
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           กองแผนและงบประมาณ 

       โทร. 0 – 4412 – 4622 







 
 

สารบัญ 
 

            เรือ่ง   หน้า 
  ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        1 -2 
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7        

   ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

              1.6 แผนงานเคหะและชุมชน    1-6/1 – 1-6/32 
      1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  1-8/1 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์    2-5/1  
      2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   2-7/1 – 2-7/2 
      2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา   2-9/1 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
              3.6 แผนงานเคหะและชุมชน    3-6/1  
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   5-9/1 – 5-9/4 
     5.10 แผนงานการเกษตร     5-10/1 – 5-10/3 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   
          7.10 แผนงานการเกษตร     7-10/1 - 7-10/2 

ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  1 - 97 
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 

 

 



 

หลักการ 

ด้วยกองช่าง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองการศึกษาฯ            
กองแผนและงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภายใน ประสงค์ขอบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจรไม่สะดวก ภัยแล้ง การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริการสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 

เหตุผล 

เพ่ือดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จัดหาเครื่องมือ  
เครื ่องใช้ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ และดำเนินงานตามภารกิจไปสู่ การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ          
ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
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ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 

วัฒนธรรมและกีฬำ

      1.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -   -   - 16 8,000,000  -  -  -  - 16 8,000,000

      1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม  -  -   -   -  -  - 1 950,000  -  - 1 950,000

และนันทนำกำร

รวม 16 8,000,000 1 950,000  -  - 17 8,950,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

     2.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  -  -   -   -  -  - 1 5,000,000  -  - 1 5,000,000

     2.7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  -  -   -  -  -  - 1 3,200,000  -  - 1 3,200,000

     2.9 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ  -  -   -  -  -  - 1 158,800  -  - 1 158,800

รวม  -  -   -  -  -  - 3 8,358,800  -  - 3 8,358,800

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

    3.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -   -  - 1 499,300  -  -  -  - 1 499,300

รวม  -  -   -  - 1 499,300  -  -  -  - 1 499,300

รวม 5 ปี 

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1



ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

รวม 5 ปี 

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร

      5.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  -  -   -  - 2 8,687,000  -  -  -  - 2 8,687,000

      5.10 แผนงำนกำรเกษตร  -  -   -  - 3 1,216,000  -  -  -  - 3 1,216,000

รวม  -  -   -  - 5 9,903,000  -  -  -  - 5 9,903,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์

และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ

     7.10 แผนงำนกำรเกษตร  -  -   -  - 1 264,735,000  -  -  -  - 1 264,735,000

รวม  -  -   -  - 1 264,735,000  -  -  -  - 1 264,735,000   

รวมท้ังส้ิน  -  -   -   - 23 283,137,300 4 9,308,800  -  - 27 292,446,100
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการศกึษา ศาสนา  

วัฒนธรรมและกีฬา 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนกวางโจนศึกษา โรงเรียนกวางโจนศึกษา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนกวางโจนศึกษา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.263936 , E=102.200361 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

1-6/1

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้

1-6/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

2 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.482945 , E=102.081559 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

1-6/3



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

3 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนโนนกอกวิทยา โรงเรียนโนนกอกวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนโนนกอกวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.179762 , E=101.924807 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

4 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.521983 , E=101.774610 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

5 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.377856 , E=101.970386 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

6 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.762887 , E=101.557568 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

1-6/11



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

7 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.343013, E=102.275289 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

8 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.887030 , E=101.793722 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

9 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.489560 , E=101.954893 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

10 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.180872 , E=102.324274 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้

1-6/20



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

11 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.236334 , E=102.289504 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

1-6/21



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

12 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.851195 , E=102.065630 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

13 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนสระพังวิทยาคม โรงเรียนสระพังวิทยาคม ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนสระพังวิทยาคม เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.392705 , E=102.399128 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้

1-6/26



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

14 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนหนองขามวิทยา โรงเรียนหนองขามวิทยา ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนหนองขามวิทยา เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=16.163002 , E=102.183223 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

1-6/27



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

15 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.720124 , E=102.095740 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

16 โครงการระบบสูบน ้า 1.เพ่ือติดตั งระบบสูบน ้าด้วย ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  - - 500,000 -  - โรงเรียนมีระบบสูบน ้า 1.โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้ด้าน กองการศึกษาฯ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ด้วยพลังงานแสง พลังงานทดแทนท่ีครู นักเรียน

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ส้าหรับโรงเรียน แบบถังน ้าโครงสร้าง อาทิตย์ ท่ีได้มาตรฐาน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ สามารถ

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ เคลือบโลหะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และน้อมน้า

นักเรียนด้านพลังงานทดแทน 22 ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 80 เอาศาสตร์พระราชามาใช้อย่าง

อย่างมีศักยภาพ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน

3.เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้า พิกัด N=15.883026 , E=101.935689 2.นักเรียนและครูมีความรู้

เอาพลังงานทดแทนมาใช้ใน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา ความเข้าใจ เห็นความส้าคัญ

ชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ของวิกฤติพลังงานชาติและ

4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน้าพลังงานทดแทน

ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน มาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ใน

ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจ

3.ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ผิวดิน

4.โรงเรียนท่ีเป็นสถานศึกษา

ต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

สามารถขยายผลสู่โรงเรียน

อ่ืน ๆ ภายในชุมชนได้

1-6/32



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง 1. เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬากลาง เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 950,000  - มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน 1. สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1. ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างร้ัวด้านนอก และใช้งานได้ ร้อยละ 80 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีข้างร้ัว สนามกีฬาฟุตบอล สนาม 2 พร้อมขอบคันหิน มีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากย่ิงข้ึน

ด้านนอกสนามกีฬาฟุตบอล พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ

สนาม 2 2. ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลางฯ

3.เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ ทางว่ิง - เดิน รอบสระน้้าข้างสนาม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บ่อน้้าข้างสนามเทนนิส เทนนิส กว้าง 4.50 เมตร มากย่ิงข้ึน

ยาว 400.00 เมตร หนา 0.08 เมตร 3. ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการ

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ ภายในสนามกีฬากลางฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) มากย่ิงข้ึน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพ พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพ  -  -  - 5,000,000  - ผู้สูงอายุและประชาชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กองส่งเสริมฯ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริม ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ท่ัวไปท่ีมาใช้สถานท่ีศูนย์ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

อาชีพผู้สูงอายุ องค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางห้องสมุด ณ อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชัยภูมิ  ได้รับการพัฒนา

ทันสมัยส าหรับผู้สูงอายุ (สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า) องค์การบริหารส่วน เป็นศูนย์กลางห้องสมุด

เป็นแหล่งการเรียนการเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความ ทันสมัยส าหรับผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ และคนทุกวัย เป็นแหล่ง เป็นห้องส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ พึงพอใจในการมาใช้ และคนทุกวัย เป็นแหล่ง

เรียนศึกษาธรรมะ เป็นศูนย์ฝึก ประกอบด้วย สถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเรียนการเข้าสู่วัยสูงอายุ

อาชีพและเป็นศูนย์การท ากิจกรรม 1) ห้องสมุดดิจิตอล ร้อยละ 80 เป็นแหล่งเรียนศึกษา

ของคนในชุมชน 2) ห้องท ากิจกรรม (Activity) ธรรมะ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพและ

และมุมฝึกอาชีพ เป็นศูนย์การท ากิจกรรมของ

3) ห้องพยาบาล คนในชุมชน

4) ห้องสมุดเก่ียวกับพุทธศาสนา

พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ CPM Healthcare 1.เพ่ือสร้างนวัตกรรมส าหรับ 1. ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ  -  -  - 3,200,000  - 1. ได้ระบบนวัตกรรม 1. สร้างนวัตกรรม กองส่งเสริมฯ

ศูนย์ติดตามสุขภาพเชิงป้องกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมโครงการ (เงิน อบจ. จ านวน 1,857,500 บาท เพ่ือติดตามสุขภาพเชิง ส าหรับองค์กรปกครอง

ผู้สูงอายุ เพ่ือให้บริการประชาชน จ านวน 200 คน  เงินสมทบจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ป้องกันให้กับผู้สูงอายุ ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการท่ี 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การมหาชน จ านวน 1,342,500 บาท) จ านวน 1 ระบบ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย

อยู่ในความดูแล ขององค์การ ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานน าร่อง 2. ได้ผู้สูงอายุใช้งาน ของโครงการท่ีอยู่ใน

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาศูนย์ติดตามสุขภาพ ระบบ จ านวน 200 คน ความดูแล ขององค์การ

2.เพ่ือพัฒนาศูนย์ติดตามสุขภาพ เชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุ 3. ได้รายงานแสดงผล บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุท่ี จังหวัดชัยภูมิ ด้วยนวัตกรรม การใช้งานเพ่ือติดตาม 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อยู่ในความดูแล ขององค์การ ดิจิทัลสุขภาพ สุขภาพเชิงป้องกัน ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานน าร่อง

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 รายงาน พัฒนาศูนย์ติดตามสุขภาพ

3.เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบ เชิงป้องกันให้กับผู้สูงอายุ

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ 

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2-7/1



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน 3. มีการเตรียมความพร้อมระบบ

จังหวัดชัยภูมิ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ

2-7/2



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์ เพ่ือก่อสร้างป้ายศูนย์ ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ  -  -  - 158,800  - ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไป 1. มีป้ายบอกสถานท่ีและ กองส่งเสริมฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีมาใช้สถานท่ีศูนย์พัฒนา ป้ายบอกเส้นทางมาศูนย์

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1 ป้าย ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาก่อสร้างจาก ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก องค์การบริหารส่วน

ในการใช้สถานท่ี เพ่ิมมากข้ึน จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ 80 2. ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไป

ท่ีมาใช้สถานท่ีศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก

ในการใช้สถานท่ี เพ่ิมมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

    3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 1 เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง 1 ซ่อมแซมหอถังเก็บน ้า  -  - 499,300    -  - ร้อยละ 80 ระบบการ 1.หอถังเก็บน ้ารูปทรง กองช่าง

หอถังน ้ารูปทรงถ้วยแชมเปญ หอถังเก็บน ้ารูปทรงถ้วย รูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร จ่ายน ้าภายในสวนสาธารณะถ้วยแชมเปญและอาคาร

และอาคารสูบน ้าภายใน แชมเปญและอาคารสูบน ้า สูง 20.00 เมตร  จ้านวน 1 แห่ง หนองปลาเฒ่า และบริเวณ สูบน ้าภายในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ภายในสวนสาธารณะ 2.ซ่อมแซมอาคารสูบน ้า ส้านักงานองค์การบริหาร หนองปลาเฒ่า สามารถ

หนองปลาเฒ่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร ส่วนจังหวัดชัยภูมิมี ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

2 เพ่ือให้ระบบจ่ายน ้ามี จ้านวน 1 แห่ง ประสิทธิภาพ 2.ระบบจ่ายน ้ามีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ (รายละเอียดตามรูปแบบและ และเกิดประโยชน์ในการบริหาร

ในการบริหารจัดการดูแลบ้ารุง รายการประมาณการราคา จัดการดูแลบ้ารุงรักษาสภาพ

รักษาสภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง อบจ.ชัยภูมิ) แวดล้อมภายในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า พิกัด หนองปลาเฒ่าและส้านักงาน

และส้านักงานองค์การบริหาร N : 15.8039750000000 องค์การบริหารส่วน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ E: 102.0117220000000 จังหวัดชัยภูมิ

3-6/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี สภาพเดิม -  - 8,327,000 -  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0101 อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กม.0+000 ถึง กม.2+220 ถนนลาดยาง ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง

บ้านโนนจาน  - บ้านหนองบัวบาน ได้ใช้ถนนในการสัญจร กว้าง 6.00 เมตร อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว กม.2+220 ถึง กม.4+385 ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย กม.4+385 ถึง 4+820 พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง งานลูกรังบดอัดแน่น  

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ กม.2+220 ถึง กม.4+451

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ยาว 2,231.00 เมตร หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 2,765.00 ลูกบาศก์เมตร 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กม.2+220 ถึง กม.4+451 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 2,231.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 13,386.00 ตารางเมตร

พิกัด

จุดเร่ิมต้น กม.2+220  N=15.6554700000000 E=101.9192677777777  

จุดส้ินสุด กม.4+451  N=15.6677433333333 E=101.9046155555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  - 360,000 -  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ชย.ถ. 1-0140 บ้านโนนน้อย - อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง

บ้านโนนโพธ์ิ อ าเภอบ้านเขว้า ได้ใช้ถนนในการสัญจร ยาว 8,656.00 เมตร อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 1. ร้ือท่อเหล่ียมเดิม กม. 6+940 พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 2. ท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กม. 6+940 ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย ระยะทาง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=15.694567777777 E= 101.893534444444

จุดส้ินสุด N= 15.695256666666 E= 101.892694444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จุดก่อสร้างท่อเหล่ียม กม.6+940

N=15.694920000000 E=101.8929344444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกล้ำห้วยน ้ำบ่ำ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม -  - 483,000 -  - ร้อยละ 80 1. ประชำชนในพื นท่ี กองช่ำง

บ้ำนโนนฝำย หมู่ท่ี 1 ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 12.00 เมตร ของประชำชนในเขตพื นท่ี ต้ำบลหนองโดน 

ต้ำบลหนองโดน - บ้ำนโนนคร้อ จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน ยำว 930.00 เมตร ลึกเดิม 1.20 เมตร ต้ำบลหนองโดน และต้ำบลบ้ำนขำม

หมู่ท่ี 6  ต้ำบลบ้ำนขำม 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร และต้ำบลบ้ำนขำม อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 12.00 เมตร อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรแก้ปัญหำและ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ยำว 930.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพื นท่ี บรรเทำควำมเดือดร้อนจำกภัยแล้ง

กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ลึก 1.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ใกล้เคียง มีน ้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค 2. ประชำชนมีคุณภำพใน

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวันท่ีดีขึ น

ในภำพรวมของประเทศ 15,066.00 ลูกบำศก์เมตร ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพ่ิม มีรำยได้เพ่ิมเติมจำกกำรจ้ำงงำน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน ผลผลิตทำงกำรเกษตร ในระดับชุมชน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3. เกษตรกรในพื นท่ีมีปริมำณน ้ำใช้

พิกัด ตลอดทั งปี และพืชผลทำง

จุดเร่ิมต้น N=15.559424444444 E=101.7390433333333  กำรเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมขึ น

จุดสิ นสุด N=15.5482088888888 E=101.7442477777777 4.ล้ำห้วยสำมำรถกักเก็บน ้ำได้เพ่ิมขึ น

งบประมาณ

5-10/1
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2 ขุดลอกล้ำห้วยน ้ำบ่ำ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม -  - 485,000 -  - ร้อยละ 80 1. ประชำชนในพื นท่ี กองช่ำง

บ้ำนร้ำนหญ้ำ หมู่ท่ี 4 ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 12.00 เมตร ของประชำชนในเขตพื นท่ี ต้ำบลหนองโดน 

ต้ำบลหนองโดน - บ้ำนวังวัด จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน ยำว 1,120.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ต้ำบลหนองโดน และต้ำบลกุดน ้ำใส

หมู่ท่ี 4  ต้ำบลกุดน ้ำใส 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร และต้ำบลกุดน ้ำใส อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 12.00 เมตร อ้ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรแก้ปัญหำและ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ยำว 1,120.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพื นท่ี บรรเทำควำมเดือดร้อนจำกภัยแล้ง

กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ใกล้เคียง มีน ้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค 2. ประชำชนมีคุณภำพใน

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวันท่ีดีขึ น

ในภำพรวมของประเทศ 15,120.00 ลูกบำศก์เมตร ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพ่ิม มีรำยได้เพ่ิมเติมจำกกำรจ้ำงงำน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน ผลผลิตทำงกำรเกษตร ในระดับชุมชน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3. เกษตรกรในพื นท่ีมีปริมำณน ้ำใช้

พิกัด ตลอดทั งปี และพืชผลทำง

จุดเร่ิมต้น N=15.560806666666 E=101.738373333333  กำรเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมขึ น

จุดสิ นสุด N=15.559865555555 E=101.752147777777 4.ล้ำห้วยสำมำรถกักเก็บน ้ำได้เพ่ิมขึ น
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

3 ขุดลอกล้ำห้วยโสกมะเค็ง 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม -  - 248,000 -  - ร้อยละ 80 1. ประชำชนในพื นท่ี กองช่ำง

บ้ำนตำเนิน หมู่ท่ี 1 ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 11.00 เมตร ของประชำชนในเขตพื นท่ี ต้ำบลตำเนิน

ต้ำบลตำเนิน - บ้ำนหนองผักชี จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน ยำว 680.00 เมตร ลึกเดิม 1.40 เมตร ต้ำบลตำเนิน และต้ำบลหนองฉิม

หมู่ท่ี 5  ต้ำบลหนองฉิม 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร และต้ำบลหนองฉิม อ้ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ

อ้ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 11.00 เมตร อ้ำเภอเนินสง่ำ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรแก้ปัญหำและ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ยำว 680.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพื นท่ี บรรเทำควำมเดือดร้อนจำกภัยแล้ง

กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ลึก 1.60 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ใกล้เคียง มีน ้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค 2. ประชำชนมีคุณภำพใน

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวันท่ีดีขึ น

ในภำพรวมของประเทศ 7,276.00 ลูกบำศก์เมตร ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพ่ิม มีรำยได้เพ่ิมเติมจำกกำรจ้ำงงำน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน ผลผลิตทำงกำรเกษตร ในระดับชุมชน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3. เกษตรกรในพื นท่ีมีปริมำณน ้ำใช้

พิกัด ตลอดทั งปี และพืชผลทำง

จุดเร่ิมต้น N=15.561526666666 E=102.014926666666  กำรเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมขึ น

จุดสิ นสุด N=15.5654744444444 E=102.010649999999 4.ล้ำห้วยสำมำรถกักเก็บน ้ำได้เพ่ิมขึ น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การส่งเสริมการอนุรักษ์และ 
ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

   7. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

     7.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือให้ประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัด ติดต้ังระบบสูบน้้าพลังงาน  -  - 264,735,000     -  - ประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัด 1. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า กองช่าง

เพ่ือการเกษตรกรรม ชัยภูมิมีน้้าใช้ในการอุปโภค - แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ชัยภูมิมีน้้าใช้ใน หรือค่าน้้ามันเช้ือเพลิง

บริโภค และใช้ในการเกษตร 2,500 วัตต์ ส้าหรับระบบเกษตร การอุปโภค - บริโภค ท่ีใช้ในการสูบน้้าได้

โดยใช้พลังงานทดแทน แบบถังน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้ในการเกษตร 2. เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ

แสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 80 ต่อการท้าการเกษตร

ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 555 ได้ตลอดท้ังปี

แห่งๆละ 477,000 บาท 3.เกษตรกรสามารถบริหาร

(รายละเอียดตามโครงการ แบบแปลน จัดการพ้ืนท่ีบริหารจัดการ

และประมาณการราคา กองช่าง ทรัพยากรดิน น้้า ด้วยการใช้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ระบบสูบน้้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีของตนเอง

ได้อย่างย่ังย่ืน

4. เกษตรกรสามารถ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

7-10/1

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

   7. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

     7.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี

ท้าให้ความเป็นอยู่ดีข้ึน

มีรายได้เพ่ิมข้ึน

และไม่มีหน้ีสิน

5. เกษตรกรมีความสุข

สุขภาพจิตดี อัตราการ

ว่างงานลดลง และลูก

หลานช่วยกันประกอบ

อาชีพบ้านตนเองเพ่ิมข้ึนทุกปี

6. เกษตรกรเข้าใจในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืน

7-10/2



 
 

ผ.03 
 
 



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  -  -  - 112,000       - หน่วยตรวจ
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 28,000 บาท สอบภายใน
 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  -  -  - 42,000         -

ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  -  -  - 48,000         - หน่วยตรวจ
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท สอบภายใน
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง  -  -  - 11,400         -
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  -  -  - 36,000         -

ตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  -  -  - 51,000         - กองคลัง

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท 

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง  -  -  - 11,400         -

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  -  -  - 36,000         -

ตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

 - ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  -  -  - 2,100           -

จ านวน 3 ชุดๆละ 700 บาท

 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1  -  -  - 5,800           -

เคร่ืองๆละ 5,800 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

2



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  -  - 5,200           - กองคลัง

 (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,600 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  -  - 26,700         - กองคลัง

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต  -  -  - 11,700         - กองคลัง

จ านวน 3 หลังๆละ 3,900 บาท รายละเอียดดังน้ี

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 118.40 x  40.6 x 87.40 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)

 - ประตูบานเล่ือนทึบ มือจับฝัง

 - ภายในมีแผ่นช้ันปรับระดับ 2แผ่น แบ่งเป็น 3 ช้ัน

  - มีกุญแจล็อค

3



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ชนิดมือผลัก  -  -  - 392,000       - กองคลัง

ขนาด 12 ตู้ จ านวน 4 หลังๆ ละ 98,000 บาท

รายละเอียดดังน้ี

 - ตู้รางเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า

914 x 4,432 x 2,210 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

 - มีตู้เด่ียว 2 ตู้ และมีตู้คู่ 5 ตู้

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร จ านวน 2 ตัวๆละ  -  -  - 7,800           - กองคลัง

3,900 บาท รายละเอียดดังน้ี

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 65x68x101 เซนติเมตร

 - ท่ีวางแขนอลูมิเนียมบุหนังสีเดียวกันกับตัวเก้าอ้ี

 - ปรับโยกเอน และปรับสูง-ต่ าได้

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต  -  -  - 19,960         - กองคลัง

จ านวน 4 หลังละๆ 4,990 บาท  รายละเอียดดังน้ี

 - ขนาดไม่น้อยกว่า  149.00 x 40.60 x 87.40 เซนติเมตร  (กว้างxลึกxสูง)

 - ประตูบานเล่ือนทึบ มือจับฝัง

 - ภายในมีแผ่นช้ันปรับระดับ 2แผ่น แบ่งเป็น 3 ช้ัน

 - มีกุญแจล็อค   

4



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้ินชัก จ านวน 4  -  -  - 28,000         - กองคลัง

หลังๆ ละ 7,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา  -  -  - 51,000         - กองการเจ้าหน้าท่ี

รวมค่าติดต้ัง)  แบบติดผนัง ขนาด 12,000

บีทียู  จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา  -  -  - 28,000  - กองการเจ้าหน้าท่ี

รวมค่าติดต้ัง)  แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา  -  -  - 55,900         - กองแผนฯ

รวมค่าติดต้ัง)  แบบแขวน ขนาด 48,000

บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

5



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ติดต้ังป้ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - - 12,631,320  -  - กองการศึกษาฯ

สมาร์ทแอลอีดี แบบ INDOOR

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์โฆษณาและ 1. ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ LED FULL COLOR DISPLAY INDOOR 

เผยแพร่ ความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า 65,536 dot/m2

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 321,000 บาท

2. การ์ดส่งสัญญาณ (Sending Card) 

จ านวน 1 ชุด ๆละ 16,050 บาท

3. เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ (LED Video Processor)

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 4,280 บาท

4. ตู้ระบบควบคุมไฟ (Circuit Breaker) 

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 26,750 บาท

5. โครงสร้างเหล็กรองรับจอ LED ยึดติดผนังในอาคาร

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 69,550 บาท 

6



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

6. กล้องถ่ายวิดีโอ จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 

9,095 บาท เป็นเงิน 18,190 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. คอมคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 485,820 บาท ได้แก่

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

3. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

6. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

9. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

10. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

11. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

7



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

12. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

13. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

14. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

17. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

19. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา

23. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

25. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

26. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังครุภัณฑ์พัฒนาระบบเสียงหอประชุม  - - 12,999,740  -  - กองการศึกษาฯ

ให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 499,990 บาท 

รวมเป็นเงิน 12,999,740 บาท รายละเอียดดังน้ี

1. ตู้ล าโพง 15 น้ิว จ านวน 4 ตู้ ๆ 

ละ 9,790 บาท เป็นเงิน 39,160 บาท

2. ตู้ล าโพง 18 น้ิว จ านวน 6 ตู้ ๆ 

ละ 18,500 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท

3. ตู้ล าโพง ส าหรับมอนิเตอร์ จ านวน 2 ตู้ ๆ 

ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท

4. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 4,000 วัตต์ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 59,000 บาท

5. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 6,000 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 68,000 บาท

6. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 12 ช่องสัญญาณ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 68,000 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

7. ไมโครโฟน แบบไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 6,500 บาท

8. เคร่ืองแยกเสียงสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 45,600 บาท

9. ตู้แร็คพร้อมล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท

10. หัวคอนเน็คเตอร์ TS ขนาด 1/4" น้ิว 

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 250 บาท

11. หัวคอนเน็คเตอร์ XLR ตัวเมีย 

จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 190 บาท เป็นเงิน 2,850 บาท

12. หัวคอนเน็คเตอร์ XLR ตัวผู้ 

จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท

13. คอนเน็คเตอร์ สเป็คคอนล าโพงส าหรับสายล าโพง 

จ านวน 22 ชุด ๆ ละ 185 บาท เป็นเงิน 4,070 บาท

14. สายล าโพง จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 13,200 บาท 

เป็นเงิน 39,600 บาท

15. สายสัญญาณ แบบ Balance จ านวน 40 ชุด ๆ 

ละ 175 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

16. สายสัญญาณ TRS 3.5 to 2xTS 

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,780 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

17. ขาต้ังล าโพงติดผนัง จ านวน 4 ตัว ๆ

ละ 2,995 บาท เป็นเงิน 11,980 บาท

18. เคร่ืองควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,500 บาท

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 499,990 บาท ได้แก่

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

3. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

6. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

9. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

10. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

11. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

12. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

13. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

14. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

17. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

19. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา

23. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

25. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

26. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบประกาศของโรงเรียนในสังกัด - - 10,000,000  -  - กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ านวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท รายละเอียดดังน้ี

1. ล าโพง ฮอร์น ขนาด 60 W จ านวน 20 ตัว ๆ 

ละ 6,655 บาท เป็นเงิน 133,100 บาท

2. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบ 5 โซน ขนาด 240 วัตต์

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 45,220 บาท

3. เคร่ืองขยายเสียง  ขนาด 240 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ

ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท

4. เคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 27,080 บาท

5. เคร่ืองต้ังเวลา จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 29,000 บาท

6. ไมโครโฟนแบบประกาศ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท

7. สายล าโพง แบบมีสลิง ขนาด2x1.5 sq.mm. 

จ านวน 20 ม้วน ๆ ละ 9,500 บาท 

เป็นเงิน 190,000 บาท

8. แคลมป์ ส าหรับยึดสายล าโพง จ านวน 40 ตัว ๆ 

ละ 220 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

9. แจ็ค Connector XLR Female 

จ านวน 2 ช้ินๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

10. แจ็ค Connector XLR male จ านวน 2 ช้ินๆ

ละ 650 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท

11. สายสัญญาณ 3.5 to XLR x 2 ยาว 3 เมตร 

จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 2,200 บาท

12. สายสัญญาณ แบบ BALANCE ขนาด 2x0.22 mm.

(1 เมตร) จ านวน 10 เส้น ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

13. ตู้แร็คไม้ ขนาด 14U ลึก 20 น้ิว พร้อมล้อ 

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท

14. ไมโครโฟน แบบมีสาย จ านวน 2 ตัว ๆ 

ละ 4,250 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท

15. ขาต้ังไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท

จ านวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท ได้แก่

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

2. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

3. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

4. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

5. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

6. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

7. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

8. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

9. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

10. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

11. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

12. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

13. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

14. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

15. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

16. โรงเรียนหนองขามวิทยา

17. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

18. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

19. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

20. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงตามสายให้แก่สนามกีฬากลาง - - 500,000      -  - กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดดังน้ี

1. ล าโพง ฮอร์น ขนาด 60 W จ านวน 20 ตัว ๆ

ละ 6,655 บาท เป็นเงิน 133,100 บาท

2. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบ 5 โซน ขนาด 240 วัตต์ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 45,220 บาท

3. เคร่ืองขยายเสียง  ขนาด 240 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 

ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท

4. เคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 27,080 บาท

5. เคร่ืองต้ังเวลา จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 29,000 บาท

6. ไมโครโฟนแบบประกาศ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท

7. สายล าโพง แบบมีสลิง ขนาด 2x1.5 sq.mm. 

จ านวน 20 ม้วน ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท

8. แคลมป์ ส าหรับยึดสายล าโพง จ านวน 40 ตัว ๆ 

ละ 220 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

9. แจ็ค Connector XLR Female จ านวน 2 ช้ินๆ

ละ 750 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

10. แจ็ค Connector XLR male จ านวน 2 ช้ินๆ 

ละ 650 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท

11. สายสัญญาณ 3.5 to XLR x 2 ยาว 3 เมตร 

จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 2,200 บาท

12. สายสัญญาณ แบบ BALANCE ขนาด 2x0.22 mm.

(1 เมตร) จ านวน 10 เส้น ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

13. ตู้แร็คไม้ พร้อมล้อ  

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท

14. ไมโครโฟน แบบมีสาย จ านวน 2 ตัว ๆ 

ละ 4,250 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท

15. ขาต้ังไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 1,900 บาท

เป็นเงิน 3,800 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงตามสายโรงยิมสิริวัณวรี - - 500,000      -  - กองการศึกษาฯ

รายละเอียดดังน้ี

1. ล าโพงคอลัมน์แบบยึดผนัง จ านวน 4 ชุด ๆ 

ละ 49,225 บาท เป็นเงิน 196,900 บาท

2. เคร่ืองแยกเสียงสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง

 เป็นเงิน 25,750 บาท

3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 4,000 วัตต์ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 42,000 บาท

4. ถาดสไลด์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,610 บาท

5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด10 ช่องสัญญาณ 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 38,500 บาท

6. ไมโครโฟน แบบไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 6,500 บาท

7. เคร่ืองควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,500 บาท

8. ตู้แร็ค พร้อมล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท

9. ล้ินชักตู้แร็ค ขนาด 2U 12 น้ิว จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,800 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

10. สายล าโพง พร้อมติดต้ัง จ านวน 8 ชุด ๆ 

ละ 11,200 บาท เป็นเงิน 89,600 บาท

11. หัวคอนเน็คเตอร์ XLR ตัวผู้ จ านวน 12 ชุด ๆ 

ละ 180 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท

12. หัวคอนเน็คเตอร์ XLR ตัวเมีย จ านวน 12 ชุด ๆ 

ละ 190 บาท เป็นเงิน 2,280 บาท

13.หัวคอนเน็คเตอร์ TS ขนาด 1/4"น้ิว จ านวน 4 ชุด ๆ

 ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

14. สายสัญญาณ Balance จ านวน 10 ชุด ๆ 

ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

15. ค่าท่อ PVC พร้อมข้อต่อ พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 57,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกวางโจนศึกษา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.263936 , E=102.200361
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.298279 , E=101.934231
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.548807, E=101.812758
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.482945 , E=102.081559

31



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.499632, E=101.436548
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.564749 , E=101.999537
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนกอกวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.179762 , E=101.924807

40



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.521983 , E=101.774610
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.503889 , E=101.689144
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านหันวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.299811, E=102.023621
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.114260 , E=101.887856

52



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.377856 , E=101.970386

55



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.762887 , E=101.557568
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.343013, E=102.275289
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.887030 , E=101.793722
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.489560 , E=101.954893
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.180872 , E=102.324274
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.236334 , E=102.289504
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.707543 , E=101.937563

76



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.851195 , E=102.065630
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.392705 , E=102.399128
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองขามวิทยา

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.163002 , E=102.183223
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท

87



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.263895 , E=102.365811
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.720124 , E=102.095740
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท

93



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=15.883026 , E=101.935689
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 500,000       -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

รายละเอียดดังน้ี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท

เป็นเงิน  69,000 บาท

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

เป็นเงิน 224,000  บาท

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 

(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  61,000 บาท

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2

Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 8,300 บาท

95



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

รายการนอกเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์

5.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (CCTV Cabinate)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท

6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายโครงข่ายใยแก้ว

(SFP Converter) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน  6,000 บาท

7.สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาด

 6 แกน (Fiber Optic SingleMode)

จ านวน 230 เมตร ๆ ละ 80.00 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท

8.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายในอาคาร (UTP CAT5e) จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 40 บาท

เป็นเงิน  10,400 บาท

9.สายน าสัญญาณแบบทองแดงตีเกลียวส าหรับ

ภายนอกอาคาร (UTP CAT5e Outdoor)

จ านวน 260 เมตร ๆ ละ 65.00 บาท เป็นเงิน 16,900 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

                                บัญชีครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 21,000 บาท

2.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน  12,000 บาท

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท

4.ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 25,300 บาท

พิกัด N=16.549867 , E=101.867425

 -  - 49,631,060 981,960  -  -รวมเงินงบประมาณ

รวมท้ังหมด 50,613,020
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