงานได ในการคมนาคม

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวด สภาพเดิม รอยละ 80 2. โรงเรียนมีภูมิทัศน

ลอมใหเหมาะสมในการให ถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร ท่ีดีและอํานวยความ

บริการ และกิจกรรมการ ยาว 410.00 เมตร สะดวกใหกับนักเรียน

เรียนรู นาอยู นาดู นาเรียน ดําเนินการ ครู ผูปกครอง และ

และการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก บุคคลภายนอกที่มา

ปลอดภัยตอผูมาใหบริการ กวาง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ติดตอประสานงาน

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา กับทางโรงเรียน

815.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.549764, E = 101.866787

จุดสิ้นสุด N = 16.549550, E = 101.868289

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

เปาหมายเชิงคณุภาพ

โรงเรียนมีถนนท่ีไดมาตรฐาน 

มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

นาอยู นาเรียน และการคมนาคม

สะดวกเปนท่ีประทับใจแกผูมาเยือน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

29 โครงการกอสรางถนน 1. เพ่ือกอสรางถนน เชิงปริมาณ - - 700,000   - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. โรงเรียนมีถนน กองการศกึษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยา มีถนนคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียนโคกสะอาด สายทางภายในโรงเรียนโคกสะอาด เสริมเหล็กที่ได ที่ใหความสะดวก

โคกสะอาดวิทยา วิทยา วทิยา มาตรฐานใชงานได ในการคมนาคม

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวด สภาพเดิม รอยละ 80 2. โรงเรียนมีภูมิทัศน

ลอมใหเหมาะสมในการให ชวงท่ี 1 ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ที่ดีและอํานวยความ

บริการ และกิจกรรมการ ยาว 232.00 เมตร สะดวกใหกับนักเรียน

เรียนรู นาอยู นาดู นาเรียน ชวงท่ี 2 ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ครู ผูปกครอง และ

และการคมนาคมสะดวก ยาว 51.00 เมตร บุคคลภายนอกที่มา

ปลอดภัยตอผูมาใหบริการ ดําเนินการ ติดตอประสานงาน

ชวงที่ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กับทางโรงเรียน

กวาง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนที่กอสรางท้ัง 2 ชวง

รวมกันไมนอยกวา 1,132.00 ตารางเมตร

พิกัด

จุดเริ่มตนชวงท่ี 1 N=16.483292,E=102.084231

จุดสิ้นสุดชวงท่ี 1 N=16.482175,E=102.081935

จุดเริ่มตนชวงท่ี 2 N=16.482362,E=102.08228

จุดสิ้นสุดชวงท่ี 2 N=16.482320,E=102.082769

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

เปาหมายเชิงคณุภาพ

โรงเรียนมีถนนท่ีไดมาตรฐาน มีสภาพ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แวดลอมที่เหมาะสม นาอยู นาเรียน

และการคมนาคมสะดวกเปนท่ีประทับใจ

แกผูมาเยือน

รวม 29 โครงการ - - - - 7,350,000 - - - - -

1-9/32

รวมทั้งสิ้น 7,350,000



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต





แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสรางความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสูความมั่งคั่งและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการประกวดวงดนตรี 1.เพ่ือสรางศูนยรวมใหวัยรุน ดานปริมาณ  -  - 200,000    200,000    200,000    ผูเขารวมโครงการ 1.เยาวชน และผูเขารวม กองแผนฯ

ตานภัยยาเสพติด TO BE รวมกลุมกันทํากิจกรรม  - รับสมัครวงดนตรีเขารวมประกวด ไดเขารวมกิจกรรม กิจกรรมเห็นความสําคัญ

NUMBER ONE ท่ีสนใจ สรางสรรคเกิดสุข  - เยาวชน และประชาชนทั่วไป และไดรับการพัฒนา ของการเฝาระวังปญหา

ใหตนเอง และสรางกระแส ดานคุณภาพ ไมนอยกวา ยาเสพติด และใชดนตรีเปนส่ือใน

นิยมในกลุมเยาวชนไมยุง  - เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รอยละ 80 การแกไขปญหาสังคม ยาเสพติด

เก่ียวกับยาเสพติด ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และขับเคลื่อนเครือขาย TO BE

2.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม ประทับใจ และมีสํานึกที่ดี ในการ NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

เยาวชนที่มีความสามารถดาน รณรงคเพื่อตอตานยาเสพติด 2. เยาวชนมีเวทีในการแสดง

ดนตรีมีโอกาสแสดงความ  - เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ถึงความสามารถไดฝกหัดพัฒนา 

สามารถตามที่ถนัดใหเปน ท่ีเขารวมกิจกรรม รูจักหลีกเลี่ยง/ สูความเปนเลิศทางดนตรี เกิดความ

คนรุนใหมท่ีเชื่อมั่นและ ปองกันตนเองใหหางไกลจาก ภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในตนเอง

ภาคภูมิใจในตนเอง ยาเสพติด และรูจักการใชเวลาวาง และไดพบปะแลกเปลี่ยนความรู

3.เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชน ในการพัฒนาตนเอง ความคิดเห็นการเลนดนตรีมากขึ้น

ไดมีประสบการณในการแขงขัน ตลอดจนเปนกิจกรรมหนึ่งในการ

ดานดนตรี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เน้ือรอง ทํานองในแบบที่เปนตัวเอง

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 1,020,000 1,020,000 1,020,000  -  -  -

2-7/2
                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

             2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งปายจราจร 1.เพื่อแกไขปญหาการ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 273,000      รอยละ 80 ของประชาชน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

และ กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรม เกิดอุบัติเหตุ ถนนลาดยางกวาง 8.00 เมตร มีความปลอดภัยในการสญัจร ลดอุบัติเหตุ ทางถนน

ทางหลวงชนบท สายทาง 2. เพื่อใหประชาชนมี ยาว 7,975.00 เมตร ไป - มา ในการใชรถใชถนนของ

ชย.ถ. 1- 0085 บานโนนทอง - ความปลอดภัยในการ ดาํเนินการ ติดตั้งปายจราจร ประชาชนในพื้นที่

บานภูดิน อําเภอคอนสวรรค สัญจร ไป - มา เสาปายจราจร ชนิดเสาเหล็ก

จังหวัดชัยภูมิ (ขนาด ปายจราจร 2 ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท)

พิกัด

     N=15.8623599999999 E=102.2924866666666

     N=15.8464066666666 E=102.2303522222222

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

2-9/1
                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

             2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 ติดตั้งปายจราจร 1.เพื่อแกไขปญหาการ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง 1,977,000    รอยละ 80 ของประชาชน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

และ กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรม เกิดอุบัติเหตุ ถนนลาดยางกวาง 8.00 เมตร มีความปลอดภัยในการสญัจร ลดอุบัติเหตุ ทางถนน

ทางหลวงชนบท สายทาง 2. เพื่อใหประชาชนมี ยาว 17,000.00 เมตร ไป - มา ในการใชรถใชถนนของ

ชย.ถ. 1 - 0021 บานไทรงาม - ความปลอดภัยในการ ดาํเนินการ ติดตั้งปายจราจร ประชาชนในพื้นที่

บานหนองแดงนอย สัญจร ไป - มา เสาปายจราจร ชนิดเสาเหล็ก

อําเภอเมืองชัยภูมิ (ขนาด ปายจราจร 2 ตามแบบมาตรฐาน

จังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวงชนบท)

พิกัด

     N=15.9096788888888 E=102.1272155555555

     N=15.9331955555555 E=102.2706900000000

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

รวม 2 โครงการ  -  -   -    - 2,250,000  -  -  -  -  -
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ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ 

เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ระยะทางตลอดสาย - 9,998,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ยางพารา (Para Soil Cement) สมปอย อําเภอจัตุรัส และตําบล 4,800 เมตร ชนิดถนนลูกรัง กวาง 6.00 - 7.00 เมตร สมปอย อําเภอจัตุรัส เพ่ิมขึ้น

ปูผิวจราจร Asphaltic โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต และตําบลโสกปลาดุก 2. การคมนาคมขนสง

Concrete สายทางบาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

หนองมวง หมูที่ 4 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ประชาชนมีความสะดวก

สมปอย อําเภอจัตุรัส - รวดเร็ว และปลอดภยั ผวิจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน รวดเร็ว และปลอดภยั 

บานดอนตะโก หมูที่ 6 ตําบล 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล ยาว 2,490.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทางการ เพ่ิมขึ้น

โสกปลาดุก อําเภอหนองบัว สมปอย อําเภอจัตุรัส และตําบล หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 14,940.00 ตารางเมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.6972200000000 E=101.811088888888 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก N=15.6911622222222 E=101.790486666666

สูทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/1

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/2



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

2 กอสรางสะพานคอนกรีต 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก สะพานไดรับการกอสรางสะพาน 1,073,000    รอยละ 80 ของประชาชนในเขต 1 ประชาชนในพ้ืนที่ กองชาง

เสริมเหล็ก ขามลําหวยหวาย ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลบานเขวา คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ตําบลบานเขวา และตําบล ตําบลบานเขวา 

(ทากกครอ) บานหนองโสมง และตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา  ดําเนินการ ลุมลําชี  อําเภอบานเขวา และตําบลลุมลําชี 

หมูที่ 8 ตําบลบานเขวา -  จังหวัดชัยภูมิ ในการสัญจรไป-มา สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร  จังหวัดชัยภูมิ มีสะพานใชสัญจร อําเภอบานเขวา  

บานนอยพัฒนา หมูที่ 15 และการขนสงสินคา ผลผลิตทาง ยาว 18.00 เมตร (5+8+5) ไมมีทางเทา ไป-มา ที่แข็งแรงมั่นคงและ จังหวัดชัยภมิู ที่มีสะพาน

ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา การเกษตร พรอมปองกันการกัดเซาะคอสะพาน ปลอดภัย ขามหวยที่มั่นคง แข็งแรง

จังหวัดชัยภูมิ 2 เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง และปลอดภยั 

ตําบลบานเขวา และตําบลลุมลําชี กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.3-03 2 ชวยลดตนทุนทาง

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภมูิ พิกัดที่ตั้งโครงการ การเกษตร การขนสงสินคา

มีสะพานขามลําหวยที่มั่นคง N=15.7207622222222 

E=101.8677822222222
ทางการเกษตร และการ

แข็งแรง และปลอดภัย N=15.7208777777777 

E=101.8679133333333
สัญจรไปมาของประชาชน
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3 กอสรางสะพาน คสล. 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่จังหวัด กอสรางสะพาน คสล.ขามเขื่อนลาง  -  - 6,391,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ประชาชนในพ้ืนที่ กองชาง

ขามเขื่อนลาง สายบานหวย ชัยภมูิ มีความสะดวก และปลอดภยั สายบานหวยผักหนาม ม. 4 เขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง จังหวัดชัยภูมิ มีความ

ผักหนาม ม. 4 ตําบลซับสีทอง ในการเดินทางสัญจร  ตําบลซับสีทอง - บานทาหินโงม ม.1 ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช สะดวก  ปลอดภัยใน

 - บานทาหินโงม ม.1 2. เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตทาง การเดินทางสัญจร

ตําบลทาหินโงม อําเภอเมือง พรอมทั้งปองกันและลดอุบัติเหตุ ขนาดกวาง 9.00 เมตร (ไมมีทางเทา) การเกษตรและการสัญจรไป-มา และจํานวนการเกิด

จังหวัดชัยภูมิ ทางถนน สรางความปลอดภัย ยาว 40.00 เมตร และปองกัดการกัดเซาะ  อุบัติเหตุทางถนนใน

ในชีวิต และทรัพยสิน ใหแก คอสะพานชนิดดาดคอนกรีตตามแบบ สายทางขององคการ

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ มฐ อบจ.ชัยภมูิ เลขที่ 16-001-48 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

จุดเริ่มตนกอสราง N 16.0682250000000 ลดลง

                       E 102.039950000000

จุดสิ้นสุด            N 16.0683660000000

                       E 102.040072000000

ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภมูิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

รวม 3  โครงการ  -  -   -  9,998,000 7,464,000  -  -  -  -  -
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ยุทธศาสตรที่ 6 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต



     ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดประชุมซักซอม 1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ  -  - 226,000  -  - ประชาชนที่เขารับการ 1. ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัดฯ

ความเขาใจกับกลุมวิสาหกิจ ปลูกจิตสํานึกใหรับรูและเห็น จํานวน 800 คน เขารวมอบรม ฝกอบรม มีความรูเกี่ยว ใหรับรูและเห็นคุณคา

ชุมชนในการเสนอ คุณคาถึงการใชเทคโนโลยี โครงการจัดประชุม ซักซอม กับการพัฒนาและสงเสริม ถึงการใชเทคโนโลยี

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ํา การผลิตไฟฟาจากพลังงาน ความเขาใจกับกลุมวิสาหกิจ การใชเทคโนโลยีพลังงาน การผลิตไฟฟาจากพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อ ทดแทนสะอาดท่ีสามารถ ชุมชนในการเสนอโครงการติดตั้ง ทดแทนสะอาดจังหวัด ทดแทนสะอาดท่ีสามารถ

การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ผลิตใชไดจริงสูชุมชนอยาง ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ชัยภูมิ รอยละ 80 ผลิตใชไดจริงสูชุมชนอยาง

ยั่งยืน เพ่ือการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ยั่งยืน

2. เพ่ือเปนจุดเดนสัญลักษณ 2. เพ่ือเปนจุดเดนสัญลักษณ

และวัฒนธรรมท่ีเปนแหลง และวัฒนธรรมท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวและศึกษาดูงาน ทองเที่ยวและศึกษาดูงาน

ดานพลังงานทดแทนสะอาด ดานพลังงานทดแทนสะอาด

ของหนวยงาน องคกร ของหนวยงาน องคกร

และประชาชน และประชาชน

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6-1/1



     ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพ่ือสรางภาพลักษณการ 3. จังหวัดชัยภูมิเปน

ใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา ตนแบบของพลังงาน

จากพลังงานทดแทนท่ีสะอาด ทดแทนที่สะอาด

ของจังหวัดใหเปนที่ยอมรับ

และรูจักกันอยางแพรหลาย

4. เพ่ือสงเสริมพัฒนา

ประชาพันธใหคนในทองถิ่น

ใชพลงังานโซลาหเซลล

ทดแทนพลังงานไฟฟา
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2 โครงการฝกอบรมพัฒนา 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับ เชิงปริมาณ - - 400,000      - - รอยละของกลุมเปาหมาย 1. ผูเขาอบรมไดรับความ กองคลัง

ศักยภาพการบริหารการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1. เจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่ เจาหนาที่พัสดุ รูความเขาใจเกี่ยวกับ

จัดซื้อจัดจางและการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ การเงินและบัญชี และเจาหนาที่การเงิน พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

เบิกจายขององคการ จัดจางและการบริหารพัสดุ สวนราชการละ 2 คน จํานวน 18 คน และบัญชี มีความรู จัดจางและการบริหารพัสดุ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 2. เจาหนาที่การเงินของโรงเรียน ๆ ความเขาใจ ระเบียบ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ละ 2 คน                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วาดวยการรับเงิน 3. วิทยากร จํานวน 2 คน การรับเงิน การเบิกจายเงิน

การเบิกจายเงิน การฝาก 4. เจาหนาที่การเงินและ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

เงิน การเก็บรักษาเงิน และ บัญชี กองคลัง จํานวน 20 คน และการตรวจเงินขององคกร

การตรวจเงินขององคกร รวมทั้งสิ้น 90 คน ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 2. องคการบริหารสวนจังหวัด

2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนํา ชัยภูมิ มีรายไดเพ่ิมขึ้น

ความรูท่ีไดรับปฏิบัติใหถูกตอง
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     ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

โปรงใส ลดความผิดพลาด เชิงคุณภาพ 3. บุคลากรสามารถนํา

ในการปฏิบัติงาน ผูเขารับการฝกอบรมท้ัง 90 คน ความรูท่ีไดรับปฏิบัติใหถูกตอง

3. เพ่ือเสริมสรางความรู มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ โปรงใส ลดความผิดพลาด

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน งานในการจัดซื้อจัดจาง และ ในการปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตองมี การเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง 4. เสริมสรางความรูความเขาใจ

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการสวนสาธารณะ 1.เพ่ือใหองคการบริหารสวน การจัดทําปายโครงการ  -  - 233,000  -  - ประชาชนทุกหมูเหลา 1. ขาราชการ/ประชาชน สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีภารกิจ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรยติ ไดสํานึกในพระมหา ทุกหมูเหลาที่เปนตัวแทน

เน่ืองในโอกาสมหามงคล อํานาจหนาที่ในการดูแล ขนาด 3x5 เมตร จํานวน 1 ปาย กรุณาธิคุณบูรพกษัตริย ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชาชนตองสรางจิตสํานึก ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกพระองคจนถึงรัชกาล ไดรวมสนองงานรับใชบริเวณ

ประจําป 2562 ใหกับประชาชนไดเรียนรู ปจจุบัน 100 % พ้ืนที่จัดงานพิธีมหามงคล

เพ่ือปองกันและรักษาสถาบัน 2. ขาราชการ/ประชาชน

พระมหากษัตริย ทุกหมูเหลาที่เปนตัวแทน

2. เพ่ือเปนการแสดงออกถึง ประชาชนไดรับความรู

ความจงรักภักดี และสํานัก ความเขาใจในการปฏิบัติ

ในพระมหากรุณาธิคุณ เก่ียวกับราชประเพณี

ของบูรพกษัตริยไทย ของสถาบันกษัตริยไทย

ทุกพระองคต้ังแตรัชกาล 3. ขาราชการ/ประชาชน

ท่ี 1 ถึงรัชกาลปจจุบัน ทุกหมูเหลาที่เปนตัวแทน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ซึ่งจะเถลิงถวัลยราชสมบัติ ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

เปนพระมหากษัตริยแหง สามารถถายทอดประสบการณ

ประเทศไทยในการพระราชพิธี ความรูสึก ใหแกพี่นองประชาชน

บรมราชาภิเภกครั้งน้ี เก่ียวกับการรวมสนองงาน/งาน

3.เพ่ือเปนการแสดงความ ประเพณีสําคัญความตระหนัก

จงรักภักดีโดยการรับใช ละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และถวายการดําเนินงาน ของสถาบันกษัตริยไทย

ตามยุทธศาสตรและนโยบาย และรวมกันแสดงถึงความ

ของศูนยอํานวยการใหญ จงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน

จิตอาสาพระราชทาน สําคัญของไทยสืบตอไป

ซึ่งตองรวมกันขับเคลื่อน

และบูรณาการในดาน

ตางๆ ของการพัฒนาจังหวัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ระหวางภาคสวน รวมถึง

องคกรปกครองทองถิ่นดวย

4. เพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และประชาชนทุกหมูเหลาได

มีโอกาสเรียนรูพระราชกรณีกิจ

ท่ีสําคัญในดานตางๆ เพ่ือใหเปน

ประโยชนแกประชาชนอยาง

เปนรูปธรรม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดจางพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศ  -  - 490,000  -  - องคการบริหารสวน องคการบริหารสวน กองชาง

สารสนเทศดานการบริหาร ดานการบริหารจัดการ ดานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จังหวัดชัยภูมิ สามารถ จังหวัดชัยภูมิ มีระบบ

จัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับ ทรัพยากรนํ้า ของหนวยปฏิบัติ ไดแก มีระบบสารสนเทศ สารสนเทศดานบริหาร

หนวยปฏิบัติการสารสนเทศ การสารสนเทศดานทรัพยากร   -ดานระบบขอมูลนํ้าและภูมิอากาศ ดานการบริหารจัดการ จัดการทรัพยากรน้ํา

ดานทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   - ดานระบบแผนที่ ทรัพยากรน้ํา สําหรับ ประกอบการปฏิบัติงาน

และสิ่งแวดลอม(ศูนยขอมูล (ศูนยขอมูลน้ําระดับจังหวัด)  (Internet GIS) หนวยปฏิบัติการ วางแผนพัฒนาแหลงน้ํา

น้ําระดับจังหวัด)   - ดานระบบคาดการณ สารสนเทศดาน ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ

ติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงานในภาวะปกติ

  และจําลอง และสิ่งแวดลอม และการตัดสินใจในภาวะ

  - ดานระบบแสดงผลขอมูลวิเคราะห วิกฤตไดอยางรวดเร็วทันการณ

ขอมูลสถานการณน้ํา ปองกันและลดความเสียหาย

2.การเช่ือมโยงขอมูลดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต

จากคลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศ และทรัพยสินของประชาชน

แหงชาติดวยเว็บเซอรวิส ในพื้นที่ได

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงจอดรถ 1.เพ่ือกอสรางโรงจอดรถ กอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง  -  - 489,000  -  - ศูนยนันทนาการ 1.ศูนยนันทนาการผูสูง กองสงเสริม

องคการบริหารสวนจังหวัด ณ บริเวณศูนยนันทนาการ 7.20 เมตร ยาว 30.50 เมตร ผูสูงอายุ องคการ อายุองคการบริหาร คุณภาพชีวิต

ชัยภูมิ ผูสูงอายุ องคการบริหาร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา บริหารสวนจังหหวัด สวนจังหวัดชัยภูมิ

สวนจังหวัดชัยภูมิ 219.60 ตารางเมตร ชัยภูมิ มีท่ีจอดรถ 2.เพ่ือใหผูสูงอายุและผูมา

2.เพ่ือใหผูสูงอายุและผูมาใช จํานวน 1 หลัง ที่มีคุณภาพ ใชอาคารศูนยนันทนาการ

อาคารศูนยนันทนาการ (รายละเอียดตามแบบและประมาณ รองรับการใชงานได ผูสูงอายุ องคการบริหาร

ผูสูงอายุ องคการ ราคากอสรางจากกองชาง อบจ.ชัยภูมิ) รอยละ 80 สวนจังหวัดชัยภูมิ มีท่ี

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จอดรถที่สะดวก ปลอดภัย

มีท่ีจอดรถท่ีสะดวก ปลอดภัย และเปนระเบียบเรียบรอย

และเปนระเบียบเรียบรอย

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

6-9/1



 

 

 

 

 



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 1,075,000  -  -  - - สํานักปลัดฯ

และขนสง ไมต่ํากวา 3,000 ซีซ ีจํานวน 1 คัน

 -รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบ 523,000        -  -  - -

ไมต่ํากวา 2,400  ซีซ ีจํานวน 1 คัน

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ - 575,000 575,000 575,000 - สํานักปลัดฯ

และขนสง ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบธรรมดา จํานวน 3 คัน

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตตรวจการณ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา - 7,850,000        -  - - สํานักปลัดฯ

และขนสง 2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต เคร่ืองยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ลอ 

จํานวน 5 คันๆ ละ 1,570,000 บาท รายละเอียด ดังน้ี

   1. เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู (เขา - ออก)

   2. เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟลมกรองแสงและปองกันสนิม

   3. มีอุปกรณอํานวยความสะดวก มาตรฐาน คือ 

เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณมาตรฐานโรงงาน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

   4. ความสูงใตทองรถ (ระยะต่ําสุดถึงพ้ืน) ไมนอยกวา 180 มิลลิเมตร

   5. โครงสรางหลังคาเปนชิ้นเดียวตลอดคัน

   6. มีประตูดานหลัง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 132,000 - - 22,000 - สํานักปลัดฯ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 7 เคร่ืองๆ ละ 

22,000.- บาท เปนเงิน 154,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงานประมวลผล  63,000        - - 21,000         -

จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท

- เคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ 29,000 - - 29,000 -

ศูนยบริการ แบบที่ 2 ขนาด กระดาษ A4 จํานวน 2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 29,000 บาท เปนเงิน 58,000 บาท

- เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 17,000        - - 17,000         -

จํานวน 2  เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท

2



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- เคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 15,000        - - 15,000         -

แบบที่ 2 ความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองโทรสารแบบกระดาษธรรมดาแบบสงเอกสาร 30,000        - - 30,000         -

ไดครั้งละ 30 แผน จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - จัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง กวางไมนอยกวา 235 ซม. 222,000       - - - - สํานักปลัดฯ

ลึก 62.5 ซม. สูง 78.5 ซม. จํานวน 8 ชุดๆละ 7,500 บาท 

เปนเงนิ 60,000 บาท

- จัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงและ ที่นั่งเปนเบาะนวม 

กวางไมนอยกวา 231 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 76 ซม. 

จํานวน 17 ชุดๆละ 8,000 บาท เปนเงิน 136,000 บาท

- เกาอี้แถว 3 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเปนเบาะนวม 

กวางไมนอยกวา 175 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 76 ซม. 

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 26,000 บาท 

3



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (สมารททีว)ี 618,000       - - - -

และเผยแพร ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ  

1,920 x 1,080 พิกเซล จํานวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท

เปนเงนิ 90,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (สมารททีว)ี ขนาดไมนอยกวา 

75 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ  1,920 x 1,080 พิกเซล

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 229,000 บาท เปนเงิน 458,000 บาท

- จัดซื้อโดรนเคร่ืองมัลตโิรเตอร สําหรับถายภาพมุมสูง

จํานวน 1 ตัว ราคา 70,000 บาท

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสารบานเล่ือน แบบบานกระจก ขนาด 4 ฟุต  - 8,400             -  - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,200 บาท 

- ตูเก็บเอกสารบานเล่ือน แบบบานทึบ จํานวน 8 ตูๆละ  - 31,200            -  - -

3,900 บาท 

- โตะไมอเนกประสงคพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ - 8,990             -  - -

 8,990 บาท

4



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ตูเก็บของอเนกประสงค จํานวน 1 ตู ๆ ละ 3,990 บาท  - 3,990             -  - -

- ชั้นวางของขนาดใหญ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,990 บาท  - 11,980            -  - -

- เกาอี้สํานักงานสําหรับเคาเตอรประชาสัมพันธ  - 7,960             -  - -

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,990  บาท 

- โทรศัพทภายใน จํานวน 20 เคร่ืองๆ ละ 1,590 บาท  - 31,800            -  - -

90,000            -  - -

จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)  -  - -

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาด - 68,000            -  - - สํานักปลัดฯ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2  - 60,000            -  - -

(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)  จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล  - 22,000            -  - -

- เคร่ืองโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน

5



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 38,000        26,600            -  - - สํานักปลัดฯ

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

 จํานวน 17 ชุดๆละ 3,800  บาท เปนเงิน 64,600 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - 84,000            -  - -

ตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุด ชุดละ 12,000 บาท 

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  - 150,000          -  - -

แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 15 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  - 18,000            -  - -

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตตรวจการณ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  6,280,000     -  -  - - สํานักปลัดฯ

และขนสง 2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

เคร่ืองยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 4 คัน ๆ ละ 

1,570,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดกระจายความเย็น 4 ทิศทาง - 498,000 - - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 6 เคร่ืองๆ ละ 83,000 บาท

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งระบบควบคุมกระแสไฟฟาและคํานวณการใช  - 36,800            -  - - สํานักปลัดฯ

กระแสไฟฟาแบบผานระบบเครือขาย ของบานพักองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณเสียง และอุปกรณตางๆ  - 70,500  -  - - สํานักปลัดฯ

ในหองบันทึกเสียง อบจ.ชย. ณ ชั้น 1 อาคารสํานักงาน

อบจ.ชย. (หลังใหม) ประกอบดวย

 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง8 ชองสัญญาณ จํานวน 1 เคร่ือง

 - ออดิโออินเตอรเฟส 2.0,24 บิต,/192 กิโลเฮิรทซ,พรอมซอฟแวร จํานวน 1 เคร่ือง

 -ไมโครโฟนคอนเดนเซอร จํานวน 1 อัน

 - ขาไมคบูม จํานวน 1 อัน

 - เฮดโฟน จํานวน 1 อัน

 - คยีบอรด Midi 32  คีย จํานวน 1 เคร่ือง

 - แผนกรองลม Popfilter จํานวน 1 อัน 

 - แผนลดเสียงสะทอนขณะบันทึกเสียง

(Vocal Booth) จํานวน 1 ชุด

 -  ฮารดดิส ขนาด 1 TB จํานวน 1 อัน

 - สาย LAN CAT 5E ระยะ 30 เมตร

 - ชุดลําโพง มีซับวูฟเฟอรรองรับบลูทูธ จํานวน 1 ชุด
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ชุดไมโครโฟนไดนามิค พรอมขาตั้ง จํานวน 2 ชุด

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network - 27,000           - - - สํานักปลัดฯ

แบบ 2 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 27,000 บาท

- เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Ink TanK Printer) - 4,300            - - -

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท

-  เคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย - 18,000           - - -

บริการ แบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

-  คาเชาระบบ Cloud Server แบบที่ 1 - 78,000           78,000        78,000         -

ราคา 6,500 บาทตอเดือน เปนเวลา 3 ป ๆ ละ 78,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ชนิดมือผลกั ขนาด 12 ตู - 190,200         - - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 95,100 บาท  รวมเปนเงิน

190,200 บาท รายละเอียดดังนี้

- ตูรางเล่ือนขนาดกวาง 91.40 ซม. ยาว 442 ซม. สูง 221 ซม.
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- มีตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 5 ตู

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) - - 7,700          - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 11 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ - - 4,300          4,300          - สํานักปลัดฯ

(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล - - 23,000 23,000 -

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 800 VA - - 7,500 5,000 -

จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน - - 16,000        - -

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ - - 4,300          4,300          - สํานักปลัดฯ

(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล - - 23,000 23,000 -

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 800 VA - - 7,500 5,000 -

จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน - - 16,000        16,000         -

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเอกสารรางเล่ือน ชนิด 6 ตู  (CPT) ชนิดมือผลัก - - 130,000       - - สํานักปลัดฯฯ

ประกอบดวย ตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 2 ตู จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 65,000 บาท

 (ราคารวมคาติดตั้งแลว)

- ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,900 บาท - - 7,900          7,900          -

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

- ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 1 ตู ๆ ละ 8,000 บาท - - 8,000 - -

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

- โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท - - 8,500          - -

 (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

- เคร่ืองเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษและ - - 12,000        - -
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เขาเลมมือโยก จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

- เคร่ืองถายเอกสาร (ระบบดิจิตอล ขาว-ดํา และสี) - - 120,000       - -

ความเร็ว 20 แผนตอนาที จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 120,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ - - 18,700        - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 

1 เคร่ือง ๆ ละ 18,700 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เคร่ืองรบัสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต  - - 24,000        - -

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักงานขนาดมาตรฐาน 32,000  -  -  - - กองกิจการสภาฯ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 21,000  -  -  - -

จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 11,400  -  -  - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 33,000         -  -  - -

ตามกฏหมาย จํานวน 3 ชุดๆละ 11,000บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด  15,800         -  -  - -

Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 7,900 บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network 12,000         -  -  - -

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท
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บัญชีครุภัณฑ
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ใชในการปฎิบัติงาน 180,000  -  -  - - กองกิจการสภาฯ

ความละเอียดไมนอยกวา 400 x 400 จุด ตอตารางนิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 180,000 บาท

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนความละเอียดในการสรางภาพขั้นต่ํา 

 - สามารถยอขยายได

 - พื้นที่การพิมพใหญสุด

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ - จัดซื้อเคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจกเตอร  - 39,000          -  - - กองกิจการสภาฯ

เผยแพร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 

- จอรับภาพแบบขาต้ัง จํานวน 1  - 9,900  -  - -

เคร่ืองๆละ 9,900 บาท

- โทรทัศน LED TV ขนาด 26,000        13,000          -  - -

32 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ืองละ 13,000 บาท

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  (จอขนาดไมนอยกวา19 น้ิว) 48,000        16,000          -  - - กองกิจการสภาฯ

จํานวน 4  เคร่ือง เคร่ืองละ 16,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 44,000        11,000          -  - - กองกิจการสภาฯ

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ จํานวน 5 ชุดๆละ 15,200        3,800            -  - -

3,800 บาท 

- เคร่ืองคอมพิวเตอรสํานักงานประมวลผล แบบที่ 1 * 22,000         -  -  - -

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 15,800         -  -  - -

(27 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ตกแตงหองรับรองสมาชิก รายละเอียดดังนี้ กองกิจการสภาฯ

งานครัว 1. ผามาน ขนาด 120x95 ซม. (ชองแสง) จํานวน  - 3,400           - - -

2 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท

2. ผามาน ขนาด 120x260 ซม. - 13,200         - - -

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,300 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. ผามาน ขนาด 410x136 ซม. (ชองแสง) จํานวน 1 ชุด - 4,800           กองกิจการสภาฯ

4. ผามาน ขนาด 410x255 ซม. จํานวน 1 ชุด - 8,700           

5. ผามาน ขนาด 314x136 ซม. (ชองแสง) จํานวน 1 ชุด - 3,900           

6. ผามาน ขนาด 314x255 ซม. จํานวน 1 ชุด - 6,900           - - -

7. ผามาน ขนาด 463x136 ซม. (ชองแสง) จํานวน 1 ชุด - 5,400           - - -

หองประธานสภา รายละเอียดดังน้ี - - -

8. ผามาน ขนาด 100x96 ซม. - 3,000           - - -

(ชองแสง) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท

9. ผามาน ขนาด 100x260 ซม. - 5,600           - - -

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท

10. ผามาน ขนาด 360x146 ซม. - 17,200         - - -

(ชองแสง) จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 4,300 บาท 

11. ผามาน ขนาด 360x256 ซม. - 23,100         

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,700 บาท

12. ผามาน ขนาด 98x255 ซม. - 5,600           
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท - - - กองกิจการสภาฯ

หองประชุมยอย รายละเอียดดังนี้

13. ผามาน ขนาด 400x200 ซม. จํานวน 1 ชุด - 8,500           - - -

14. ผามาน ขนาด 110x250 ซม. (ประต)ู จํานวน 1 ชุด - 3,000           

15. ผามาน ขนาด 448x132 ซม. (ชองแสง) จํานวน 1 ชุด - 5,200           

16. ผามาน ขนาด 116x260 ซม. - 6,000           - - -

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

หองผูอํานวยการกองกิจการสภา รายละเอียดดังนี้

17. ผามาน ขนาด 400x226 ซม. จํานวน 1 ชุด - 8,500           - - -

18. ผามาน ขนาด 360x160 ซม. - 8,600           - - -

(ชองแสง) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 4,300 บาท

19. ผามาน ขนาด 360x255 ซม. จํานวน 1 ชุด - 7,700           - - -

20. ผามาน ขนาด 98x255 ซม. - 5,600           - - -

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท

หองสํานักงานกองกิจการสภา รายละเอียดดังนี้
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

21. ผามาน ขนาด 381x154 ซม. (ชองแสง) จํานวน 1 ชุด - 4,500           - - - กองกิจการสภาฯ

22. ผามาน ขนาด 98x255 ซม. - 5,600           - - -

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท

23. ผามาน ขนาด 330x160 ซม. - 19,500         - - -

(ชองแสง) จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,900 บาท

24. ผามาน ขนาด 330x255 ซม. - 35,500         - - -

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 7,100 บาท - - -

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) - - 1,288,000   1,288,000   - กองกิจการสภาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 2 คันๆละ 1,288,000 บาท เปนเงิน 3,864,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ  - - 17,000        - - กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1  - - 22,000        - - กองกิจการสภาฯ

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  - - 22,000        - -

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม  - - 24,000        - -

กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  - - 3,800          - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธกิารใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  - - 26,700        - -

แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) กองกิจการสภาฯ

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  - - 30,000        - -

(18 นาที/หนา) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  - - 9,500          - - กองกิจการสภาฯ

เผยแพร ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - โตะประชุม ขนาด 36 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด  - - 126,500      - - กองกิจการสภาฯ

ประกอบดวย

  1. โตะประชุมโลง ขนาด 150x60x75 ซม. จํานวน 18 ตัว

  2. โตะประชุมโลง ขนาด 80x60x75 ซม. จํานวน 2 ตัว

  3. โตะเขามุมโคง ขนาด 60x60x75 ซม. จํานวน 4 ตัว

- เกาอี้สําหรับประชุม จํานวน 36 ตัว ๆ ละ 3,990 บาท  - - 143,640      - -
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- โตะทํางานรองประธานสภาฯ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  - - 23,800        - - กองกิจการสภาฯ

11,900 บาท

- เกาอี้ทํางานผูบริหารสําหรับรองประธานสภาฯ  - - 11,980        - -

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,990 บาท

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท  - - 22,000        - - กองกิจการสภาฯ

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- ตูตั้งแฟม 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,990 บาท  - - 5,980          - -

- ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต จํานวน  - - 35,940        - -

6 ตู ๆ ละ 5,990 บาท 

- ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน  - - 30,320        - -

8 ตู ๆ ละ 3,790 บาท 
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม 879,000         879,000      - - - กองแผนและ

และขนสง ต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา งบประมาณ

110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบยกสูง 

จํานวน 1 คัน เคร่ืองยนตดีเซล เกียรอัตโนมัติ

เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดบัเบิ้ลแคบ 

4 ประตู เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียงและ

อุปกรณมาตรฐานจากโรงงานราคารวมภาษีสรรพสามิต

พรอมติดตั้งฟลมกรองแสงกันความรอน ลอแม็กซ 

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 17 นิ้ว

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 * 132,000         66,000        22,000        22,000        - กองแผนและ

 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 11 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท งบประมาณ

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 22,800          11,400        7,600          3,800          -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม - 36,000        24,000        12,000        -

กฎหมาย จํานวน 10 ชุดๆ ละ 12,000 บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด - 8,900          8,900          26,700        -

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท 

- เคร่ืองพิมพ Multifunction  ชนิดเลเซอร  หรือชนิด  - 9,000           -  - -

LED ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท

- เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ - 11,600        5,800          5,800          -

5,800 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล - - 22,000        - -

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

- สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนยบริการ - 18,000        - - -

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network - 20,000        - - -

แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง คอมพิวเตอรและอุปกรณ 23,000 - - - - กองแผนและ

แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท งบประมาณ

- อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router) จํานวน 1 เครื่อง 46,000          - - - -

เคร่ืองละ 46,000 บาท

- เคร่ืองสาํรองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 2 เคร่ือง 35,000          - - 35,000        -

เคร่ืองละ 35,000 บาท

- อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 1 - - - 220,000 -

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 220,000 บาท

- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง - - 21,000        21,000        -

แบบที่ 2 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

- อุปกรณกระจายสัญญาณ ไรสาย (Acess Point) - - - 23,000        -

แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครภุัณฑคอมพิวเตอร)

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. อุปกรณกระจายสัญญาณ ไรสาย (Access Point) 11,600          - - - - กองแผนและ

 แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท งบประมาณ
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ติดตั้งสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและ 16,000 - - - -

อินเตอรเน็ตจากหองปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ไปยังศูนยอาหาร องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

(Food Center) จํานวน 2 จุด ๆ ละ 8,000 บาท

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพสาํเนาระบบ ดิจิตอล ความละเอียด 400x400 180,000         - - - - กองแผนและ

จุดตอตารางนิ้ว จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 180,000 บาท งบประมาณ

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 32,400           -  -  - - กองแผนและ

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท งบประมาณ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู ในหอง

ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ อาคารสํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน* 92,400           -  -  - - กองแผนและ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท งบประมาณ

รวมเปนเงิน 48,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู 190,200         -             - - - กองแผนและ

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 95,100 บาท รายละเอียดดังนี้ งบประมาณ

- ตูรางเล่ือนขนาด กวาง 91.4 ซม. ยาว 442 ซม. สูง 221 ซม.

- มีตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 5 ตู

- ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก ขนาด 4 ตู 42,790          -             - - -

จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดังน้ี

ตูรางเล่ือนขนาด กวาง 91.4 ซม. ยาว 197 ซม.

สูง 221 ซม. มีตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 1 ตู
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - อุปกรณจัดเก็บ Log file ระบบเครือขายแบบท่ี 1  - 50,000  -  - - กองแผนและ

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง งบประมาณ

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู  - 95,100         -  - - กองแผนและ

จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังน้ี งบประมาณ

 - ตูรางเล่ือนขนาด กวาง 91.4 ซม. ยาว 442 ซม. สูง 221 ซม.

 - มีตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 5 ตู

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch ) ขนาด 24 ชอง 42,000           -  -  - - กองแผนและ

แบบที่ 2 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท งบประมาณ

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One  สําหรับงาน 134,600         -  -  - - กองแผนและ

ประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 บาท งบประมาณ

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800  บาท ๆ ละ 7,600 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆละ 11,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 

5,900 บาท เปนเงิน 59,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2  จํานวน 1 เคร่ือง  - - 350,000       - - กองแผนและ

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) งบประมาณ

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - - 28,000         - -

แมขายจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA จํานวน 1 ชุดๆละ 12,000 บาท - - 12,000         - -

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล - 22,000        - - - กองแผนและ

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ งบประมาณ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  - 3,800          - - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  - 12,000         -  - -

ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network - - 10,000 10,000 -

แบบ 1  (18 หนา/นาที) จํานวน 2  เคร่ืองๆละ 10,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล - 32,000        - - - กองแผนและ

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท  (รายละเอียดตามเกณฑ งบประมาณ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  - 34,000        -  - -

2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท  (รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  - 15,200        - - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท(รายละเอียดตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  - 48,000         -  - -

ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 700 บาท - 2,800           -  - -

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

47 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - - - - 264,000      กองแผนและ

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) งบประมาณ

จํานวน 12 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 - - - - 90,000        

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 57,000        

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม - - - - 180,000      

กฎหมาย จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท  

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network - - - - 45,000        

แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท 
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 - - - - 90,000        

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network - - - - 45,000        

แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  - - - - 54,000        

แบบ 2  (27 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 27,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) - - - - 92,000        

แบบที่ 2 จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง - - - 42,000        

แบบที่ 2 จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท (รายละเอียด

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 32,000        - - - - กองคลัง

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

-  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  6,600         - - - -

(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,300 บาท

-  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 7,600         - - - -

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 22,000        - - - -

ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

49 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน - 32,000        - - - กองคลัง

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

-  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  - 34,000         -  - -

(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 2  เคร่ืองๆละ 17,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

-  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง - 15,200        - - -

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ

ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - 48,000        - - -

ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมปองกันไวรสั จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 700  บาท  - 2,800         - - -

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

50 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -  - 22,000        - - กองคลัง

(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง - - 3,800         - -
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการ กองคลัง

ใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฏหมาย จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม - - 12,000        - -

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  เคร่ืองพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network - - 17,800        - -

แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

51 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 20 ตู ๆ ละ 110,000      - - - - กองคลัง

5,500 บาท

52 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท - - 22,000        - - กองคลัง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ตูเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน - - 23,400        - -

6 ตู ๆ ละ 3,900 บาท รายละเอียด ดังน้ี

1. ขนาดกวาง 118.4 ลึก 40.6 สูง 87.4 ซม.

2. ประตูบานเล่ือนทึบ มือจับฝง

3. ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเปน 3 ชั้น 

4. เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาด

ผิวงานลางไขมันและเคลือบผิวปองกันสนิม

5. ใชกุญแจ CyberLock มาตรฐานสากล

53 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน - - 36,000        - - กองคลัง

ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 36,000 บาท

54 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน - - 32,000        - - กองคลัง

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - - 7,600         - - กองคลัง

โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน

(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

3,800 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม - - 24,000        - -

กฎหมายจํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 700 บาท - - 1,400         - -

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

55 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ - - 34,000        - - กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง เคร่ือง ละ 17,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - - 7,600         - - กองคลัง

โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน

(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

3,800 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม - - 24,000        - -

กฎหมายจํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 2 ชุด ๆ  ละ 700 บาท - - 1,400         - -

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

56 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร 

- เกาอี้ ขนาด 65x68x101-111 ซม. ที่วางแขนอลูมิเนียม - - 7,800         - - กองคลัง

บุหนังสีเดียวกันกับตัวเกาอี้ ปรับโยกเอน และปรับโยกเอน

และปรับสูง - ต่ํา จํานวน 2 ตัว
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 688,000      688,000      688,000      688,000      - กองชาง

ภายใน และขนสง ไมต่ํากวา  2,400  ซีซ ีขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบมีชองวาง  (CAB)

จํานวน 4 คัน ๆ ละ 688,000 บาท

58 แผนงานเคหะ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 44,000        44,000        44,000        44,000        - กองชาง

และชุมชน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 8 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 2.7 GHz จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ

 Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ' DDR3 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกวา 
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ขนาดความจุ ไมนอยกวา 1 TB จํานวน  1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

'- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 ' Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio 

ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

59 แผนงานเคหะ คาครุภัฑณ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network 60,000        - - - - กองชาง

และชุมชน จํานวน 5  เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 'หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

' กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

60 แผนงานเคหะ คาครุภัฑณ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี แบบ Network - 50,000        50,000        50,000        - กองชาง

และชุมชน  แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 15  เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi 
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) 'แบบ USB 2.0 'หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

' กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย (Wi-Fi) (IEEE 802.11b,g,n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

61 แผนงานเคหะ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* - 35,800        - - - กองชาง

และชุมชน  จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

62 แผนงานเคหะ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพขนิดฉีกหมึก (INKJET  PRINTER) 24,000        24,000        24,000        24,000        - กองชาง

และชุมชน จํานวน  8  เคร่ือง ๆ ละ  12,000 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพิ์ไมนอยกวา  4,800*1,200dpi

 - มีความเร็วในการพิมพราง ขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพราง ขาวดําไมนอยกวา20หนาตอนาที

44



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - Interface แบบ 1 *Parallel หรือ 1*USB 2.0 หรือดีกวา

 - สามารถใชไดกับ A4/Letter/Legal และ Custon 

โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน

63 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา 4,500,000    4,500,000     - - กองชาง

จํานวน 2 คันๆละ 4,500,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

64 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 210,000       -  -  - - กองชาง

จํานวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

65 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบท่ี 1* 44,000         -  -  - - กองชาง

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000  บาท 

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร 7,600           -  -  -

คอมพิวเตอรพรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้งมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800  บาท เปนเงิน 7,600 บาท กองชาง

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พรอมแผน CD-ROM 22,000         -  -  - -

45



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ชุดติดตั้งมีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

11,000 บาท 

- เคร่ืองพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 8,600           -  -  - -

(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เคร่ืองเครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

66 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  - 213,300       -  - - กองชาง

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

พรอมติดตั้ง จํานวน 6 เคร่ืองดงันี้

- ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 25,900 บาท

- ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 28,600 บาท 

- ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท 

เปนเงนิ 64,800 บาท

- ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 47,000 บาท 

เปนเงนิ 94,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

67 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. งานจัดทําฐานขอมูล GIS - 498,000      - - - กองชาง

2. งานจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร &

ซอฟทแวรระบบ ประกอบโครงการฯ

3. งานจัดทําโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ติดตั้งบนอุปกรณคอมพิวเตอรของศูนยปฏิบัติงาน GIS 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (GIS Application) 

4. งานจัดทําระบบประมวลผล ระบบสืบคนขอมูลเพ่ือการ

ใหบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่ในรูปแบบ

Web Map Services (WMS) เพื่อเผยแพรขอมูลของ

โครงการฯ ผานระบบเครือขายของ อบจ. ชัยภูมิ

5. งานสอนใหความรูการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใหกับเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ ของ อบจ. ชัยภูมิ

68 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครภุัณฑรถบรรทุกแบบ Roll of Truck - 5,900,000    - - - กองชาง

และขนนสง เพื่อเก็บขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 5,900,000 บาท

- รถเก็บขยะอันตรายแบบ Roll of Truck

ชนิดมีขอเกี่ยว ยกภาชนะขึ้น-ลง วางและเทขยะทิ้งได 

ใชรถยนตชนิดรถ 10 ลอ เครื่องยนต ดีเซล มีกําลังไมนอยกวา

 260 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกง มีประตูเปด-ปด 2 บาน 

พรอมที่ล็อค มีที่นั่งปฏิบัติงานไดไมนอยกวา 3 ที่นั่ง 

มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตัวรถและอุปกรณเปนของใหมไม

เคยใชงานมากอน ตัวรถยนตบรรทุกจะตอง

เปนรุนใหมลาสุดและเปนผลิตภัณฑที่ผลิต

ประกอบสําเร็จรูปภายในประเทศ

69 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที1่*  - 447,000       -  - - กองชาง

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ

22,000 บาท เปนเงิน 220,000 บาท

รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุด ๆละ 11,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 38,000 บาท

รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเชอร หรือชนิด LED  ขาว-ดํา ชนิด Network แบบที่ 1

(27 หนา/นาที) จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 7,900 บาท เปนเงิน 79,000  บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

70 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 - - 150,000      - - กองชาง

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 

30,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer) สําหรับ - - 6,300          - -

กระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,300 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - - 19,000        - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - - 60,000        - -

ตามกฎหมายจํานวน 5 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

71 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 - - 220,000      - - กองชาง

ชุมชน จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - - 120,000      - -

ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - - 38,000        - -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM )ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเชอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด - - 89,000        - -

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 8,900 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

72 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 - 44,000        220,000      220,000      220,000      กองชาง

ชุมชน จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 32 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - 24,000        120,000      120,000      120,000      

ตามกฎหมาย จํานวน 32 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร - 7,600          38,000        38,000        38,000        

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน กองชาง

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM )ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 32 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network - 20,000        100,000      100,000      100,000      

แบบที่ 2 (18 หนา/นาที) จํานวน 32 เคร่ือง เคร่ืองละ 10,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

73 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ - - 333,900      - - กองชาง

แขวน (ระบบ Inverter)

1. ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,100 บาท

2. ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 43,400 บาท เปนเงิน 303,800 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

74 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู - - 98,000        - - กองชาง

จํานวน 1 ชุด  ๆ ละ 98,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

- ตูรางเล่ือนขนาดกวาง 91.4 ซม. ยาว 442 ซม. สูง 221 ซม.

75 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดต้ังหนวยปฏิบัติการสารสนเทศดานทรัพยากร - - 440,000      - - กองชาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ศูนยขอมูลน้ําระดับจังหวัด)

มีเคร่ืองมือและอุปกรณ ดังนี้

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท

เปนเงนิ 60,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 130,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3. ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย

(Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 16 แกนหลัก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 ชุด  ๆ ละ 28,000 บาท กองชาง

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ์การใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท เปนเงิน 36,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

6. เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

เปนเงนิ 17,400 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7. เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 2 KVA จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

8. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 24 ชอง กองชาง

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

9. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับแสดงผลหลายจอภาพ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 41,700 บาท ประกอบดวย

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูในภายใน

หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

1 GB หรือดีกวา และ สามารถสงสัญญาณออกได 4 จอแสดงผล

พรอมกันที่ความละเอียดอยางนอย 1,920x1,080 Pixel
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ตอการแสดงผล กองชาง

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 16 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

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

- มีแปนพิมพและเมาส แบบไรสาย

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio 

ไมนอยกวา 600 : 1 มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว และ

รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920x1,080 Pixel

จํานวน 1 หนวย

- มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมาย
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10. เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรอื LED สี กองชาง

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

11. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 27,500 บาท

เปนเงนิ 82,500 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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   แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 เคร่ือง คุณลักษณะดังน้ี 308,000      - - - - กองการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1 ศาสนา และ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) ราคา 22,000 บาท วัฒนธรรม

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- จัดซ้ือโน๊ตบุค จ านวน 4  เคร่ืองคุณลักษณะ ดังน้ี 84,000        

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 31,600        

 คุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 24 เคร่ือง 76,800        

คุณลักษณะ ดังน้ี 
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์แผยแพร่ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง จ านวน 1 เคร่ือง 7,000         กองการศึกษา

และโฆษณา ระบบดิจิตอล ราคา 7,000 บาท ศาสนา และ

- จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง 24,000

คุณลักษณะ ดังน้ี

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ราคา 24,000 บาท

- จัดซ้ือจอรับภาพ จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี 32,000

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม180 น้ิว ราคา 32,000 บาท

78 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะครูพร้อมเก้าอ้ี 26 โรงเรียน 486,000      918,000      - - - กองการศึกษา

รวมท้ังส้ิน 312 ชุด ประกอบด้วย ศาสนา และ

รายละเอียดคุณลักษณะของโต๊ะ ดังน้ี วัฒนธรรม

1. โต๊ะ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.08 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 ม.

2. ความสูงของโต๊ะจากพ้ืนสูง ไม่น้อยกว่า 0.75 ม.

3. หน้าโต๊ะ เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดหุ้มเมลามีนลายไม้ 
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มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดขอบโดย

รอบด้วยพีวีซีลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

4. มีล้ินชักไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน สามารถล๊อคกุญแจได้

รายละเอียดคุณลักษณะของเก้าอ้ี มีดังน้ี

1. เก้าอ้ีส านักงาน ชนิด มีเท้าแขน ล้อเล่ือน 5 ล้อ

2. เบาะน่ัง และพนักพิง บุหนังเทียม

3. ขาล้อเล่ือนท้ัง 5 แฉก เป็นโลหะ หรือพลาสติก (พีพี) 

รองรับแกนเหล็กยึดกับเบาะรองน่ัง มีเกลียวสามารถปรับระดับได้

79 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - จัดซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 10 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 55,000        - - - - กองการศึกษา

 (รายะเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ศาสนา และ

80 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ติดต้ังชุดเคร่ืองเสียง ประจ าสนามกีฬากลาง ประกอบด้วย - 5,333,000 - - - วัฒนธรรม

1. ล าโพงกลางแจ้ง ขนาด 12 น้ิว จ านวน 20 ชุด

2. ชุดจัดยึดล าโพงกลางแจ้ง จ านวน 20 ชุด

3. เคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้งแบบเช่ือมต่อเคร่ือข่าย ขนาด 2400 วัตถ์ จ านวน 10 ชุด
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4. เคร่ืองควบคุมสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ 8x8 จ านวน 1 ชุด กองการศึกษา

5. เคร่ืองผสมผสานเสียง แบบ 24 ช่อง สัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง ศาสนา และ

6. ตู้เก็บอุปกรณ์เคร่ืองเสียง ขนาด 42 U จ านวน 1 ชุด วัฒนธรรม

7. ชุดควบคุมสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย จ านวน 4 ชุด

8. ตู้เก็บอุปกรณ์ส าหรับภายนอก จ านวน 4 ชุด

9. เสาเหล็ก กาวาไน พร้อมฐานสูง6 เมตร จ านวน 4 ต้น

10. งานเดินระบบไฟฟ้าไปยังเสาประกาศ จ านวน 4 ระบบ

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไวไฟ แบบจุดต่อจุด จ านวน 8 ชุด

12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณผ่านเครือข่าย แบบใช้ภายนอก จ านวน 4 ชุด

13. ระบบปฏิบัติการควบคุมการกระจายเสียงผ่านเคร่ือข่าย จ านวน 1 ชุด

14. ชุดควบคุมการกระจายเสียงผ่านเคร่ือข่าย แบบ IP 100 จ านวน 1 ชุด

15. ชุดไมโครโฟนประกาศผ่านเครือข่าย จ านวน 1 ชุด

16. ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ UHF จ านวน 2 ชุด

17. ด าเนินการติดต้ังเช่ือมต่อระบบจ านวน 1 งาน
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81 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต สนามกีฬากลางจังหวัด - 4,500,800 - - - กองการศึกษา

ชัยภูมิ ประกอบด้วย ศาสนา และ

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Swich) ขนาด 24 ช่อง วัฒนธรรม

จ านวน 1 คร่ือง ๆ ละ 130,000 บาท

2. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer)

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 230,000 บาท

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 364,800 บาท  ประกอบด้วย

   3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1  เคร่ืองๆ ละ 350,000 บาท

   3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

   3.3  ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)

จ านวน 1 ชุดๆ ละ 18,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
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5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบภายนอกอาคารสามารถกันน้ า กองการศึกษา

กันแดด และกันฝุ่นละออง จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 79,000 บาท เป็นเงิน 1,580,000 บาท ศาสนา และ

6. อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 240,000 บาท วัฒนธรรม

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

เป็นเงิน 190,000 บาท

8. โปรแกรมบริหารจัดการ การลงทะเบียนเพ่ือใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฟรี จ านวน 1 ระบบๆ ละ 250,000 บาท

9. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จ านวน 20 ชุดๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท

10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้วน าแสง จ านวน 40 ชุดๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท

11. สายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด 24 แกน จ านวน 3,000 เมตรๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 375,000 บาท

12. เสาเหล็กกัลวาไนซ์ขนาด 4 น้ิว สูง 5 เมตร จ านวน 20 ชุดๆ ละ 15,500 บาท เป็นเงิน 310,000 บาท

13. อุปกรณ์ประกอบระบบสายโครงข่ายใยแก้วน าแสง จ านวน 1 ระบบๆ ละ 110,000 บาท

14. ค่าอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง จ านวน 409,000 บาท

82 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one - 204,000      - - - กองการศึกษา

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 12 เคร่ือง ศาสนา และ

เคร่ืองละ 17,000 บาท ขนาดจอภาพ วัฒนธรรม
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ไม่น้อยกว่า21 น้ิว (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ กองการศึกษา

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ศาสนา และ

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน - 34,000        - - - วัฒนธรรม

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 53,200        - - -

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท

ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน 14 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง - 168,000      - - -

ตามกฎหมาย จ านวน 14 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
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- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า ชนิด - 80,100        - - - กองการศึกษา

Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 9 เคร่ือง ๆ ละ ศาสนา และ

8,900 บาท วัฒนธรรม

- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี - 30,000        - - -

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - 32,500        - - -

จ านวน 13 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - 17,400        - - -

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว จ านวน 1 จอ - 4,000         - - -

จอละ 4,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
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(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

83 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือนชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู้ - 199,000      - - - กองการศึกษา

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 99,500 บาท ศาสนา และ

วัฒนธรรม
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  - 32,000         -  - - หนวยตรวจสอบ

(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว ) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท ภายใน

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ สําหรับคอมพิวเตอรแบบสิทธิ  - 7,600           -  - -

การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคา 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกตองตาม  - 22,000         -  - -

กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคา 11,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

85 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน - โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่ ขนาด 150x75x75  - 9,980           -  - - หนวยตรวจสอบ

เซนติเมตร จํานวน 2 ตัวๆละ 4,990 บาท ภายใน

- เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ ขนาด 65 x ลึก 66 x สูง  - 21,520         -  - -

ไมนอยกวา 97 เซนติเมตร จํานวน 8 ตัวๆละ 2,690 บาท
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ปุมปรับระดับการโยก มีสปริง

- โตะคอมพิวเตอร ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร  - 3,590           -  - -

จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,590 บาท

86 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศนแอลอีด ี(LED TV) แบบ Sart TV ขนาด   - 42,600         -  - - หนวยตรวจสอบ

และเผยแพร 48 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,300 บาท ภายใน

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

87 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร  หรือชนิด  - 18,000         -  - - หนวยตรวจสอบ

LED ขาวดํา จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท ภายใน

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง  - 4,800           -  - - หนวยตรวจสอบ

จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 1,600 บาท เปนเงิน 4,800 บาท ภายใน

89 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพ ระบบดจิิตอล พรอมเลนสและอุปกรณ  - - 25,900         - - หนวยตรวจสอบ

และเผยแพร จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 25,900 ภายใน
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

90 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  - - 34,000         - - หนวยตรวจสอบ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ ภายใน

17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบสิทธิการใชงาน  - - 7,600           - -

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมายจํานวน 2  ชุด ๆละ 3,800 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม  - - 24,000         - -

กฎหมาย จํานวน 2  ชุด ๆ ละ 12,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเชอร หรือชนิด LED  ขาว-ดํา  - - 5,200           - -

(18 หนา/นาที) จํานวน 2  เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

91 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - โตะประชุม ขนาดไมนอยกวา 240 x 110 x 75  - - 8,990           - - หนวยตรวจสอบ

เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 8,990 บา ภายใน

- เกาอี้สําหรับประชุม ขนาดไมนอยกวา 60 x 65 x 86-96  - - 26,910         - -

เซนติเมตร จํานวน 9 ตัว ๆ 2,990 บาท

- เกาอี้สําหรับประธาน ขนาดไมนอยกวา 65 x 72 x 112 -  - - 5,590           - -

122 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,590 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา - จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 9,000          -  - - - กองการเจาหนาที่

และเผยแพร 100 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท 24,000         -  - - -

- เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 39,000         -  - - -

ไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 39,000 บาท

-  โทรทัศน แอล อี ด(ีLED TV) ระดับความละเอียด 13,000        - - 13,000        -

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

13,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท

93 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร 30,000         -  - - - กองการเจาหนาที่

ไดครั้งละ 30 แผน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง 56,000        - 56,000        - -

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท เปนเงิน 224,000 บาท

- เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน 9,700         9,700         - - -

จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,700 บาท เปนเงิน 38,800
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ตูเหล็กแบบรางเล่ือน ระบบมือผลัก จํานวน  4  ชุด 419,600       -  - - - กองการเจาหนาที่

ชุดละ 104,900 บาท

94 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 32,000        32,000        32,000        - กองการเจาหนาที่

(จอขนาดไมนอยกวา 19  นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

16,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 22,000         -  - 22,000        -

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 11,400        - 7,600         11,400        -

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)  ทีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 8 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง 33,000        - 22,000        33,000        -

ตามกฎหมาย  จํานวน 8 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

- เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 8 เคร่ืองๆ ละ 177,700      - 11,800        17,700        -

5,900 บาท
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

-  เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด เลเซอร/ชนิด LED สี 17,000         -  - - - กองการเจาหนาที่

จํานวน 1 เครื่อง

- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 7,800         - 5,200         7,800         -

 (18 หนาที/่นาที) จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท เปนเงิน 20,800 บาท

-  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 7,900         - 7,900         7,900         -

Network แบบที่ 1 (27 หนาที/่นาที) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 

7,900  บาท เปนเงิน 23,700 บาท

-  เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ 37,000        -            -            -            -

ศูนยบริการ แบบที่ 3 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 37,000 บาท

95 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุ เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  จํานวน 3  เครื่อง  ๆ ละ 21,000        -            -            -            - กองการเจาหนาที่

7,000  บาท เปนเงิน 21,000 บาท

96 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. โตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ชุดๆละ 13,900         -  -  - - กองการเจาหนาที่

13,900 บาท ประกอบดวย

 - โตะทํางานผูบริหาร ขนาด200x160 x75  ซม.

 - โตะทํางาน ขนาด 135x80 x75  ซม.
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - โตะคอมพิวเตอร ขนาด 80 x60 x 75  ซม. กองการเจาหนาที่

 - แผนเขามุม ขนาด 85 x 65  x 2.8 ซม.

2. โตะทํางานหัวหนา จํานวน 3 ชุดๆละ 32,700         -  -  - -

10,900 บาท  เปนงิน 32,700 บาท ประกอบดวย

 - โตะทํางาน สําหรับหัวหนา ขนาด 180 x160  x75 ซม.

 - โตะทํางาน ขนาด 120x80 x75  ซม.

 - โตะคอมพิวเตอร ขนาด 80 x60 x 75  ซม.

 - แผนเขามุม ขนาด 85 x 65  x 2.8 ซม.

3. จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับเจาหนาที่จํานวน 6 ตัวๆละ 12,000         -  -  - -

2,000 บาท  เปนเงนิ 12,000 บาท  ประกอบดวย

 - ขนาด 57 (กวาง) x 56 (ลึก) x 91-99 (สูง) ซม.

 - โครงเกาอี้เปน PP หุมดวยผาตาขายสีดํา

 - เบาะนั่งเปนฟองนํ้าหุมตาขายสีดํา

 - ที่เทาแขนเปน PP สีดํา

 - โชคแกสสดํีา ขนาด 80 มม. ครอบดวยฝาครอบ 3 ชั้น
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - ขาเหล็กพนดํารัศมี 320 มม. กองการเจาหนาที่

 - ลูกลอ PU สีเทา

4. ชุดรับแขก 11,900         -  -  - -

 - ชุดรับแขก จํานวน 4  ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

 - โตะขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 ซม.

 - เกาอี้บุนวมหุมดวยผาลายสวยงาม

5. ผามาน จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 54,400         -  -  - -

      5.1. ผามาน ขนาด 280 x 200 ซม.

จํานวน 2 ชุดๆละ 6,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท

      5.2. ผามาน ขนาด 200 x 200 ซม.

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,900 บาท 

      5.3. ผามาน ขนาด 190 x 160 ซม.

จํานวน 5  ชุดๆละ 4,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

      5.4. ผามาน ขนาด 50 x 260 ซม.

จํานวน 10  ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

97 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  - 34,000         -  - - กองการเจาหนาที่

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท

เปนเงนิ 34,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  - 16,000         -  - -

จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ  - 11,400          -  - -

เคร่ืองคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก 

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800  บาท 

เปนเงนิ 11,400 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง  - 36,000         -  - - กองการเจาหนาที่

ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด ชุดละ 12,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

98 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -  เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * - - 204,000      - - กองการเจาหนาที่

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 12 เคร่ือง ๆ ละ 

ราคา 17,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง - - 53,200        - -

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

สิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ชุดละ 3,800 บาท

จํานวน 14 ชุด   (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง - - 168,000      - -

ตามกฎหมาย  จํานวน 14 ชุดๆ ละ 12,000 บาท 

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน * 32,000        กองการเจาหนาที่

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท 

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network - - 8,900         - -

แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง ๆละ 8,900 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network - - 10,000        - -

แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 1 kVA ( 600 Watts) - - 5,800         - -

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

-  สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ - - 18,000        - -

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

99 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ - - 59,900        - - กองการเจาหนาที่

และเผยแพร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 59,900 บาท

100 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดตั้งผนัง ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง - - 16,900        - -

จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,690 บาท

101 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา - - 729,000      - -

ขนสง กวา 2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

90 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 1 คัน ๆละ 729,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

102 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เกาอี้ทํางานสําหรับหัวหนา - - 27,690        - - กองการเจาหนาที่

ขนาด (กวางxลึกxสูง) 64x78x112-120 ซม.

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 6,990 บาท

- เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ 67,250        - - กองการเจาหนาที่

ขนาด (กวางxลึกxสูง) 65x66x97-107 ซม.

จํานวน 25 ตัว ๆ ละ 2,690  บาท
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน - - 14,500        - - กองการเจาหนาที่

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ/ทาบบัตร Proximity Card/กด

รหัสผาน

- รองรับการบันทึกเวลา 100,000 รายการ

- รองรับการถายโอนขอมูลผาน TCP/IP,USB จอสีขนาด 2.4 นิ้ว

- โปรแกรม HIP Permium Time

-            
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 92,400         -  -  - - กองสงเสริม

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง  ๆ ละ 16,000.- บาท คุณภาพชีวิต

 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก

(2Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3หรือดีกวา 

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)

ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1

และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร 3,800           -  -  - -

คอมพิวเตอร พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด 

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานพรอมแผน CD-ROM 11,000         -  -  - -

ชุดติดตั้งมีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด

104 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ  - 957,000       -  - กองสงเสริม

และขนสง ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา คุณภาพชีวิต

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

คันละ 957,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

105 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  - 80,000         -  - - กองสงเสริม

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง  ๆ ละ คุณภาพชีวิต

16,000  บาท เปนเงิน 80,000 บาท

-  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร  - 19,000         -  - -

คอมพิวเตอร พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,800  บาท กองสงเสริม

-  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานพรอมแผน CD-ROM  - 55,000         -  - - คุณภาพชีวิต
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ชุดติดตั้งมีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 5 ชุด ชุดละ 11,000 บาท 

-  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก  - 23,700         -  - -

(Inkjet) จํานวน 3 เครื่อง เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 

เปนเงิน 23,700 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

106 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิดมือผลัก ขนาด 12 ตู  - 285,300  -  - - กองสงเสริม

จํานวน 3 ชุดๆละ 95,100 บาท รายละเอียด ดังนี้ คุณภาพชีวิต

 - ตูรางเล่ือนขนาด กวาง 91.4 ซม. ยาว 442 ซม. สูง 221 ซม.

 - มีตูเดี่ยว 2 ตู ตูคู 5 ตู

107 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1  คัน  - 1,288,000     -  - - กองสงเสริม

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตํ่ากวา 2,500 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต คุณภาพชีวิต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

108 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล พรอมเลนสและอุปกรณ  - 43,000         -  - - กองสงเสริม

และเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง คุณภาพชีวิต
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

109 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน -  - 119,000      - - กองสงเสริม

ขนาดจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 7 เครื่องๆละ คุณภาพชีวิต

17,000  บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบสิทธิการใชงาน -  - 26,600        - -

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมายจํานวน 7 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง -  - 84,000        - -

ตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง -  - 48,000        - -

ถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

7,900 บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 73,600         - - - - กองพัสดุและ

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ ทรัพยสิน

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 36,800 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 19,200         - - - -

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,600 บาท 

111 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 - 75,600 75,600 75,600 - กองพัสดุและ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ ทรัพยสิน

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 37,800 บาท เปนเงิน 226,800 บาท

- เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด - 18,000         18,000         18,000         -

LED ขาวดํา จํานวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท เปนเงิน 54,000 บาท

- เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ 8,600 - - - -

 (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท

- เคร่ืองสาํรองไฟฟาขนาดไมนอยกวา 800 VA - 5,000          5,000          5,000          -

 จํานวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

112 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสาร 30,000         - - - - กองพัสดุและ

ไดครั้งละ 30 แผน จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท ทรัพยสิน

- ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนมือผลัก แบบ 4 ตู 177,000 177,000 118,000 118,000 -

จํานวน 10 หลัง ๆ ละ 59,000 บาท เปนเงิน 590,000 บาท

113 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ชุดๆละ 320,580        -  -  - - กองพัสดุและ

 13,900 บาท ประกอบดวย ทรัพยสิน

 - โตะทํางาน 200 x 100  x 75  ซม. กองพัสดุและ

 - โตะเสริมขาง พรอมถาดคียบอรด 100 x 50 x 75  ซม. ทรัพยสิน

 - ตูเสริมขาง 47.2 x 51.6 x 60  ซม.

 - ที่วาง CPU 28.8 x 51  x 9.5 ซม.

2. จัดซื้อโตะทํางานหัวหนา จํานวน 2 ชุดๆละ 10,900 บาท 

เปนงิน 21,800 บาท ประกอบดวย

 - โตะทํางาน L-shape พรอมถาดคียบอรด 

ขนาด 165 x120  x75 ซม.

 - ตูเสริมขาง ขนาด 47.2  x 51.6  x 60 ซม.

 - ที่วาง CPU ขนาด 28.8  x 51  x 9.5 ซม.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. จัดซื้อโตะทํางานสําหรบัเจาหนาที่

จํานวน 22 ชุดๆละ 6,900 บาท เปนเงิน 151,800 บาท

ประกอบดวย

 - โตะทํางาน ขนาด 120  x 60 x75ซม.

 - โตะคอมพิวเตอร ขนาด 80 x60 x75ซม.

 - แผนตอหนาโตะ ขนาด 60 x60 x90 (R)

4. จัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 1 ตัว เปนเงนิ 4,000  บาท ประกอบดวย กองพัสดุและ

 - ขนาด 55 (กวาง) x 63 (ลึก) 108  118 (สูง) ซม. ทรัพยสิน

 - โครงเกาอี้เปนโครงเหล็กชุปโครเมี่ยม หุมดวยผาตาขายสีดํา

 - เกาอี้สามารถปรับสูง-ต่ํา และล็อคพนักพิงในตําแหนง

ทานั่งปกติได (Butterfly Plate)

 - แขนเหล็กชุปโครเม่ียม หุมดวยผาตาขาย

 - โชคแกสสโีครเมี่ยม ขนาด 100 มม.

 - ขาเหล็กชุปโครเม่ียมรัสมี 320 มม.

 - ลูกลอ PU สีเทาดํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มม. 

กันรอยขีดขวนบนพ้ืน 
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5. จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับหัวหนา

จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

ประกอบดวย

 - ขนาด 54 (กวาง) x59 (ลึก) x 95 - 105 (สูง) ซม.

 - โครงเกาอี้เปนโครงเหล็กชุปโครเมี่ยม หุมดวยผาตาขายสีดํา

 - เกาอี้สามารถปรับสูง - ต่ํา และล็อคพนักพิงในตําแหนง กองพัสดุและ

ทานั่งปกติได  (Butterfly Plate) ทรัพยสิน

 - แขนเหล็กชุปโครเม่ียม หุมดวยผาตาขาย

 - โชคแกสสโีครเมี่ยม ขนาด 100 มม.

- ขาเหล็กชุปโครเม่ียมรัศมี ขนาด 300 มม.

 - ลูกลอ PU สีเทาดํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มม. 

กันรอยขีดขวนบนพ้ืน

6. จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับเจาหนาที่จํานวน 22 ตัวๆละ 2,000 บาท

เปนเงนิ 44,000 บาทประกอบดวย

 - ขนาด 57 (กวาง) x 56 (ลึก) x 91-99 (สูง) ซม.

 - โครงเกาอี้เปน PP หุมดวยผาตาขายสีดํา
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 - เบาะนั่งเปนฟองนํ้าหุมตาขายสีดํา

 - ที่เทาแขนเปน PP สีดํา

 - โชคแกสสดํีา ขนาด 80 มม. ครอบดวยฝาครอบ 3 ชั้น

 - ขาเหล็กพนดํารัศมี 320 มม.

 - ลูกลอ PU สีเทา

7. จัดซื้อชุดโตะประชุม 12 ที่นั่ง กองพัสดุและ

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 13,900 บาท ทรัพยสิน

ประกอบดวย

 - โตะประชุมขนาด 105  x 50  x 75 ซม.

 - โตะตอโคงชุดประชุม ขนาด 150  x 75 ซม.

8. จัดซื้อเกาอี้สําหรับประชุม

จํานวน 12 ตัวๆละ 2,690 บาท เปนเงิน 32,280 บาท ประกอบดวย

 - ขนาด 610 (กวาง) x 590 (ลึก) x 880 - 990 (สูง) มิลลิเมตร 

 - ลูกลอทํางาน Nylon เปนรุน Heavy Duty แข็งแรงทนทาน

 - ปุมปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความออนนุนการโยก

 - มีใหเลือกทั้ง PVC และผาฝายหลากสี
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(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - แกนปรับสูงตํ่า ระบบ Gas Lift พรอมฝาครอบกันฝุน

 - พนักพิงระบบ Lambar Support

ที่ออกแบบพยุงหลัง ปองกันการปวดเม่ือย

9. จัดซื้อชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พรอมโตะกลาง

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 32,900 บาท ประกอบดวย

 - เปนโครงไมจริง เบาะนั่งเปนฟองนํ้าหุมดวยหนังเทียม

 - ตัวยาว 3 ที่นั่ง ขนาด กวาง 85 x ยาว 183 x สูง 97 ซม. 

จํานวน 1 ตัว

 - ตัวสั้น 1 ที่นั่ง ขนาดกวาง 85 x ยาว 102 x สูง 97 ซม. 

จํานวน 2 ตัว

 - โตะกลาง ขนาดกวาง 75 x ยาว 75 x สูง 43 ซม. จํานวน 2 ตัว

114 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อผามาน จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย 94,900         - - - - กองพัสดุและ

งานครัว 1. ผามาน ขนาด 2.05 x 2.00 เมตร จํานวน 10 ชุดๆละ ทรัพยสิน

4,900 บาท เปนเงิน 49,000 บาท

2. ผามาน ขนาด 2.65 x 0.50 เมตร จํานวน 12 ชุดๆละ 

1,500 บาท  เปนเงนิ 18,000 บาท
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. ผามาน ขนาด 2.05 x 3.23 เมตร จํานวน 2  ชุดๆละ

 7,900 บาท  เปนเงนิ 15,800 บาท

4. ผามาน ขนาด2.60 x 1.98 เมตร จํานวน 1  ชุด เปนเงิน

 6,000 บาท

5. ผามานชองแสง ขนาด 0.61 x 1.00 เมตร 

จํานวน 1  ชุด เปนเงิน 700 บาท

6. ผามานชองแสง ขนาด 0.61 x 1.94 เมตร 

จํานวน 1  ชุด เปนเงิน 1,400 บาท

7. ผามาน ขนาด 2.05 x 0.84 เมตร

จํานวน 2  ชุดๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท

115 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  - 44,000          -  - - กองพัสดุและ

(จอขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว) จํานวน  2  เคร่ือง ๆ ละ ทรัพยสิน

22,000.-บาท เปนเงิน 44,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเคร่ือง  - 7,600           -  - -
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน

2 ชุด ๆ ละ 3,800.-บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม  - 22,000          -  - - กองพัสดุและ

กฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 11,000.-บาท ทรัพยสิน

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  - 42,000         

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 21,000.-บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเคร่ือง  - 7,600          

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน  2 ชุด ๆ ละ 3,800.-บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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เปาหมาย
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บัญชีครุภัณฑ
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  - 22,000         

จํานวน 2 ชุด ชุด ๆ ละ 11,000.-บาท (รายละเอียดตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

116 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา - กลองดิจิตอล  จํานวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 29,990 บาท  - 29,990          -  - - กองพัสดุและ

และเผยแพร ทรัพยสิน

117 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา  จํานวน  2 เคร่ือง ๆ ละ 32,000.- บาท  - 64,000          -  - -

118 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 73,600         - - - - กองพัสดุและ

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ ทรัพยสิน

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 36,800 บาท

- เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 19,200         - - - -

จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 9,600 บาท -             

119 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  - - 170,000        - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- เรื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2 *  - - 60,000          - -

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 44,000          - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 - - 150,000        - -

(18 หนา/นาที) จํานวน 15 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ - - 18,000          - -

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  - - 53,200          - - สํานักปลัดฯ

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

94



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม  - - 168,000        - -

กฎหมาย จํานวน 14 ชุด ราคา 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

120 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ - - 1,075,000     - -

และขนสง ไมต่ํากวา 3,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

80 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,075,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ - - 1,288,000     1,288,000     -

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 1,2888,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- รถยนตตรวจการณ ปรมิาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา - - 1,280,000     1,280,000     1,280,000     สํานักปลัดฯ

2,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต

จํานวน 3 คัน ๆ ละ 1,280,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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121 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครภุัณฑยานพาหนะ - จัดซื้อรถยนตตรวจการณ ขนาด 5 ประตู เครื่องยนตดีเซล - - 1,374,000     - - กองชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซ ีกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ เกียรออโตเมติก

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,374,000 บาท

122 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครภุัณฑการเกษตร - จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอรตัดหญาไหลทาง ขนาดไมนอยกวา - - 1,825,000     - - กองชาง

85 แรงมา พรอมใบมีดดันดินหนาและติดตั้งเครื่องตัดหญาไหลทาง

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,825,000 บาท

15,711,870  39,393,900  20,776,090  6,756,200    2,717,000    

96

รวมงบประมาณ

รวมทั้งหมด 85,355,060                                                                               


