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ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องค์ ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้อง
ถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 501,827,787.75 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 556,687,221.14 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 154,494,213.88 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2 โครงการ รวม
5,387,500.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 12 โครงการ รวม 3,000,340.50 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 379,139,964.96 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 1,321,521,624.32 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

31,404,121.24 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

4,828,147.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

6,452,831.06 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

811,950.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

28,568.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

388,403,506.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

889,592,500.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 64,248,252.03 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 1,170,718,249.34 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง

จานวน

128,191,630.65 บาท

งบบุคลากร

จานวน

443,963,079.96 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

543,060,369.56 บาท

งบลงทุน

จานวน

55,503,169.17 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

0.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 64,248,252.03 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 245,479,438.59 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

4

คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์ ารบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอา ร

31,404,121.24

33,000,000.00

32,000,000.00

หมวดคาธรรม นียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

4,828,147.20

2,772,000.00

2,462,000.00

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

6,452,831.06

9,200,000.00

5,050,000.00

หมวดรายได้ บ็ด ตล็ด

811,950.00

960,000.00

1,010,000.00

หมวดรายได้จา ทุน

28,568.00

200,000.00

100,000.00

43,525,617.50

46,132,000.00

40,622,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

388,403,506.82

415,400,000.00

405,122,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

388,403,506.82

415,400,000.00

405,122,500.00

หมวด งินอุดหนุนทั่วไป

889,592,500.00

925,252,800.00

528,255,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

889,592,500.00

925,252,800.00

528,255,500.00

รวม 1,321,521,624.32 1,386,784,800.00

974,000,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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า ถล บประมาณ
ประ อบ บประมาณราย ายประ าป บประมาณ พ ศ 2565
อ ์ ารบริหารสวน ั หวัดชัยภูมิ
อา ภอ มือ ชัยภูมิ ั หวัดชัยภูมิ
2 ราย าย
ราย าย

ราย าย ริ
ป 2563

ประมาณ าร
ป 2564

ประมาณ าร
ป 2565

าย า บประมาณ
งบกลาง

128,191,630.65

88,687,767.00

110,983,619.00

งบบุคลากร

443,963,079.96

515,260,174.00

505,053,197.00

งบดา นินงาน

543,060,369.56

594,683,465.00

149,309,984.00

55,503,169.17

188,103,394.00

208,653,200.00

0.00

50,000.00

0.00

รวม าย า บประมาณ 1,170,718,249.34 1,386,784,800.00

974,000,000.00

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนจัง วัดชัยภมิ
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

103,677,747

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,778,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

573,530,209

แผนงาน าธารณ ุข

6,176,864

แผนงาน ังคม ง คราะ

6,121,875

แผนงาน ค ะและชุมชน

2,170,855

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

4,761,573

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4,223,357

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

154,292,301

แผนงานการ กษตร

6,282,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

110,983,619
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

974,000,000

งบกลาง

งบกลาง

งบ

แผนงานงบกลาง

งาน

110,983,619

110,983,619

งบกลาง
110,983,619

110,983,619

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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4,793,800

2,258,100

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

58,750,901

56,000

56,000

142,000

1,966,880

ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค

9,160,780

งบดา นินงาน

รวม

37,357,601

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

49,534,121

งานบริหารทั่วไป

12,176,520

งาน

งิน ดือน (ฝ่ายการ มือง)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8,894,026

0

0

30,000

20,000

970,000

499,800

1,519,800

7,374,226

0

7,374,226

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

33,667,316

181,200

181,200

5,100,000

5,783,500

1,158,800

2,746,530

14,788,830

18,697,286

0

18,697,286

งานบริหารงานคลัง

2,365,504

0

0

0

19,800

201,624

175,000

396,424

1,969,080

0

1,969,080

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

103,677,747

237,200

237,200

5,272,000

8,081,400

7,124,224

5,388,210

25,865,834

65,398,193

12,176,520

77,574,713

รวม
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1,778,880

55,200

ค่าตอบแทน

รวม

55,200

1,723,680

1,723,680

งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,778,880

55,200

55,200

1,723,680

1,723,680

รวม
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2,497,380

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,256,800

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

127,307,992

100,000,000

100,000,000

1,134,950

ค่าตอบแทน

งบลงทุน

18,889,130

8,418,862

8,418,862

446,192,217

0

0

0

85,160,100

151,800

85,311,900

360,880,317

360,880,317

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศึกษา

0

0

30,000

0

0

0

30,000

0

30,000

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

573,530,209

100,000,000

100,000,000

2,497,380

100,446,900

1,286,750

104,231,030

369,299,179

369,299,179

รวม
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490,000

ค่าใช้สอย

5,001,495

55,540

ค่าตอบแทน

รวม

545,540

4,455,955

4,455,955

0

0

100,000

100,000

0

100,000

งานโรงพยาบาล

1,120,380

0

0

0

1,120,380

1,120,380

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสังคมสง คราะห์

130,000

ค่าใช้สอย

3,474,200

79,000

ค่าตอบแทน

รวม

209,000

3,265,200

3,265,200

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานสาธารณสุข

6,121,875

490,000

55,540

545,540

5,576,335

5,576,335

รวม

2,421,944

500,000

0

500,000

1,921,944

1,921,944

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

180,720

0

0

0

180,720

180,720

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

6,176,864

730,000

79,000

809,000

5,367,864

5,367,864

รวม
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550,000

ค่าใช้สอย

4,761,573

82,800

ค่าตอบแทน

รวม

632,800

4,128,773

4,128,773

งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

1,907,255

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

0

ค่าใช้สอย

1,907,255

1,907,255

งานสวนสาธารณะ

0

งาน

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงาน คหะและชุมชน

4,761,573

550,000

82,800

632,800

4,128,773

4,128,773

รวม

263,600

263,600

263,600

0

0

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

2,170,855

263,600

263,600

1,907,255

1,907,255

รวม
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0
0

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

1,131,043

0

ค่าใช้สอย

รวม

0

1,131,043

1,131,043

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,110,617

625,000

20,000

25,000

670,000

1,440,617

1,440,617

งานกีฬาและ
นันทนาการ

53,000

0

0

53,000

53,000

0

0

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

928,697

0

0

50,000

50,000

878,697

878,697

งานวิชาการวางแผน
และส่ง สริมการท่อง
ที่ยว

4,223,357

625,000

20,000

128,000

773,000

3,450,357

3,450,357

รวม
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4,270,000
0

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

รวม

11,459,000

ค่าใช้สอย

26,182,034

0

100,000

ค่าตอบแทน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,829,000

10,353,034

10,353,034

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดา นินงาน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

128,110,267

102,494,000

102,494,000

0

0

304,980

304,980

25,311,287

25,311,287

งานก่อสร้าง

154,292,301

102,494,000

102,494,000

4,270,000

11,459,000

404,980

16,133,980

35,664,321

35,664,321

รวม
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รวม

งาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งิน ดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งบ

แผนงานการ กษตร

360,720

0

0

360,720

360,720

งานส่ง สริมการ กษตร

0

0

5,922,000

5,922,000

5,922,000

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
360,720

360,720

6,282,720

5,922,000

5,922,000

รวม
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนจังหวัด มาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิ
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 974,000,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 974,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

103,677,747

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,778,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

573,530,209

แผนงานสาธารณสุข

6,176,864

แผนงานสังคมสงเคราะห์

6,121,875

แผนงานเคหะและชุมชน

2,170,855

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4,761,573

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4,223,357

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

154,292,301

แผนงานการเกษตร

6,282,720

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

110,983,619
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

974,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
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รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมบารุง อบจ. จากผู้ ข้าพัก รง รม
ค่าธรรม นียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรือบริการ
ดอก บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขาย อกสารการจัดซือจัดจ้าง
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีอากร
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ

402,195.80
10,207.60
4,415,743.80
4,828,147.20
22,500.00
6,430,331.06
6,452,831.06
0.00
371,000.00
440,950.00
811,950.00

166,000.00
8,145,574.08
8,311,574.08
0.40
346,000.00
501,634.00
847,634.40

19,746,053.88
11,658,067.36
31,404,121.24

ปี 2563

510,950.10
10,207.60
2,085,475.36
2,606,633.06

20,450,913.90
11,329,380.52
31,780,294.42

ปี 2562

รายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

10,000.00
400,000.00
550,000.00
960,000.00

200,000.00
9,000,000.00
9,200,000.00

560,000.00
12,000.00
2,200,000.00
2,772,000.00

21,000,000.00
12,000,000.00
33,000,000.00

ปี 2564

0.00 %
25.00 %
-9.09 %

-75.00 %
-44.44 %

-19.64 %
0.00 %
-9.09 %

-4.76 %
0.00 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10,000.00
500,000.00
500,000.00
1,010,000.00

50,000.00
5,000,000.00
5,050,000.00

450,000.00
12,000.00
2,000,000.00
2,462,000.00

20,000,000.00
12,000,000.00
32,000,000.00

ปี 2565
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รวมหมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวง ร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

207,034,210.00
120,392,384.04
59,845,021.58
1,131,891.20
388,403,506.82
889,592,500.00
889,592,500.00
1,321,521,624.32

720,614,454.00
720,614,454.00
1,176,046,642.61

28,568.00
28,568.00

ปี 2563

207,784,195.79
139,688,149.27
62,910,628.39
1,328,747.20
411,711,720.65

174,332.00
174,332.00

ปี 2562

รายรับจริง

925,252,800.00
925,252,800.00
1,386,784,800.00

210,000,000.00
141,000,000.00
63,000,000.00
1,400,000.00
415,400,000.00

200,000.00
200,000.00

ปี 2564

%
%
%
%

-42.91 %

0.00
-7.80
1.46
-14.29

-50.00 %

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

528,255,500.00
528,255,500.00
974,000,000.00

210,000,000.00
130,000,000.00
63,922,500.00
1,200,000.00
405,122,500.00

100,000.00
100,000.00

ปี 2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

974,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ

รวม

32,000,000 บาท

จานวน

20,000,000 บาท

จานวน

12,000,000 บาท

รวม

2,462,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

รวม

5,050,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ภาษีบารุง อบจ.จากการค้านามัน/ก๊าซ
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรม นียมบารุง อบจ. จากผู้ ข้าพัก รง รม
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ค่าธรรม นียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้รองรับกรณีการส่งมอบงาน ครงการจัดซือ/จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ไม่ตรงตามกาหนดระยะ
วลาส่งมอบ หรือไม่ ป็นไปตามระ บียบปฏิบัติ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่า ช่าหรือบริการ
ประมาณการ ดยคาดว่าจะได้รับจากค่า ช่าหรือบริการสถาน
ที่ ละค่า ช่าจากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ดอก บีย

จานวน

5,000,000 บาท

รวม

1,010,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการ ดยคานวณดอก บีย งินฝากธนาคารตามอัตรา
ดอก บียที่ใช้อยู่ในปจจุบัน ละประมาณการไว้สาหรับดอก บีย
งินฝากกองทุนต่างๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งินที่มีผู้อุทิศให้
ประมาณการไว้รองรับกรณีที่มีผู้อุทิศให้ ก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
ค่าขาย อกสารการจัดซือจัดจ้าง
ประมาณการตังไว้ ป็นค่าขาย บบ ปลนสาหรับ ครงการสอบ
ราคา/ประกวดราคา
รายได้ บ็ด ตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไว้รองรับกรณีการรับ งินประ ภทอื่นที่ไม่ได้ตังรับไว้
หรือไม่ ข้าประ ภท
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

รวม

405,122,500 บาท

จานวน

210,000,000 บาท

จานวน

130,000,000 บาท

จานวน

63,922,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด ผนฯ
ประมาณการ ดยคาดว่าภาษีประ ภทนีคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ในอัตราส่วน ตามมติของคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ
ภาษีมูลค่า พิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ค่าภาคหลวง ร่

จานวน

1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้ คียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป
งินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่ ละภารกิจ
ถ่าย อน ลือกทา ตังไว้รองรับกรณีได้รับจัดสรร งินอุดหนุนทั่วไป
สนับสนุนการกระจายอานาจให้ ก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับตามมติของคณะกรรมการกระจายอานาจฯ พื่อดา นินการ
ตามอานาจหน้าที่ ละภารกิจภ่าย อน ลือกทา ดยประมาณการ
ใกล้ คียงกับยอดวง งินที่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1. งินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดา นินการตามอานาจหน้าที่ ละ
ภารกิจถ่าย อน ลือกทา จานวน 79,421,700 บาท
2. งินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
ระดับจังหวัด จานวน 2,065,700 บาท
3. งินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
งิน ดือนครู ละค่าจ้างประจา จานวน 361,678,000 บาท
4. งินอุดหนุนสาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ค่าปจจัยพืนฐานนัก รียนยากจน
จานวน 6,429,000 บาท
5. งินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตัง ต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน
จานวน 78,661,100 บาท

รวม

528,255,500 บาท

จานวน

528,255,500 บาท

0
0
0
0

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

งินบา น็จล จางประจา

งิน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ( บ
ข.)

รายจายตามขอผ พัน

2,276,499

79,323

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

งินสารองจาย

1,930,722

13,029,387.24

คาชาระดอ บี้ย

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

49,000,000

คาชาระ นี้ งิน

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

48,777,900

88,467

1,790,178

10,123,148.06

49,000,000

ปี 2563

0

0

0

0

6,200,000

96,000

1,698,412

8,271,028

10,000,000

ปี 2564

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

100 %

100 %

100 %

100 %

206.38 %

9.38 %

55.22 %

11.41 %

400 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

5,086,700

3,830,000

1,745,680

13,372,035

18,995,806

105,000

2,636,268

9,215,000

50,000,000

ปี 2565

24

1,030,990.68
5,256,757.74

งินบา น็จล จางประจา

งิน องทุนบา น็จบานาญขาราช าร ( บข.)

0

4,421,909.76

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

งินบา น็จบานาญพนั งานคร

1,761,068

4. คาใชจายใน ารสง คราะ ์ผป่วยที่ยา ไร
ขององค์ ารบริ ารสวนจัง วัด

0

4,000,000

3. งินสมทบสานั งาน ลั ประ ันสุขภาพ
แ งชาติ

งินบา น็จบานาญขาราช ารถายโอน

0

3. คาใชจายใน ารสง คราะ ์ผป่วยที่ยา ไร
ขององค์ ารบริ ารสวนจัง วัด

456,249.6

176,900

2. ทุน ารศึ ษาสา รับ ด็ นั รียน และผ
ดอยโอ าส

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)

0

427,968

1. คาบารุงสมาคมองค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดแ งประ ทศไทย

2. งินสมทบสานั งาน ลั ประ ันสุขภาพ
แ งชาติ

0

งินสมทบ องทุนสารอง ลี้ยงชีพล จาง
ประจา ( สจ.)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

454,653

0

5,130,876.47

1,896,288.68

653,849.36

0

466,489.6

4,546,428.08

0

0

962,900

0

4,000,000

ปี 2563

455,433

0

5,322,200

3,354,000

4,108,800

400,000

558,302

13,845,660

0

0

1,000,000

0

4,000,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-5.16 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

431,930

65,200

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0

4,000,000

ปี 2565
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0

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

84,013,574.22
84,013,574.22

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

385,161.29
385,161.29
948,054.19

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

งิน ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย องค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด

1,746,096.77

84,013,574.22

รวมงบกลาง

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

84,013,574.22

รวมงบกลาง

84,300

0

งินชวยคาทาศพล จางประจา

งินชวยพิ ศษ

0

81,499.2

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

งินชวยพิ ศษ

งินสมทบ องทุนสารอง ลี้ยงชีพสา รับล จาง
ประจาของสวนราช าร ซึ่งจดทะ บียนแลว ( สจ.)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

850,614.83

390,000

390,000

1,765,800

128,191,630.65

128,191,630.65

128,191,630.65

128,191,630.65

225,810

0

0

0

74,642.4

ปี 2563

0

0

0

77,700

687,577

207,403

207,403

995,508

60,492,535

60,492,535

60,492,535

60,492,535

1,105,000

ปี 2564

40.53 %

88.04 %

88.04 %

77.38 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

100,000

300,000

0

966,240

390,000

390,000

1,765,800

110,983,619

110,983,619

110,983,619

110,983,619

ปี 2565

26

10,186,032.44

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,594,300

35,110

คา บี้ยประชุม

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

42,700

61,449,512.8

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

51,263,480.36

784,445.38

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

10,464,066.62

493,500

คาจางล จางประจา

คาตอบแทนพนั งานจาง

816,050

765,055.29

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งินประจาตาแ นง

37,940,363.07

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,721,558.9

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

3,328,740

39,608

40,650

62,869,437.42

53,536,413.56

665,867.74

10,368,223.87

520,020

831,793.54

762,505.87

40,388,002.54

9,333,023.86

5,936,609.03

ปี 2563

1,640,000

30,000

20,000

63,537,950

54,314,509

621,597

11,245,812

238,560

863,658

731,545

40,613,337

9,223,441

7,125,550

ปี 2564

-54.7 %

0 %

1,654 %

3.46 %

-20.59 %

10.27 %

-9.83 %

-18.88 %

-35.62 %

21.6 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

742,900

30,000

350,800

49,534,121

37,357,601

643,080

8,930,400

263,050

778,800

593,460

26,148,811

12,176,520

8,664,480

ปี 2565
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รวมค่าตอบแทน

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

คาใชจายใน ารฝึ อบรมสัมมนา
0

3,480,021.99

561,761

0

คาใชจายใน ารคัด ลือ พนั งานและ
ล จาง

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

0

11,643,524

101,200

682,528.8

3,223,083.1

2,392

2,672,110

0

คาชดใชคา สีย าย รือคาสินไ มทดแทน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

4. คา ชาทรัพย์สิน

3. คาโฆษณาและ ผยแพร

2. คาจาง มาบริ าร

1. คาใชจายใน ารดา นินคดีตามคา
พิพา ษา

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
0

696

1,373,335

809,356.82

0

0

3,839,217

108,000

286,222.8

5,044,240.98

14,046

3,408,998

ปี 2563
0

1,339,353

460,966

359,139

86,000

0

2,169,598

99,600

263,740

5,542,648

0

1,690,000

ปี 2564

-47.27 %

-67.46 %

-34.57 %

-41.86 %

100 %

-85.7 %

3.61 %

-43.13 %

-52.59 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
843,180

706,300

150,000

235,000

50,000

1,400

310,300

103,200

150,000

2,627,700

1,500

1,966,880

ปี 2565

28

4,288,512.5

0

1,600,000
0

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระ
นาง จาสิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง

โครง ารตน ลาประชาธิปไตย ใฝ่ใจ รียนร
ส ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

โครง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพและ
ทั ษะทางวิชาชีพตามสายงาน

0

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
ด็จพระปร มนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรม าวชิราลง รณ พระวชิร ลา จา
อย ัว รัช าลที่ 10

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษาสม ด็จพระ
จาอย ัวม าวชิราลง รณ
บดินทร ทพยวราง ร รัช าลที่ 10

448,695

โครง าร ฉลิมพระชนมพรรษา ทิดไทองค์
ราชินีสม ด็จพระนาง จาสิริ ิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในพระบาทสม ด็จพระปรมินทรม
าภมิพลอดุลย ดช

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

626,439

0

298,000

0

1,326,096

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

29

0

93,452
1,609,840
100,000

92,392

โครง ารวันทองถิ่นไทยองค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารสง สริมประชาธิปไตยตามรอยพอ
สวิถีพอ พียง

โครง ารองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ
สรางสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชนทองถิ่น

โครง ารอบรม พิ่มความรแ บุคลา ร
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ
ี่ยว ับพระราชบัญญัติขอมลขาวสารของ
ทางราช าร พ.ศ. 2540

1,497,520

0

โครง ารรับ สด็จทล ระ มอม ญิงอุบล
รัตนราช ัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใน
วโร าส สด็จ ปิดศนย์ พื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE และติดตามผล ารดา นิน
งานโครง าร TO BE NUMBER ONE ณ
โรง รียน พชรวิทยาคาร

โครง ารพัฒนาสราง สริมประชาธิปไตย
และ ารมีสวนรวมของประชาชน

โครง ารฝึ อบรมสัมมนาและ/ รือศึ ษาด
งาน พื่อพัฒนาศั ยภาพ
บุคลา ร และ พิ่มประสิทธิภาพใน าร
ปฏิบัติงาน ขององค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

921,192

0

0

0

0

4,993,476

1,188,420

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

72,079

100 %

0 %

100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

10,000

0

200,000

0

0

0

0

30

122,430

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

งบลงทุน

434,113
38,118,234.56

รวมงบดาเนินงาน

0

434,113

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบริ ารไปรษณีย์

ค่าสาธารณูปโภค

694,880

วัสดุคอมพิว ตอร์
4,217,726.28

20,000

1,224,677.48

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

59,950.8

วัสดุยานพา นะและขนสง
883,490

114,698

วัสดุ อสราง

วัสดุ าร ษตร

173,896

วัสดุงานบานงานครัว

915,304

30,794,285.28

8,400

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

1,369,362.89

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ปี 2562

รายจ่ายจริง

30,024,238.68

617,014

0

617,014

3,376,222.85

0

1,081,300

16,980

193,922

948,126.85

77,600

146,196

120,241

98,040

693,817

22,622,003.83

1,793,266.23

ปี 2563

20,217,429

337,590

0

337,590

4,201,819

0

343,600

57,000

1,115,419

1,603,600

124,000

368,148

50,440

145,390

394,222

13,988,020

3,594,897

ปี 2564

100 %

-66.82 %

0 %

-100 %

-91.23 %

-98.21 %

33.33 %

-75.81 %

-90.49 %

-100 %

-79.37 %

-100 %

-93.09 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
248,400

9,160,780

142,000

30,000

112,000

2,258,100

0

0

5,000

20,000

2,138,100

30,000

35,000

0

30,000

0

4,793,800

ปี 2565
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0
0
0

ต ล็ แบบ 2 บาน

ต ล็ ็บ อ สารบาน ลื่อน ระจ

ต ล็ ็บ อ สารบาน ลื่อนทึบ

39,600

ต ็บ อ สารบาน ลื่อน
0

92,000

ชุดรับแข

ตตั้งแฟ้ม

11,980

ชั้นวางของ

187,600

ครื่องปรับอา าศ
9,700

90,000

ครื่องโทรสาร

ครื่องสแ นลายนิ้วมือ ชนิดบันทึ วลา ขา
ออ งาน

31,800

0

ครื่องดดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

ครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

0

ครื่องดดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร

7,960

0

าอี้ทางานสา รับ ัว นา

าอี้สานั งาน

0

20,800

าอี้ทางานสา รับ จา นาที่

าอี้ทางาน

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

30,320

35,940

22,000

5,980

0

0

0

0

163,700

0

0

42,000

26,000

0

13,980

53,800

12,370

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

19,800

277,100

17,890

0

0

0

0

0

0

6,990

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

โต๊ะประชุม พรอม าอี้

ครื่องบันทึ สียง

0

0

รถยนต์ตรวจ ารณ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

458,000

0

2. รถยนต์ตรวจ ารณ์ ปริมาตร ระบอ สบ
ไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต์
ไมต่า วา 130 ิโลวัตต์ ครื่องยนต์ บนซิน
แบบขับ คลื่อน 2 ลอ

รถบรรทุ (ดี ซล)

0

0

1. รถยนต์ตรวจ ารณ์ ปริมาตร ระบอ สบ
ไมต่า วา 2,000 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต์
ไมต่า วา 110 ิโลวัตต์ ครื่องยนต์ดี ซล
แบบขับ คลื่อน 4 ลอ

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

พัดลมติดตั้งผนัง

99,500

0

โต๊ะทางานผบริ ารพรอม าอี้

โต๊ะพับอ น ประสงค์

0

9,800

โต๊ะทางาน

โต๊ะทางานผบริ าร

3,500

0

โต๊ะคอมพิว ตอร์

ต ล็ แบบ 4 ลิ้นชั

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

16,900

0

40,500

0

24,900

0

0

0

0

0

0

32,890

0

23,900

0

7,000

39,000

1,359,000

0

3,880,000

3,030,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

ระบบ ระจายสัญญาณ สียงพรอมติดตั้ง

0

ลองวีดิโอ ( ล็ )

0

ผามาน

5,300
6,000
5,400

ลื่อยวง ดือนไฟฟ้า แบบมือถือ

สวาน ระแท

สวานไฟฟ้า

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊

ครื่องคอมพิว ตอร์

0

157,400

5,500

ลื่อยยนต์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

9,600

ครื่อง จีย/ตัด แบบมือถือ

ครุภัณฑ์โรงงาน

73,000

ต ย็น

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

91,300

0

ลองภาพนิ่งดิจิตอล

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

0

ลองถายภาพระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

0

ตลาโพงอ น ประสงค์ แบบลอลา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

85,000

293,800

0

0

0

0

0

16,000

0

0

0

0

59,900

70,500

9,900

ปี 2564

360,200

536,400

0

0

0

0

0

16,600

61,500

0

50,000

110,000

0

0

0

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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488,000
1,965,240
101,532,987.36

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไป

0

488,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครง ารซุมประต มือง ฉลิมพระ ียรติ
นื่องในโอ าสม ามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิ ษ ถนนทาง ลวงแผนดิน
มาย ลข 201 ชวง ชัยภมิ- นองบัวโค
บริ วณ อา ภอจัตุรัส

02. โครง าร อสรางโรงจอดรถยนต์

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,477,240

0

สแ น นอร์ สา รับงาน ็บ อ สารระดับ
ศนย์บริ าร แบบที่ 2

รวมค่าครุภัณฑ์

0

18,000

สแ น นอร์ ขนาด A3

สแ น นอร์

0

11,400

ครื่องสารองไฟฟ้า

โครง าร Chaiyaphum Smart City ระยะ
ที่ 1

32,100

ครื่องพิมพ์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

65,600

85,580

98,451,455.27

5,557,779.17

4,383,109.17

4,383,109.17

0

1,174,670

ปี 2563
5,000

241,000

150,498,649

66,743,270

0

0

0

66,743,270

29,000

75,000

65,000

56,500,000

ปี 2564

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-55.38 %

-100 %

-100 %

-88.8 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

56,000

0

0

0

56,000

0

0

29,000

0

0

27,000

58,750,901

ปี 2565
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3. คาโฆษณาและ ผยแพร

0

52,800

2. คา ชาทรพย์สิน

614,040

749,808.2

รวมค่าตอบแทน

0

614,040

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมงบบุคลากร

0

งินประจาตาแ นง
0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

66,000

894,231

1,044,920

0

1,044,920

ปี 2563

0

600,000

0

0

0

0

0

0

0

72,000

478,800

600,000

ปี 2564

100 %

13.33 %

-49.87 %

100 %

-65 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

250,000

81,600

240,000

499,800

289,800

210,000

7,374,226

7,374,226

1,669,627

121,200

67,200

5,516,199

ปี 2565
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0
500,703
124,650

โครง ารประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ารจัดทาแผน
พัฒนาองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนาศั ยภาพดาน ทคโนโลยีใ
ับบุคลา รองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

0

0

โครง ารประชุมประชาคมทองถิ่นของ
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสัมมนาและศึ ษาดงาน พื่อ พิ่ม
ศั ยภาพบุคลา ร ดาน ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น และ ารติดตามและประ มิน
ผลแผนพัฒนาทองถิ่น องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

0

55,655

คาใชจายใน ารประชุมประชาคมทองถิ่น
ขององค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารติดตามและประ มินผลแผนพัฒนา
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

60,941

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

128,233

0

0

0

123,015

43,545

0

104,310

0

ปี 2564

0

0

0

456,991

200,000

130,770

0

100,000

26,075

0 %

0 %

0 %

-78.12 %

-50 %

-61.76 %

0 %

-70 %

15.05 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

100,000

100,000

50,000

0

30,000

30,000

37

364,370

วัสดุคอมพิว ตอร์

0
8,500
3,098,491.04

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

8,500

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

45,800

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
718,397.18

78,179.18

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

26,600

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,757,553.86
203,448

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

68,944.66

144,052

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

โครง ารสัมมนาและศึ ษาดงาน พื่อ พิ่ม
ศั ยภาพบุคลา ร ดาน ารจัดทาแผน
พัฒนาทองถิ่น และ ารติดตามและประ มิน
ผลแผนพัฒนาทองถิ่น องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

5,342,535.44

8,500

0

8,500

870,750.78

551,242

35,750

69,703.78

2,400

211,655

3,418,364.66

2,059,030.66

ปี 2563

88,400

0

2,460,216

8,500

0

8,500

298,680

177,080

0

30,600

20,000

71,000

1,553,036

ปี 2564

100 %

-100 %

-100 %

100 %

-100 %

-50 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

88,400

0

1,519,800

30,000

30,000

0

20,000

0

10,000

0

10,000

0

970,000

ปี 2565
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10,000
17,000

ครื่องสารองไฟฟ้า

สแ น นอร์

อุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point)
0

119,500

37,500

ครื่องพิมพ์

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ชอง

0

ครื่องพิมพ์

0

0

ครื่องคอมพิว ตอร์แมขาย

อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง

0

108,900

0

95,000

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

โต๊ะประชุมพรอม าอี้

ต ็บ อ สารแบบราง ลื่อน ชนิดมือผลั

ครื่องปรับอา าศ

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

91,600

0

20,500

0

5,000

0

18,400

374,500

36,300

36,300

31,900

0

55,000

ปี 2564

0

0

0

0

5,800

0

36,700

0

0

37,800

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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437,400
3,535,891.04

รวมงบลงทุน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

500,000
2,240,020

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
0

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมงบบุคลากร

0

งินประจาตาแ นง

0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

437,400

49,500

รวมค่าครุภัณฑ์

อุป รณ์จัด ็บ Log File ระบบ ครือขาย
แบบที่ 1

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

2,262,960

229,560

0

0

0

0

0

0

0

6,012,035.44

669,500

669,500

ปี 2563

80,300

80,300

0

900,000

450,000

0

0

0

0

0

0

0

2,540,516

ปี 2564

-22.22 %

-55.56 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

700,000

200,000

18,697,286

18,697,286

50,280

1,317,792

242,400

134,400

16,952,414

8,894,026

ปี 2565
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

616,608.1

70,071.11

153,360

0

221,497.25

5. คาถาย อ สาร

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

58,561.74

4. คา บี้ยประ ัน

0

41,800

2. คา ชาทรัพย์สิน

3. คาธรรม นียมตางๆ

71,318

5,536,138.49

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

670,029.25

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

0

2,126,089.24

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

คา ชาบาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

2,503,923.8

2,141,994.28

139,840.32

0

130,214.3

43,944.9

0

42,000

5,930

5,846,187.25

594,967.25

0

0

2,758,700

ปี 2563

865,000

153,000

100,000

100,000

60,000

190,000

30,000

42,000

190,000

5,450,000

1,170,000

0

0

2,930,000

ปี 2564

-4.84 %

141 %

-50 %

-100 %

57.89 %

-50 %

200 %

48 %

-100 %

100 %

100 %

-77.93 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
646,530

1,158,800

145,600

241,000

50,000

0

300,000

15,000

126,000

281,200

2,746,530

0

33,800

1,166,200

ปี 2565

41

รวมค่าวัสดุ

0
0
0

าอี้ทางานผบริ าร

ครื่องปรับอา าศ

ต ็บ อ สารบาน ลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

11,751,276.33

รวมงบดาเนินงาน

656,214.36

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
4,174,558.54

558,911.75

คาบริ ารโทรศัพท์

รวมค่าสาธารณูปโภค

324,998.11

2,634,434.32

1,423,971.2

693,988

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิว ตอร์

111,511.2

20,809

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

597,663

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

60,298

633,715

22,740

36,000

0

14,058,713.01

4,182,396.66

423,720

569,500.63

330,149.13

2,859,026.9

1,526,205.3

687,262

144,930.3

ปี 2563

11,700

47,200

7,800

14,214,777

5,330,000

750,000

630,000

350,000

3,600,000

2,569,777

1,094,935

45,100

229,665

1,200,077

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

-4.76 %

0 %

-5.56 %

130.15 %

-100 %

373.95 %

81.24 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

14,788,830

5,100,000

750,000

600,000

350,000

3,400,000

5,783,500

2,520,000

0

1,088,500

2,175,000

ปี 2565

42

0
0

ต ล็ ็บ อ สารบาน ลื่อนทึบ ขนาด 5
ฟุต

ต ล็ แบบ 2 บาน

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊

ครื่องสารองไฟฟ้า
18,000
18,000
11,769,276.33

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง

0

18,000

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบุ๊

ครื่องพิมพ์

0

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ผามาน

0

0

ต ล็ ็บ อ สาร ชนิด 4 ลิ้นชั

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

0

ต ็บ อ สารแบบราง ลื่อน ชนิดมือผลั
ขนาด 12 ต

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

17,000

0

65,000

103,800

0

22,000

0

0

0

14,325,253.01

266,540

266,540

ปี 2563

5,800

51,500

0

0

175,700

10,000

0

19,960

28,000

392,000

14,964,437

749,660

749,660

ปี 2564

0 %

-82.72 %

100 %

0 %

-42.8 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

5,800

8,900

66,000

0

100,500

0

0

0

0

0

33,667,316

181,200

181,200

ปี 2565

43

0

0

2. คา ชาทรัพย์สิน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

0

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

0

0

คา ชาบาน

รวมค่าตอบแทน

0

0

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

19,500

42,000

10,000

175,000

55,200

119,800

1,969,080

1,969,080

42,000

1,927,080

ปี 2565

44

0
0
116,838,154.73

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

รวมค่าวัสดุ

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

118,788,743.72

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

168,003,602

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

40,124

90,000

103,677,747

2,365,504

396,424

19,800

19,800

201,624

ปี 2565

45

0
0

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

รวมงบบุคลากร

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
0

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิดสนาม ีฬา
ลาง
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481,500

0

0

0

0

0

481,500

481,500

481,500

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

668,513

0

0

0

0

1,723,680

1,723,680

12,000

1,043,167

ปี 2565

46

รวมค่าตอบแทน

557,600
557,600
557,600

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

260,478,920.35
24,033,208.2

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

557,600

485,100

โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าล

รวมค่าใช้สอย

72,500

0

0

โครง ารป้อง ันและบรร ทาสาธารณภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

284,280

0

0

0

24,783,031.81

266,474,847.01

284,280

284,280

284,280

284,280

ปี 2563

198,800

483,500

0

0

28,236,160

296,641,784

1,163,800

682,300

682,300

682,300

ปี 2564

-99.76 %

-98.2 %

-100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

55,200

0

0

0

55,200

55,200

67,200

5,328,850

1,778,880

1,778,880

ปี 2565

47

8,295,200
41,800

2. คา ชาทรัพย์สิน

0

951,916.22

1. คาจาง มาบริ าร

(3) คาจาง มาบุคลา รภายนอ ชวย
ปฏิบัติงาน อง ารศึ ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

0

348,220

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

คา ชาบาน

603,696.22

334,717,097.31

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

334,717,097.31

1,434,354.11

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

13,925,813.63

4,575,020

30,253,231.02

16,550

คาตอบแทนพนั งานจาง

คาจางล จางประจา

งินวิทยฐานะ

งินประจาตาแ นง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

42,000

10,713,081.8

0

1,419,858.58

0

1,170,380

249,478.58

341,871,834.39

341,871,834.39

1,435,905.35

15,082,702.41

3,614,820

30,466,785.87

13,741.94

ปี 2563
18,000

42,000

17,090,000

50,000

995,100

0

400,000

595,100

382,422,580

382,422,580

1,396,980

15,526,856

3,676,000

36,926,800

ปี 2564

0 %

-14.19 %

-100 %

100 %

-50 %

4.35 %

-88.97 %

-82.07 %

-100 %

-100 %

373.33 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

85,200

42,000

14,664,800

0

1,134,950

313,950

200,000

621,000

8,418,862

8,418,862

154,140

2,783,472

ปี 2565
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0

0

0

0

คาใชจายในโครง าร สริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึ ษาสัง ัดองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

คาใชจายในโครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร
พื่อจัดทา ลั สตรสถานศึ ษาตาม ลั สตร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใ ม

คาใชจายในโครง ารอบรมสัมมนา “ าร
จัดระบบประ ันคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐานขององค์ รป ครอง
สวนทองถิ่นตาม ฎ ระทรวง ารประ ัน
คุณภาพ ารศึ ษา พ.ศ. 2561”

471,199

0

0

คาใชจายใน ารสง สริม ารจัด าสื่อ าร
รียน ารสอนตาม ลั สตรสา รับโรง รียน
ขนาด ล็ สัง ัดองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

คาใชจายโครง ารพัฒนา ลั สตรสถาน
ศึ ษาตามมาตรฐาน าร รียนรและตัวชี้
วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

130,401

0

0

50,000

297,000

50,000

1,166,000

540,000

24,000

1,600,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

-100 %

-80 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

100,000

0

10,000

49

0

0
0
296,000

0

300,000

0

โครง ารประ มินคุณภาพภายในสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารประสานแผนพัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่นใน ขตจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรม ลั สตรวิชาผ า ับล
สือสามัญรุนใ ญขั้นความรชั้นสง (A.T.C.)

โครง ารพัฒนา ารจัดทาแผนพัฒนา าร
ศึ ษาของโรง รียนในสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัดและประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั สตรแ น ลาง ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนานวัต รรม าร รียนรส
ระบวน ารจัด าร รียน ารสอนสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนารปแบบ ารสอน STEM
Education สถานศึ ษาในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

247,550

0

299,700

0

0

234,791

ปี 2564

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

67,100

-50 %

0 %

0 %

0 %

100 %

100 %

-85.1 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50

156,000
0
0
0
0
0

0

โครง ารพัฒนา ลั สตรสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสง สริม ารวิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสนับสนุนทุน ารศึ ษา

โครง ารสนับสนุนทุน ารศึ ษา

โครง ารสนับสนุนทุน ารศึ ษาระดับ
ปริญญาตรี

โครง ารสนับสนุนและสง สริมผบริ าร คร
นั รียนและบุคลา ร
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ ขา
รวมงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น ระดับประ ทศ

0

956,140

โครง ารพัฒนาสมรรถนะคณะ รรม าร
สถานศึ ษาขั้นพื้นฐานโรง รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษาสชุมชน าร รียนรทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community :
PLC)

โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบุคลา ร
ทาง ารศึ ษา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

170,575

0

0

251,470

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

270,000

10,000

19,200

10,000

10,000

0

100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

-47.92 %

0 %

-50 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

10,000

0

10,000

0

10,000

10,000

10,000

5,000

0

51

0

0

0

0

0

0

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนร ารงานอาชีพ และ ทคโนโลยี"
โรง รียนในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคณิตศาสตร์" โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคอมพิว ตอร์และ
ุนยนต์" โรง รียนในสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาตางประ ทศ" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาไทย" โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรวิทยาศาสตร์" โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรศิลปะ" โรง รียนในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

30,404

36,779

32,220

0

0

0

0

ปี 2564

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

52

0

785,040

โครง ารอบรมพัฒนาครและบุคลา รทาง
ารศึ ษา อนแตงตั้งใ มี รือ ลื่อน
วิทยฐานะสงขึ้นของสถานศึ ษาในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรมสัมมนา ชิงวิชา ารและจัด
นิทรรศ ารแสดงผลงานทางวิชา าร
รื่อง “ รปแบบพลังงานทดแทนสชุมชน
ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง ”
ประจาปี ารศึ ษา 2561

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ิจ รรม าร
พัฒนาผ รียน" โรง รียนในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

257,019

25,954,549.39

14,653,170.39

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสุขศึ ษาและพลศึ ษา" โรง รียน
ในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสังคมศึ ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม" โรง รียนในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

199,820

0

0

34,725

245,897

32,603,832.89

20,180,316.09

ปี 2563

0

10,000

10,000

0

10,000

114,524

31,728,721

10,293,421

ปี 2564

-100 %

-97.96 %

0 %

0 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

210,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

0

15,256,800

ปี 2565

53

0

0
0

1. ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน แบบ
แขวน ขนาดไมต่า วา 26,000 บีทีย ( อง
ารศึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

2. ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน แบบ
แขวน ขนาดไมต่า วา 40,000 บีทีย ( อง
ารศึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ครื่องปรับอา าศ

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

30,151,414.22

รวมงบดาเนินงาน

2,497,380

747,568.61

2,497,380

รวมค่าวัสดุ

308,370

153,910.61

28,269

รวมค่าสาธารณูปโภค

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิว ตอร์

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุงานบานงานครัว

ปี 2562

รายจ่ายจริง
457,088

304,000

0

0

37,729,465.75

2,494,398.26

2,494,398.26

1,211,376.02

382,720

125,671.02

ปี 2563

100,335

58,200

200,500

0

102,000

36,000

35,694,760

2,497,380

2,497,380

473,559

ปี 2564

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

18,889,130

2,497,380

2,497,380

ปี 2565

54

0

สื่อนวัต รรม ารจัด ารศึ ษา ชุดสื่อ าร
รียน ารสอน
Interactive Touch Screen

0
0
0

01. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
วางโจนศึ ษา

02. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
ษตรสมบรณ์วิทยาคม

03. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
ุดน้าใสพิทยาคม

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ป้ายอิ ล็ ทรอนิ ส์อัจฉริยะสมาร์ทแอลอีดี
แบบ INDOOR
0

0

ระบบ สียง อประชุมโรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

0

ระบบประ าศของโรง รียนในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

0

ครุภัณฑ์ระบบ Chaiyaphum Smart
Education พื่อสง สริมและย ระดับ าร
ศึ ษาจัง วัดชัยภมิ ระยะที่ 1

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

500,000

10,202,220

8,999,820

8,000,000

6,474,000

100,000,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

ปี 2565

55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

04. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
โค สะอาดวิทยา

06. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
นินสงาวิทยา

07. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
โนน อ วิทยา

08. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
โนนครอวิทยา

09. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
บา น็จณรงค์วิทยาคม

10. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
บาน ันวิทยา

11. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
บาน ดื่อวิทยาคม

12. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
บาน ป้าวิทยา

13. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
โป่งน ประชาสามัคคี

14. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
พชรวิทยาคาร

15. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
ภแลนคาวิทยายน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
มัธยมชัยมงคลรังงาม

17. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
มัธยมบานแ งวิทยา

18. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
มัธยม นองศาลา

19. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
ลุมลาชีนิรมิตวิทยา

20. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
สตรีชัยภมิ 2

21. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
สระพังวิทยาคม

22. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
นองขามวิทยา

23. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
นองสังข์วิทยายน

24. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
นองไผวิทยานุสรณ์

25. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
วยตอนพิทยาคม

26. ระบบ ลองโทรทัศน์วงจรปิด โรง รียน
วยยางวิทยาคม

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

0
364,868,511.53

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

0

คาจางล จางประจา

รวมงบบุคลากร

0

งินวิทยฐานะ

0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานระดับมัธยมศึกษา

0

รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379,905,300.14

304,000

304,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

564,431,380

146,314,040

146,314,040

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

151,800

151,800

360,880,317

360,880,317

1,204,900

13,436,014

3,091,000

30,594,000

24,887,200

287,667,203

127,307,992

100,000,000

100,000,000

ปี 2565

58

28,160

โครง ารประ วดโครงงานนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ
258,120

167,850

โครง ารแขงขันคน งในโรง รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ มินคุณภาพภายในสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

395,000

โครง ารขับ คลื่อนปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ
พียงสสถานศึ ษาในสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

30,000

0

คาใชจายใน ารรณรงค์ ารป้อง ันยา สพ
ติดในสถานศึ ษา สา รับ จา นาที่ อปท.

คาใชจายใน ารสง สริมองค์ รป ครองสวน
ทองถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา ารศึ ษาดี ดน
ระดับองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

78,000

คาใชจายใน ารรณรงค์ ารป้อง ันยา สพ
ติดในสถานศึ ษา สา รับครแ นนา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

38,900

0

78,000

ปี 2564

0

0

0

150,000

50,000

3,000

78,000

0 %

100 %

100 %

-86.67 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

5,000

5,000

20,000

0

0

0

59

565,874

10,008,915

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ
รียน

299,395

778,740

299,800

200,000

โครง ารสนับสนุน าร รียนรวม ลั สตร
อาชีวศึ ษาและมัธยมศึ ษาตอนปลาย(ทวิ
ศึ ษา) สถานศึ ษาสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสง สริม ารวิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของสถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารม รรม ารแขงขันทั ษะทาง
วิชา ารสถานศึ ษาสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ลั สตรสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัดและประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั สตรแ น ลาง ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

9,701,480

502,712.27

ปี 2563

500,000

0

0

0

0

10,695,000

ปี 2564

0 %

-98 %

0 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

0

20,000

0

0

10,695,000

ปี 2565

60

39,773,900

3,146,600

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาจัด าร รียน ารสอน (ราย
ัว)

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาจัด าร รียน ารสอน (ราย
ัวสวน พิ่ม)

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารปรับปรุง ลั
สตรสถานศึ ษา
520,000

0

11,314,811

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คา นังสือ รียน

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน าร
สง สริม ารจัด ระบวน าร รียน ารสอน
ารบริ ารตาม ลั ปรัชญา
ของ ศรษฐ ิจพอ พียง “สถานศึ ษาพอ
พียง” ส “ศนย์ าร รียนร
ตาม ลั ปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง”

5,185,820

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คา ครื่องแบบนั รียน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

520,000

100,000

2,550,500

38,642,060

11,103,329

5,067,223

ปี 2563

520,000

2,600,000

2,772,000

42,636,300

11,887,800

5,534,900

ปี 2564

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

2,772,000

42,636,300

11,887,800

5,534,900

ปี 2565

61

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารสง สริม
ิจ รรมรั ารอานในสถานศึ ษา อปท.

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารรณรงค์ป้อง ัน
ยา สพติดในสถานศึ ษา สา รับสถาน
ศึ ษาดี ดน

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารรณรงค์ป้อง ัน
ยา สพติดในสถานศึ ษา

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารพัฒนาแ ลง
รียนรของโรง รียน

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารพัฒนา าร
จัด ารศึ ษาโดยใชโรง รียน ป็นฐานใน าร
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารพัฒนา/ปรับ
ปรุง องสมุดโรง รียน

0

100,000

390,000

1,300,000

10,319,568

2,600,000

ปี 2562

รายจ่ายจริง

1,300,000

100,000

390,000

1,300,000

17,995,000

2,600,000

ปี 2563

1,300,000

100,000

390,000

1,300,000

19,500,000

2,600,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

62

0

4,793,414

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาอุป รณ์ าร รียน

โครง ารสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถาน
ศึ ษา คาใชจายใน ารจัดทาศนย์ าร รียน
ร ฉลิมพระ ียรติสถานศึ ษาในสัง ัด อปท
.

6,349,500

436,800

50,000

790,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาปจจัยพื้นฐานสา รับนั
รียนยา จน

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายอิน ตอร์ น็ตโรง รียน

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ิจ รรมของศนย์
าร รียนรดาน ารทอง ที่ยวในสถานศึ ษา
สัง ัดองค์ รป ครองสวนทองถิ่น

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา คาใชจายใน ารสง สริมองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นที่ จัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษาดี ดน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

436,800

50,000

960,000

0

4,659,008

5,836,500

ปี 2563

6,500,000

5,135,100

6,429,000

436,800

50,000

1,300,000

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

5,135,100

6,429,000

ปี 2565
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285,500

โครง าร นึ่งโรง รียน นึ่งผลิตภัณฑ์
(OSOP)

วัสดุ ารศึ ษา

วัสดุ ครื่องแตง าย

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

300,000

โครง าร สริมสรางและพัฒนาทั ษะชีวิตใ
ับ ยาวชนจัง วัดชัยภมิ

6,255,645
109,770,027

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดาเนินงาน

4,486,145

0

224,000

1,545,500

103,514,382

447,615

โครง ารสนับสนุนและสง สริมผบริ าร คร
นั รียนและบุคลา รสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ ขารวมงานม รรม าร
จัด ารศึ ษาทองถิ่น ระดับประ ทศ

รวมค่าใช้สอย

2,301,000

โครง ารสนับสนุนคาใชจายบริ ารสถาน
ศึ ษา คาใชจายใน ารพัฒนาขาราช ารคร
ของโรง รียนในสัง ัดองค์ รป ครองสวน
ทองถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

108,580,692.27

2,375,180

0

228,980

0

2,146,200

106,205,512.27

0

0

0

2,274,000

ปี 2563

125,384,815

499,915

499,915

0

0

0

124,884,900

10,000

0

0

2,407,000

ปี 2564

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

10,000

0

0

0

85,311,900

0

0

0

0

0

85,160,100

ปี 2565
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308,000
330,000

ตลาโพงพรอม ครื่องขยาย ขนาดไมนอย
วา 15 นิ้ว 180 วัตต์

0

ตจัด ็บอุป รณ์

ตลาโพงพรอม ครื่องขยาย ขนาดไมนอย
วา 15 นิ้ว 150 วัตต์

0

ครื่อง ลน Blue Ray & DVD

660,000

0

ครื่องผสมสัญญาณ สียงแบบดิจิตอล ขนาด
ไมนอย วา 8 ชอง

ตลาโพงพรอม ครื่องขยาย ขนาดไมนอย
วา 12 นิ้ว 40 วัตต์

0

1,210,000

0

0

ครื่องผสมสัญญาณ สียงแบบดิจิตอล ขนาด
ไมนอย วา 30 ชอง

ครื่องผสมสัญญาณ สียงแบบดิจิตอล

ครื่องขยาย สียง ขนาดไมนอย วา 600
วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุด าร รียนร ุนยนต์พื้นฐาน ROBOKIT (โร
โบคิท)

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

636,000

0

450,000

420,000

900,000

108,000

25,800

342,000

1,650,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,210,800

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

100,000

ไฟแสงสวางสา รับสตดิโอ

240,000

สวิทช์สลับสัญญาณ ลอง (Video
Switcher)

8,317,500
8,317,500
118,087,527

รวมงบลงทุน

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

64,900

ครื่องสารองไฟฟ้า

รวมค่าครุภัณฑ์

61,600

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

3,994,000

170,000

ลองบันทึ วีดิโอ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

200,000

264,000

ลองถายภาพ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

ลาโพงสองทาง

0

165,000

ตใสอุป รณ์

ลาโพงฝงฝ้า พดาน ขนาดไมนอย วา 6 นิ้ว

550,000

ตลาโพงพรอม ครื่องขยาย ขนาดไมนอย
วา 8 นิ้ว 2 ดอ 50 วัตต์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

225,000

750,000

116,406,492.27

7,825,800

7,825,800

87,000

0

0

0

0

0

360,000

1,872,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137,595,615

12,210,800

12,210,800

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446,192,217

ปี 2565
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799,155
799,155
483,755,193.53

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

0
0
0
0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งินประจาตาแ นง

คาตอบแทนพนั งานจาง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

799,155

299,175

โครง ารจัด ิจ รรมวันคร

รวมค่าใช้สอย

499,980

โครง ารแขงขัน ุนยนต์โดยองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

298,635

498,500

0

0

0

0

497,108,927.41

797,135

797,135

797,135

ปี 2563

146,500

0
-86.35 %

100 %

ยอดต่าง (%)

70,640

0

0

518.35 %

100 %

100 %

125,135 1,961.77 %

702,173,495

146,500

146,500

146,500

ปี 2564

ประมาณการ

30,000

30,000

30,000

20,000

10,000

436,800

121,200

67,200

2,580,000

573,530,209

ปี 2565

67

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
0

0

0

2. คา ชาทรัพย์สิน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

0

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

158,042,603.95

0

คา ชาบาน

รวมค่าตอบแทน

0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

158,042,603.95

0

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

287,223,000

0

0

287,223,000

ปี 2563
0

0

0

0

0

291,768,000

0

0

291,768,000

195,775

195,775

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
60,000

30,000

10,000

42,000

10,000

79,000

69,000

10,000

0

3,265,200

3,265,200

ปี 2565

68

158,042,603.95
158,042,603.95

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0
0
0
0
0

โครง าร ารศึ ษา พื่อตอตาน ารใชยา สพ
ติดใน ด็ นั รียน (โครง าร D.A.R.E.
ประ ทศไทย) ตอ นื่อง

โครง าร ขาคาย TO BE NUMBER ONE

โครง ารป้อง ันและแ ไขปญ ายา สพติด

โครง ารป้อง ันและแ ไขปญ ายา สพติด

โครง ารรณรงค์ป้อง ันและแ ไขปญ ายา
สพติด TO BE NUMBER ONE ( ิจ รรม
ารดา นินงานในโครง าร TO BE
NUMBER ONE)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานโรงพยาบาล

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

โครง ารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้อง ันและ
ควบคุมโรคระบาด

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

287,223,000

287,223,000

ปี 2563

30,000

0

30,000

688,370

0

540,000

28,000

156,000

291,993,775

291,798,000

ปี 2564

-100 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

38,000

0

0

100,000

0

0

0

3,474,200

209,000

130,000

ปี 2565
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0
0

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานโรงพยาบาล

0
0

รวมงบบุคลากร

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

โครง ารอบรม ชิงปฏิบัติ ารใ ความรใน
ารป้อง ันโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) และ ารจัดทา นา า
อนามัย พื่อ ารป้อง ันตน อง

รวมค่าใช้สอย

0

โครง าร สริมทั ษะและพัฒนาคุณภาพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE

ปี 2562

รายจ่ายจริง

524,340

0

0

0

0

0

524,340

524,340

524,340

ปี 2563

0

33,904

0

0

0

0

1,446,274

1,446,274

1,446,274

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

1,921,944

1,921,944

224,890

1,697,054

100,000

100,000

100,000

ปี 2565
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0
0

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

โครง ารสง สริมและสนับสนุน ารดา นิน
งานป้อง ันและควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดจัง วัดชัยภมิ
0

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา มบาน
(อสม.) จัง วัดชัยภมิ

รวมค่าใช้สอย

0

โครง ารป้อง ันและควบคุม ารแพรระบาด
ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัง วัดชัยภมิ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

250,000

200,000

2,421,944

500,000

500,000

ปี 2565
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0
0
158,042,603.95

รวมงบบุคลากร

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวมแผนงานสาธารณสุข

121,200

งินประจาตาแ นง

8,283,030
8,283,030

รวมงบบุคลากร

97,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

2,399,310

124,560

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง

5,540,820

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

8,868,080.32

8,868,080.32

77,100

2,468,280

121,200

86,677.74

6,114,822.58

287,747,340

ปี 2563

0

0

0

0

9,082,574

9,082,574

66,260

2,559,040

121,200

75,200

6,260,874

293,440,049

ปี 2564

33.93 %

-41.66 %

-44.55 %

-10.64 %

-56.24 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

180,720

4,455,955

4,455,955

88,740

1,493,047

67,200

67,200

2,739,768

6,176,864

180,720

180,720

180,720

ปี 2565
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

166,549.23

5,744

116,805

426,245

23,300

200,365

0

41,800

2. คา ชาทรัพย์สิน

765,200

160,780

รวมค่าตอบแทน

0

765,200

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

153,931.46

1,803

76,955

405,902.42

147,962.42

198,940

0

42,000

17,000

1,004,140

0

1,004,140

ปี 2563

0

500,000

60,100

0

19,020

377,640

88,400

200,000

7,200

42,000

40,040

500,000

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

69.8 %

108.33 %

0 %

-87.51 %

100 %

-98 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

88,400

339,600

15,000

42,000

5,000

55,540

45,540

10,000

0

0

0

490,000

ปี 2565
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63,000

โต๊ะพับอ น ประสงค์

ครื่องพิมพ์

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ๊

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ลองถายภาพ

23,700

0

153,000

43,000

0

รถยนต์โดยสาร (ต)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร

688,000

รถบรรทุ (ดี ซล)

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง

284,700

ต ็บ อ สารแบบราง ลื่อน ชนิดมือผลั

0

ครื่องฟอ อา าศ

1,643,293.23

รวมงบดาเนินงาน

0

451,848.23

รวมค่าวัสดุ

162,750

ครื่องปรับอา าศ

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิว ตอร์

ปี 2562

รายจ่ายจริง
58,150

46,800

0

228,200

0

0

0

0

0

0

55,000

1,700,881.88

290,839.46

ปี 2563
100,000

0

22,000

0

0

1,535,000

0

0

0

188,000

0

1,056,760

179,120

ปี 2564

0 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

545,540

ปี 2565
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1,255,400
11,181,723.23

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

0
0

รวมงบบุคลากร

0

งินประจาตาแ นง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

1,255,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครง าร อสรางป้ายศนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสง สริมอาชีพผสงอายุ องค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

10,898,962.2

330,000

0

0

330,000

ปี 2563

0

0

0

0

12,043,134

1,903,800

158,800

158,800

1,745,000

ปี 2564

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

1,120,380

1,120,380

36,000

1,084,380

5,001,495

ปี 2565
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245,744
245,744
11,427,467.23

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

3,896,340

คาจางล จางประจา
11,683,521.94

175,200

งินประจาตาแ นง

คาตอบแทนพนั งานจาง

95,880

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

13,190,040

245,744

รวมค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและชุมชน

245,744

โครง ารสนับสนุน ารขับ คลื่อนสวัสดิ าร
ชุมชนจัง วัดชัยภมิ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

12,399,716.13

3,405,515.49

175,200

74,678.28

13,844,537.93

10,898,962.2

ปี 2563

0

0

0

0

12,718,119

3,597,360

146,726

56,000

13,443,479

12,043,134

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

6,121,875

1,120,380

ปี 2565
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คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

3,719,360

71,800

2. คา ชาทรัพย์สิน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

3,074,500

0

(4) คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อชวยงาน
ดานซอมแซม ครื่องจั ร ล

1. คาจาง มาบริ าร

0

996,740

(3) คาจาง มาบริ ารบุคคล พื่อทา าร
ซอมแซมถนนลาดยาง

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

996,740

29,545,235.49

รวมงบบุคลากร

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

29,545,235.49

504,253.55

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง
454,080

3,171,348

42,000

567,000

0

0

1,019,500

1,019,500

30,353,727.83

30,353,727.83

ปี 2563
465,754

352,980

81,600

2,041,300

210,000

570,000

500,000

500,000

30,427,438

30,427,438

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค
0
66,159,951.91

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

0

22,577,711.73

288,480

วัสดุคอมพิว ตอร์

7,159,877.13

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
49,200

1,395,793.6

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุ าร ษตร

13,329,639

110,010

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุ อสราง

75,600

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

42,585,500.18
169,112

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

35,719,840.18

วัสดุสานั งาน

ค่าวัสดุ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ปี 2562

รายจ่ายจริง

45,703,539.36

921,739.72

921,739.72

23,866,055.3

328,070

43,100

7,872,376.2

2,172,076.1

12,988,240

166,996

2,700

292,497

19,896,244.34

16,115,896.34

ปี 2563

31,768,821

500,000

500,000

22,216,625

214,830

99,350

6,600,000

1,940,000

13,060,000

17,835

205,000

79,610

8,552,196

5,296,316

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1
0

0

ครื่องพิมพ์

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

ลื่อยยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประ อบในชุด ดียว ัน (All In One Solar
Street Light)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครื่องสบน้าแบบ อยโขง ชนิดมอ ตอร์
ไฟฟ้า
0

0

ต ็บ อ สารแบบราง ลื่อน ชนิดมือผลั

ครุภัณฑ์ าร ษตร

0

ครื่องปรับอา าศ

ครุภัณฑ์สานั งาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

23,800

301,400

16,500

490,000

0

98,000

43,300

973,000

ปี 2563

10,000

49,000

189,000

0

0

23,000

0

0

271,000

ปี 2564

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0
0
0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวมงบบุคลากร

รวมงานสวนสาธารณะ

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0

0

รวมงบลงทุน

คาตอบแทนพนั งานจาง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานสวนสาธารณะ

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครง ารไฟฟ้าแสงสวาง สายทางองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

0

95,705,187.4

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

0

รวมงบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,030,267.19

973,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

69,850,000

69,850,000

69,850,000

69,850,000

62,467,259

271,000

ปี 2564

100 %

100 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

0

1,907,255

1,907,255

1,907,255

132,000

1,775,255

ปี 2565
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506,100
506,100
506,100
96,211,287.4

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0
0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

งินประจาตาแ นง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

500,000

6,100

โครง ารบริ ารจัด ารขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภมิ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คา าจัดสิ่งปฏิ ล

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ปี 2562

รายจ่ายจริง

475,463

8,900

0

0

77,514,630.19

484,363

484,363

484,363

ปี 2563

18,600

18,600

18,600

0

18,600

0

0

132,335,859

ปี 2564

100 %

100 %

100 %

-26.88 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

250,000

13,600

18,000

2,720,465

2,170,855

263,600

263,600

263,600

ปี 2565

81

รวมค่าตอบแทน

โครง าร ขาคาย TO BE NUMBER ONE

โครง าร ารศึ ษา พื่อตอตาน ารใชยา สพ
ติดใน ด็ นั รียน (โครง าร D.A.R.E
ประ ทศไทย)

โครง าร ารศึ ษา พื่อตอตาน ารใชยา สพ
ติดใน ด็ นั รียน (โครง าร D.A.R.E
ประ ทศไทย) ตอ นื่อง

14,000

312,000

0

0

0

0

รวมงบบุคลากร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

คา ชาบาน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

35,000

312,000

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

35,000

0

156,000

0

0

0

0

0

-100 %

0 %

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

82,800

82,800

4,128,773

4,128,773

1,390,308

ปี 2565
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190,240
205,812
574,622
267,980
298,910

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิตผติด ชื้อ อชไอ
วีจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ครือขายสมาชิ TO BE
NUMBER ONE

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมทอผาฝ้ายและ
ผาไ มมัด มี่จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมแปรรปผล
ผลิตทาง าร ษตรจัง วัดชัยภมิ

813,179

โครง ารป้อง ันและแ ไขปญ ายา สพติด

โครง ารพัฒนาคุณภาพชีวิต ด็ และ
ยาวชนจัง วัดชัยภมิ

198,222

โครง ารปรับ ปลี่ยนพฤติ รรมสุขภาพ พื่อ
ารป้อง ันโรค รื้อรังจัง วัดชัยภมิ

1,094,450

94,600

โครง ารในน้ามีปลา ชาวประชามีสุข
จัง วัดชัยภมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 (ระยะ ติม ต็ม)

โครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน าร
บริ ารจัด ารน้าและนวัตวิถีตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

200,250

โครง ารครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ 3
วัย

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

34,643

0

0

0

388,176

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

471,330
890,398
226,480
91,137

366,375

485,768

โครง ารพัฒนาศั ยภาพสินคา นึ่งตาบล
นึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนาศั ยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา มบาน (อสม.) จัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร พิ่มศั ยภาพผลิตภัณฑ์จา พืช
สมุนไพรจัง วัดชัยภมิ

โครง ารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นื่องในวัน
ตอตานยา สพติดโล
(26 มิถุนายน)

โครง ารรณรงค์ป้อง ันและแ ไขปญ ายา
สพติด TO BE NUMBER ONE ( ิจ รรม
ารดา นินงานในโครง าร TO BE
NUMBER ONE)

โครง ารสง สริม ารใชพลังงานทดแทน
จัง วัดชัยภมิ
998,946

191,960

โครง ารพัฒนาศั ยภาพสตรีจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสง สริม ารผลิตพืชทาง าร ษตร
ปลอดภัยครบวงจรมุงส ษตรอินทรีย์ ตาม
แนวพระราชดาริ

199,469

โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุมแปรรป
ผลิตภัณฑ์จา วัตถุดิบในทองถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

445,124

0

361,264

0

0

0

2,068,710

ปี 2563

ปี 2564

0

0

311,630

0

0

500,000

0

500,000

0

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-50 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

84

10,465,283

รวมงบดาเนินงาน

0

10,465,283

0

รวมค่าใช้สอย

รวมค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

ค่าวัสดุ

287,700

โครง ารสง สริมอาชีพและอนุรั ษ์
ผลิตภัณฑ์จา ภมิปญญาทองถิ่น

0

294,095

โครง ารสง สริมอาชีพประชาชนจัง วัด
ชัยภมิ ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

โครง าร สริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจา มบานจัง วัดชัยภมิ

952,830

โครง ารสง สริมพัฒนา ารสรางอาชีพ 108
อาชีพ ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียง

0

448,770

โครง ารสง สริมคุณภาพชีวิตผสงอายุ
จัง วัดชัยภมิ

โครง าร สริมทั ษะและพัฒนาคุณภาพ
ชมรม TO BE NUMBER ONE

295,760

โครง ารสง สริมคุณภาพชีวิตคนพิ าร
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

296,642

0

0

299,926

392,932

0

5,675,827

0

0

5,675,827

1,041,410

ปี 2563

0

226,096

0

0

0

100,000

0

2,138,726

310,000

310,000

1,828,726

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

100 %

150 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

50,000

250,000

0

632,800

0

0

550,000

ปี 2565
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6,734,000
6,734,000
17,199,283
17,199,283

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0
0
0

รวมงบบุคลากร

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0

งินประจาตาแ นง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

234,000

6,500,000

อุด นุนสานั งานสาธารณสุขจัง วัดชัยภมิ

อุด นุนตารวจภธรจัง วัดชัยภมิ

งินอุด นุนสวนราช าร

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,675,827

5,675,827

ปี 2563

0

150,000

0

0

0

0

0

2,288,726

2,288,726

150,000

150,000

ปี 2564

100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

1,131,043

1,131,043

1,131,043

18,000

1,113,043

4,761,573

4,761,573

ปี 2565
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2,722,775

0

โครง าร ีฬา นันทนา าร พื่อสรางความร
รั สามัคคีของประชาชนในชุมชนจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารแขงขัน ีฬานั รียนองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่นแ งประ ทศไทย

0

คาใชจายใน ารพัฒนาบุคลา รผรับผิดชอบ
ดแลสนาม ีฬาถายโอนระดับจัง วัด

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

รวมงบบุคลากร

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
0

0

งินประจาตาแ นง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

379,744

0

0

0

0

0

0

2,643,357

ปี 2563

ปี 2564

0

0

12,000

0

0

0

0

0

0 %

0 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

675,444

18,000

747,173

0

0

0

1,440,617

1,440,617

ปี 2565
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คาบริ ารโทรศัพท์
597,834.78
7,020,975.78

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

9,337.89

189,361.15

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

3,380,300
399,135.74

รวมค่าวัสดุ

3,299,900

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุ ีฬา

80,400

3,042,841

รวมค่าใช้สอย

วัสดุ าร ษตร

ค่าวัสดุ

320,066

โครง ารสง สริมความ ป็น ลิศทางดาน ีฬา
ใ ับโรง รียนในสัง ัดองค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

147,840

3,948,159.37

478,988.37

9,158.13

120,952.46

348,877.78

298,230

98,480

199,750

3,170,941

ปี 2563

0

100,000

48,000

36,000

773,000

625,000

15,000

180,000

430,000

100,000

ปี 2564

0 %

0 %

0 %

100 %

-90 %

-30.56 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

15,000

180,000

430,000

20,000

10,000

10,000

25,000

25,000

670,000

625,000

ปี 2565
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493,000
493,000
7,513,975.78

รวมงบลงทุน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

493,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

01. โครง ารปรับปรุงสนาม ีฬา ลาง
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

01. โครง ารไฟสองสวางสนามฟุตบอล
โรง รียน พชรวิทยาคาร

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุป รณ์ ซึ่ง ป็น ารติดตั้ง
ครั้งแร ในอาคาร รือสถานที่ราช ารพรอม าร
อสราง รือภาย ลัง าร อสราง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

3,948,159.37

ปี 2563

950,000

0

1,723,000

950,000

950,000

ปี 2564

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

2,110,617
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1,499,350
1,499,350

รวมงบดาเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

286,000

โครง ารสง สริมงานประ พณีบุญ ดือน
1,499,350

494,800

โครง ารสง สริมงาน จาพอพญาแล

รวมค่าใช้สอย

500,000

โครง ารสง สริมคุณธรรมจริยธรรมคร
บุคลา รทาง ารศึ ษาและนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

91,030

27,620

โครง าร ดินธรรมยาตรา ฟื้นฟชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลุมน้าลาปะทาว

โครง ารฝึ อบรม ลั สตร สริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใน ารทางาน
สา รับบุคลา รองค์ ารบริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

99,900

โครง ารจัดทาทะ บียนปราชญ์ชาวบาน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

455,000

0

0

32,870

0

487,870

487,870

487,870

ปี 2563

172,500

0

0

0

0

10,000

182,500

182,500

182,500

ปี 2564

-91.3 %

100 %

100 %

0 %

100 %

-50 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

53,000

53,000

53,000

15,000

18,000

10,000

0

5,000

5,000

90

0

รวมงบบุคลากร

0

366,125.44

โครง ารฝึ อบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพผใ
บริ ารดาน ารนา ที่ยว
พื่อสง สริม ารทอง ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

โครง ารฝึ อบรมใ ความร ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อสง สริม
ารทอง ที่ยวจัง วัดชัยภมิ

845,177.6

โครง ารจัด ิจ รรมสง สริม ารจัดงาน “
ทศ าลทอง ที่ยวดอ ระ จียวบาน”
จัง วัดชัยภมิ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

0

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

89,100

0

0

0

0

0

0

-43.88 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

634,982

243,715

50,000

0

0

878,697

878,697

ปี 2565
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11,337,924.14

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

2,324,598.36

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,324,598.36

175,622.66

โครง ารสง สริม ารทอง ที่ยวและ พิ่ม
ศั ยภาพ ารใ บริ ารดานที่พั ในพื้นที่
จัง วัดชัยภมิ

รวมงบดาเนินงาน

499,000

โครง ารสง สริม ารทอง ที่ยวมอ ินขาว

2,324,598.36

198,997.66

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ อบ ารราน
ของฝา (OTOP)

รวมค่าใช้สอย

239,675

โครง ารพัฒนาศั ยภาพผประ อบ ารดาน
อา าร พื่อสง สริม ารทอง ที่ยวจัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

4,931,358.17

495,328.8

495,328.8

495,328.8

0

495,328.8

ปี 2563

89,100

89,100

89,100

0

0

0

0

0

1,994,600

ปี 2564

100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

50,000

50,000

0

0

0

0

6,665,196

4,223,357

928,697

ปี 2565
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

รวมค่าใช้สอย

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
0

0

0

0

2. คา ชาทรัพย์สิน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

0

0

0

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมงบบุคลากร

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
0

0

งินประจาตาแ นง

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

175,200

67,200

11,459,000

11,106,600

100,000

152,400

100,000

100,000

100,000

10,353,034

10,353,034

285,420

3,160,018
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0

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมงบบุคลากร

0

คาตอบแทนพนั งานจาง
0

0

คาจางล จางประจา

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

วัสดุ าร ษตร
0

0

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

รวมงบดาเนินงาน

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

70,000

25,311,287

25,311,287

259,440

10,820,433

3,971,438

10,259,976

26,182,034

15,829,000

4,270,000

50,000

2,050,000

100,000

2,000,000

ปี 2565
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02. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองขาม มที่ 7 ตาบล นองขาม
- บานโนนสง ปลือย มที่ 3 ตาบลโนน
สะอาด อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

01. โครง าร อสรางลาน ีฬา
อ น ประสงค์โรง รียน วางโจนศึ ษา
0

116,500

0

01. โครง าร อสรางรั้วรอบอาคารศนย์
แสดงสินคา OTOP

0

รวมงบดาเนินงาน

0

0

รวมค่าตอบแทน

0

01. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานฝาย มที่ 1,3
ตาบล นองขาม - บานดอน ัน มที่ 2
ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

คา ชาบาน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

496,000

0

0

0

0

100 %

0 %

-100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

304,980

1,000,000

0

0

1,000,000

304,980

304,980
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0

0

0

03. โครง าร อสรางรั้ว โรง รียน พชร
วิทยาคาร

04. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานโ ร ุลา มที่ 8
ตาบลตา นิน - บานโนนป่าชาด มที่ 10
ตาบล นองฉิม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

05. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองแขม มที่ 6
ตาบลตา นิน - บาน นองแดงพัฒนา มที่
6 ตาบลรังงาม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ
497,500

0

03. อสรางถนนลาดยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0127 บาน ะฮาด - บานโนนจาน
อา ภอจัตุรัส จัง วัด
ชัยภมิ ชวงที่ 2

05. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนโนน อ วิทยา

0

02. โครง าร อสรางรั้วโรง รียน วยยาง
วิทยาคม

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

438,500

0

482,500

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

1,000,000

1,000,000

0

2,000,000

ปี 2565
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497,500
497,500

0

0

08. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนโค สะอาดวิทยา

08. วางทอระบายน้า สายทาง บาน ุดไข
นุน มที่ 9 ตาบล
บาน ขวา - บาน นองสมโรง มที่ 18
ตาบลลุมลาชี อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

09. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานป่ายาง
มที่ 3 ตาบลลุมลาชี อา ภอบาน ขวา บานวัง าน ลือง
มที่ 2 ตาบลบานคาย อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

0

07. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานทาโป่ง มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว - บานศิลาทอง มที่
6 ตาบลโป่งน อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

07. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนบาน ดื่อวิทยาคม

0

06. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานโนนไร มที่ 3 ตาบลตา นิน บานขี้ ล็ มที่ 5 ตาบล ะฮาด อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

380,000

0

0

500,000

1,000,000

ปี 2565
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497,500
497,500

0

0

0

0

09. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนบาน ันวิทยา

10. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนสตรีชัยภมิ 2

10. วางทอระบายน้า สายทาง บาน วย
วาย มที่ 11 ตาบล
ลุมลาชี - บาน นองอุดม มที่ 15 ตาบล
บาน ขวา อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

11. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองอุดม
มที่ 15 ตาบลบาน ขวา - บานลาดยางชุม
มที่ 20 ตาบล
ลุมลาชี อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

12. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานราษฎร์บรณะ
มที่ 9 ตาบล จาทอง - บานซับไทรทอง
มที่ 8 ตาบล
แ ลมทอง อา ภอภั ดีชุมพล จัง วัดชัยภมิ

13. อสรางถนนลาดยาง สายทางชย.ถ.10030
บานโนนทอง ลาง - บานโค ลาม อา ภอ
แ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

470,000

0

0

1,000,000

1,000,000

1,650,000

ปี 2565
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0

0

16. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานซับน้าใส
มที่ 11 ตาบลทา บ อา ภอซับใ ญ บานทาบอน มที่ 8
ตาบลโส ปลาดุ อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

476,000

0

476,000

15. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บาน ขื่อนลั่น มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง - บานวังรัง มที่ 8 ตาบล
ทา บ อา ภอซับใ ญ
จัง วัดชัยภมิ

14. โครง าร อสรางอาคาร องสวม
โรง รียนโค สะอาดวิทยา

14. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน นองรว
พัฒนา มที่ 18 ตาบลนา นองทุม - บาน
แสง จริญ
มที่ 11 ตาบล ชองสาม มอ อา ภอแ ง
ครอ
จัง วัดชัยภมิ

13. โครง าร อสรางอาคาร องสวม
โรง รียน พชรวิทยาคาร

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

500,000

500,000

0

1,020,000

ปี 2565
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0

0

0

0

17. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานทาชวน
มที่ 6 ตาบลทา บ - บานวังขื่อ มที่ 4
ตาบลซับใ ญ
อา ภอซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

18. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองประด
พัฒนา มที่ 11 ตาบลตะโ ทอง อา ภอซับ
ใ ญบาน วยทราย มที่ 7 ตาบลบานชวน
อา ภอบา น็จณรงค์
จัง วัดชัยภมิ

19. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทาง ชย.ถ.1-0088
บานโค พงาด - บานโค รัง อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

20. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานลาปอแดง
มที่ 13 ตาบลบานไร - บานยาง ตี้ย มที่
7 ตาบล วยยายจิ๋ว
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

500,000

500,000

500,000

100

24. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง ชย.ถ.1-0087
บาน นอง ม็ - บาน นองโนนอย - บาน
นองโ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

23. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนมัธยม นองศาลา

23. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานยาง วาย
มที่ 4 ตาบลยาง วาย - บานฝาย มที่ 3
ตาบล นองขาม
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

0

497,500

0

497,500

0

22. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน ขาวงศ์พระจันทร์
มที่ 15 ตาบล วยยายจิ๋ว - บานวังอายคง
มที่ 6 ตาบลบานไร
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

22. โครง าร อสรางโดมอ น ประสงค์
โรง รียนมัธยมบานแ งวิทยา

0

21. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานยาง ตี้ย
มที่ 7 ตาบล วยยายจิ๋ว - บาน นอง ิน
มที่ 10 ตาบล
วะตะแบ อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

0

500,000

0

500,000

500,000

101

0

0

0

0

0

25. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน รือ มที่ 2
ตาบล ุดยม - บานน ขาทอง มที่ 4
ตาบลโอโล อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

26. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน มืองคง มที่ 2
ตาบลบาน พชร - บานโนนดินจี่ มที่ 5
ตาบลโอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

27. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง ชย.ถ. 1-0047
บาน นองตาไ - บานโอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

28. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง ชย.ถ. 1-0053
บาน นองสอง อง - บานโนนขา อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

29. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานโค มะตม
มที่ 7 ตาบลโนนคณ - บานนาผั สี้ยน
มที่ 4 ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

1,260,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

102

0

0

0

0

30. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานน้าทิพย์
มที่ 3 ตาบลทุงลุยลาย อา ภอคอนสาร บาน วย ินลับ
มที่ 11 ตาบล นองโพนงาม อา ภอ
ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

31. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นอง
ชียงรอด นือ มที่ 7 ตาบลทุงลุยลาย บานมอตา จ็
มที่ 14 ตาบล วยยาง อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

32. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ - บานนาผั สี้ยน
มที่ 4 ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัดชัยภมิ

33. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ อา ภอคอนสาร บานนา ัวแรด มที่ 11
ตาบลบานแ ง อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

500,000

500,000

240,000

103

0

0

0

0

34. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน องสี มที่ 14
ตาบล นองสังข์ อา ภอแ งครอ - บาน
นองดินดา มที่ 8
ตาบล นองค อา ภอบานแทน จัง วัด
ชัยภมิ

35. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานใ มนาดี
มที่ 8 ตาบลบานขาม อา ภอจัตุรัส - บาน
ขื่อนลั่น มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง อา ภอซับใ ญ จัง วัด
ชัยภมิ

36. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองพัน ๊
มที่ 7 ตาบล นองโดน อา ภอจัตุรัส บานโป่ง ตุ มที่ 2
ตาบลทา บ อา ภอซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

37. อสรางถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมวง มที่ 4
ตาบลสมป่อย อา ภอจัตุรัส - บานโส ปลา
ดุ มที่ 2 ตาบล
โส ปลาดุ อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

104

0

0

0

0

38. อสรางถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานโนนตะโ
มที่ 10 ตาบลบานขาม - บาน นองโสน
มที่ 3 ตาบล
นองบัวโค อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

39. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานสระโพนทอง
มที่ 4 ตาบลสระโพนทอง - บานยาง มที่
1 ตาบลบานยาง
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

40. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน มือง า มที่ 5
ตาบลบานยาง - บาน านอย มที่ 3
ตาบลบานบัว อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

41. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองค มที่ 1
ตาบล นองค อา ภอบานแทน - บานดอน
ไ ถื่อน มที่ 1 ตาบล
บานดอน อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

500,000

1,000,000

ปี 2565

105

0

0

0

0

42. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานโส รัง มที่ 7
ตาบล นองบัวแดง - บาน นองปลอง มที่
2 ตาบล นองแวง
อา ภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

43. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง - บานโส รัง มที่
7 ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

44. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองไฮ นือ
มที่ 3 ตาบล นองบัวแดง - บาน นอง
ปลอง มที่ 2 ตาบล
นองแวง อา ภอ นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

45. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน นองปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง - บาน นองน
ออ มที่ 5 ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

732,000

268,000

1,000,000

1,000,000

ปี 2565

106

0

0

0

0

46. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานค มือง มที่ 14
ตาบลค มือง - บานโชคอานวย มที่ 7
ตาบล ุดชุมแสง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

47. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานโนนคณ มที่ 11
ตาบลค มือง - บาน วยไผใต มที่ 3 ตาบล
นองแวง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

48. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานคลองบอน
มที่ 5 ตาบลคอนสาร - บานนาวง ดือน
มที่ 8 ตาบล
ทุงนา ลา อา ภอคอนสาร จัง วัดชัยภมิ

49. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน ทพนิมิตร
มที่ 12 ตาบลนายาง ลั - บานบุง วียน
มที่ 4 ตาบล
โป่งน อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

ปี 2565

107

0

0

0

0

50. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง ชย.ถ. 1-0107
บานวังอายโพธิ์ - บานวังใ มพัฒนา อา ภอ
ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

51. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานใ มชัยมงคล
มที่ 10 ตาบลโป่งน - บานน้าลาด มที่
4 ตาบลนายาง ลั
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

52. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานศิลาทอง มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ ทพสถิต - บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

53. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน วย มที่ 8
ตาบลตลาดแรง - บานโนนสมมอ มที่ 18
ตาบลบาน ขวา
อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

500,000

2,260,000

ปี 2565

108

0

0

0

0

54. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานภผาทอง
มที่ 10 ตาบลถ้าวัวแดง - บาน นองพวง
มที่ 2 ตาบล
วังชมภ อา ภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

55. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน วย ัน มที่ 4
ตาบลวังชมภ - บานภน ขียน มที่ 7
ตาบลทาใ ญ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

56. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานโนนคณ มที่ 8
ตาบลนาฝาย - บานยางบา มที่ 3 ตาบล
โค สง อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

57. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานดอนมะคาง
มที่ 17 ตาบลบาน ัน - บานโนนฆอง ม
ที่ 2 ตาบล
สระโพนทอง อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

500,000

500,000

1,090,000

ปี 2565

109

0

0

0

0

58. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานบัว มที่ 1
ตาบลบานบัว - บานสม บ มที่ 5, 10
ตาบลสระโพนทอง
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

59. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบานโปรงพัฒนา
มที่ 6 ตาบล าะมะนาว - บาน นองตะ
ไ มที่ 8 ตาบล
บานชวน อา ภอบา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

60. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทางบาน ุดจิ มที่ 8
ตาบล นองขา - บาน ดื่อ มที่ 1 ตาบล
บาน ดื่อ อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

61. อสรางถนนคอน รีต สริม ล็ สาย
ทาง บานโนนสะอาด
มที่ 4 ตาบลโนนสะอาด อา ภอคอน
สวรรค์ - บานดงบัง
มที่ 4 ตาบลลาดใ ญ อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

500,000

500,000

910,000

110

0

0

โครง าร อสราง ปรับปรุงอาคารสถานที่รับ
สด็จทล ระ มอม ญิงอุบลรัตนราช ัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโร าส สด็จ ปิดศนย์
พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรง รียน
พชรวิทยาคาร

งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

01. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนมวง
มที่ 7 ตาบลโพนทอง – บานโนนแดง ม
ที่ 7 ตาบลบุงคลา
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ
0

0

63. อสรางสะพานขามลา วยน้าพรม
บานขามป้อม
มที่ 6 ตาบล ุด ลาะ - บาน ัน มที่ 4
ตาบลบาน ัน
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

0

62. อสรางสะพานขามลาน้าพรม บาน
โนน จริญ มที่ 13
ตาบลผั ปง - บานคาว มที่ 13 ตาบลโอ
โล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

1,243,550

0

5,990,000

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0

0 %

100 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

100,000

0

1,507,000

2,356,000

ปี 2565

111

1,530,000

0

0

0

01. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนศรีทอง
มที่ 5 ตาบลทาใ ญ – บาน ลั แดน ม
ที่ 9 ตาบลวังชมภ
อา ภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

01. โครง าร อสรางถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลท์คอน รีตสายทาง ชย.ถ
.1-0107 บานวังอายโพธิ์ – บานวังใ ม
พัฒนา อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

02. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนทัน มที่ 5
ตาบลบาน ลา – บานมอดินแดง มที่ 4
ตาบลรอบ มือง อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

02. โครง าร อสรางถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟลท์คอน รีต
สายทาง ชย.ถ.1-0135 บาน นองขาม –
บานโนนดินจี่
อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

499,000

0

0

0

460,100

0

1,053,800

ปี 2564

-100 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

112

1,290,000

0

04. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนสะอาด
มที่ 10 ตาบลบาน ลา – บานนาวัง มที่
2 ตาบลนา สียว อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

0

03. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง บาน บ มที่ 3
ตาบลรอบ มือง – บาน ุดสวง มที่ 8
ตาบลบาน ลา อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

03. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน นองลุมพุ
มที่ 2 ตาบลโค สะอาด – บาน นอง บน
มที่ 5 ตาบล นองคอนไทย
อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ (ระยะที่ 1)

590,000

02. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี RECYCLING สายทาง
บาน วยขา ฒา มที่ 2
ตาบลทาใ ญ – บานทุงสวาง มที่ 8
ตาบลวังชมภ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

499,000

0

1,268,000

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

113

1,110,000

0

847,700

0

04. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน มืองคง
มที่ 2 ตาบลบาน พชร – บานโนนดินจี่
มที่ 5 ตาบลโอโล
อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ (ระยะที่ 1)

05. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานนาไ ซา
มที่ 6 ตาบลนา สียว – บานนาฝาย มที่
3 ตาบลนาฝาย อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

05. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป Asphaltic Concrete
สายทางบานประดงาม มที่ 8 ตาบล วย
ยายจิ๋ว อา ภอ ทพสถิต –
บานโค พชร มที่ 1 ตาบลโค พชร
พัฒนา อา ภอบา น็จณรงค์
จัง วัดชัยภมิ

06. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานซับพระไวย์
มที่ 6 ตาบลโพนทอง – บาน นองแวง
มที่ 9 ตาบลบาน ลา
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

497,000

0

499,000

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

114

1,180,000

1,180,000

0

07. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี RECYCLING สายทาง
ชย.ถ.1-0055
บานสันติสุข–บานโส มะตม อา ภอคอน
สาร จัง วัดชัยภมิ

08. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานป่าคา
มที่ 12 ตาบล จาทอง – บานนาระยะ ม
ที่ 1 ตาบลวังทอง
อา ภอภั ดีชุมพล จัง วัดชัยภมิ

09. โครง าร อสรางถนนผิวจราจรดิน
ซี มนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement)
สายทาง บานใ มสามพันตา
มที่ 11 ตาบล วยตอน อา ภอ มืองชัยภมิ
– บานนาอินทร์แตง
มที่ 4 ตาบลภแลนคา อา ภอบาน ขวา
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

1,470,000

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

115

498,000

11. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
สายทางบานใ มพัฒนา มที่ 1 ตาบลโพน
ทอง – บาน ลา
มที่ 2 ตาบลบาน ลา อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ
0

0

11. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโปรงพัฒนา
มที่ 6 ตาบล าะมะนาว – บาน นองตะ
ไ มที่ 8 ตาบลบานชวน
อา ภอบา น็จณรงค์ จัง วัดชัยภมิ

12. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางชย.ถ.1-0082
บานยาง วาย – บานจอ อา ภอคอน
สวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

1,302,000

09. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป Asphaltic Concrete
สายทางบานทาศาลา มที่ 2 ตาบลบาน
ตาล – บาน ขาดิน
มที่ 5 ตาบล ัวทะ ล อา ภอบา น็จ
ณรงค์ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

805,000

0

1,286,000

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

116

627,800

13. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป Asphaltic Concrete
สายทางบานยาง ี่ยวแฝ มที่ 3 ตาบลวะ
ตะแบ – บาน นองผั บุง
มที่ 18 ตาบล วยยายจิ๋ว อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

0

0

13. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนแต มที่ 4
ตาบล นองขาม – บานลาชี มที่ 6 ตาบล
โนนสะอาด อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

15. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน ทพอวยชัย
มที่ 16 ตาบลบานไร – บานนายาง ลั
มที่ 1 ตาบลนายาง ลั
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

1,491,000

12. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป Asphaltic Concrete
สายทางบานประชาสามัคคี มที่ 8 ตาบล
นองตม อา ภอภ ขียว –
บานโนน ินลาด มที่ 9 ตาบลบาน ัน
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

1,254,000

0

1,029,000

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

117

496,000

0

540,000

400,000

15. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0071 บานศาลา – บาน
ตลาด อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

16. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานวังใ มพัฒนา
มที่ 8 ตาบลบานไร – บานคลองสระแ ว
มที่ 17 ตาบล วยยายจิ๋ว
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

18. โครง ารปรับปรุงถนนล รัง สายทาง
บาน วยแย มที่ 9
ตาบล วยแย – บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

19. โครง ารปรับปรุงถนนล รัง สายทาง
บาน นองคลอง มที่ 5
ตาบลโส ปลาดุ – บาน ระจวน มที่ 4
ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

638,400

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

118

0

1,600,000

598,000

21. โครง าร อสรางถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete
สายทางบาน นองบัวใ ญ มที่ 1 ตาบล
นองบัวใ ญ –
บานโนนสะอาด มที่ 8 ตาบลบาน อ
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

23. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง
บานสระโพนทอง มที่ 4 ตาบลสระโพน
ทอง –
บานน อี้ยง า มที่ 6 ตาบลบาน ัน
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

490,000

20.โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ โรง รียน พชรวิทยาคาร

20. โครง ารปรับปรุงถนนล รัง สายทาง
บาน วยแย มที่ 1
ตาบล วยแย อา ภอ นองบัวระ ว – บาน
นองออ มที่ 1
ตาบลชีบน อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

457,500

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

119

510,000

26. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี RECYCLING สายทาง
บาน ธาตุงาม มที่ 17
ตาบลผั ปง - บานแดง มที่ 13 ตาบล
นองตม อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

1,798,219.5

1,380,000

25. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานป่าปอแดง
มที่ 8 ตาบลภแลนคา – บานใ ม นอง
แดง มที่ 9 ตาบลชีบน
อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

28. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน ดื่อ
มที่ 1 ตาบลบาน ดื่อ – บาน ุดจิ มที่ 8
ตาบล นองขา
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

610,000

24. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ. 1-0103
บาน นองคัน – บานโค ุง อา ภอแ ง
ครอ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

120

453,000

629,000

442,000

1,426,000

29. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง
บาน นองไผลอม มที่ 5 ตาบล นองบัว
ใ ญ – บานโนนสะอาด
มที่ 8 ตาบลบาน อ อา ภอจัตุรัส
จัง วัดชัยภมิ

30. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง
บานโปรงโ มที่ 8 ตาบลบานโส อา ภอ
คอนสวรรค์ –
บาน วย วา มที่ 1 ตาบล วยบง อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

31. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานจานทุง
มที่ 4 ตาบล นองบัวใ ญ - บานมะ ลือ
มที่ 6 ตาบลบาน อ
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

32. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนมวง
มที่ 7 ตาบลโพนทอง - บานโนนแดง ม
ที่ 7 ตาบลบุงคลา
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

121

629,000

489,000

495,000

489,000

33. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานฝาย
มที่ 1,3 ตาบล นองขาม - บานดอน ัน
มที่ 2 ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

34. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานซับพระไวย์
มที่ 6 ตาบลโพนทอง - บาน นองแวง ม
ที่ 9 ตาบลบาน ลา
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

35. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง
บานนาไ ซา มที่ 6 ตาบลนา สียว – บาน
นาฝาย มที่ 3
ตาบลนาฝาย อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

36. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน บ
มที่ 3 ตาบลรอบ มือง – บาน ุดสวง มที่
8 ตาบลบาน ลา
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0
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489,000

1,286,000

579,000

1,531,000

37. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนทัน
มที่ 5 ตาบลบาน ลา – บานมอดินแดง
มที่ 4 ตาบลรอบ มือง
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

38. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานโนนสะอาด
มที่ 10 ตาบลบาน ลา – บานนาวัง มที่
2 ตาบลนา สียว
อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

39. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานสายบัวแดง
มที่ 6 ตาบลชองสาม มอ – บานโส
แดง มที่ 5 ตาบลโค มั่งงอย
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

40. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานแข
มที่ 5 ตาบลผั ปง – บานโนนดินจี่ มที่
5 ตาบลโอโล
อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0
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1,386,000

570,000

499,500
382,500

1,198,000

41. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็
ผิวป Asphaltic Concrete สายทางบาน
โนนลาน มที่ 4
ตาบลถ้าวัวแดง – บาน ลั แดน มที่ 9
ตาบลวังชมภ
อา ภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

42. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทาง
บานดอนไ ถื่อน มที่ 1 ตาบลบานดอน
อา ภอภ ขียว –
บานโนนสะอาด มที่ 4 ตาบล นองค
อา ภอบานแทน
จัง วัดชัยภมิ (ระยะที่ 1)

43. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ โรง รียน วยยางวิทยาคม

45. โครง าร อสรางรางระบายน้าคอน รีต
สริม ล็ โรง รียน วางโจนศึ ษา

47. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบาน ลุบงิ้ว
มที่ 5 ตาบลบาน อ – บาน นองพง ม
ที่ 6 ตาบล นองบัวโค
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0
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2,900,000

489,000

1,747,000

493,000

49. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป
Para Asphalt Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ.1-0061 บาน นองบัวแดง –
บานโ ลน (ตอนที่ 2) อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

50. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานลาด
มที่ 6 ตาบลบานแ ง อา ภอภ ขียว –
บาน นองไผ มที่ 2
ตาบล นองโพนงาม อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

52. โครง าร อสรางถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
สายทางบาน วยมวง มที่ 5 ตาบล นอง
แวง – บานโนนคณ
มที่ 11 ตาบลค มือง อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

54. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็
ผิวป Asphaltic Concrete โรง รียน พชร
วิทยาคาร

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0
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2,100,046.15

2,200,000

642,000

1,325,000

55. โครง าร อสรางถนนลาดยางผิวป
Para Asphalt Concrete
สายทางบาน นองไฮ นือ มที่ 3 ตาบล
นองบัวแดง – บาน นองประด
มที่ 14 ตาบล นองแวง อา ภอ นองบัว
แดง จัง วัดชัยภมิ

56. โครง าร อสรางถนนคอน รีต สริม
ล็ สายทางบานใ มนาดี
มที่ 8 ตาบลบานขาม – บาน นองพัน ๊
มที่ 7 ตาบล นองโดน
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

57. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี Recycling สายทาง ชย
.ถ.1-0035 บานสระแต –
บาน นองผั ลอด อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

58. โครง าร อสรางถนนล รังบดอัดแนน
สายทางบาน วย
มที่ 3 ตาบล นองโดน - บานสาโรงโค
มที่ 6 ตาบล ุดน้าใส
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0
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0

0

01. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน วางโจนศึ ษา

0

1,408,000

1,232,000

01. โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ สายทาง
บานตลุ คณ มที่ 8 ตาบลซับใ ญ - บาน
ซับใ ม มที่ 6 ตาบลตะโ ทอง อา ภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภมิ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

65. โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัด
แนน สายทาง
บานโค มวง มที่ 9 ตาบล นองสังข์ –
บานแ ง มที่ 4
ตาบลบานแ ง อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

64. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป
Asphaltic Concrete สายทางบาน ขวา
มที่ 1
ตาบลบาน ขวา - บานโนน สา ลา มที่ 3
ตาบลโนนแดง
อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

790,000

0

0

0

ปี 2564

200,000

0

100,000

0

0

-100 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

0

0
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0

199,500

02. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน ุดน้าใสพิทยาคม

02. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน พชรวิทยาคาร

0

0

02. โครง ารปรับปรุงถนน ินคลุ สายทาง
บาน ขื่อนลั่น มที่ 1 ตาบลตะโ ทอง บานทา บ มที่ 1 ตาบลทา บ อา ภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภมิ

02. ปรับปรุงถนนลาดยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0054 บานบัวพั วียน - บาน
โนนตุน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

0

199,500

01. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป Asphaltic
Concrete ดา นิน าร
โดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0035
บานสระแต บาน นองผั ลอด อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

01. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนภแลนคาวิทยายน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

745,000

0

0

ปี 2564

0

0

200,000

0

0

0

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

1,000,000

0

0

0

1,000,000

ปี 2565
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0

0

0

199,500

04. โครง ารปรับปรุงถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป Asphaltic Concrete
สายทางบานวังอุดม มที่ 13 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว บานศิลาทอง มที่ 6 ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

04. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโค สะอาดวิทยา

04. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนสตรีชัยภมิ 2

199,500

03. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน วยตอนพิทยาคม

03. ปรับปรุงพื้นที่ริมทาง สายทาง ชย.ถ.10001 แ งครอ ทามะไฟ วาน อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

0

03. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน ษตรสมบรณ์วิทยาคม

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

490,000

0

0

0

ปี 2564

0

200,000

0

0

0

200,000

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

1,000,000

ปี 2565
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199,500

05. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นินสงาวิทยา

0

0

05. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนตรีประชาพัฒนศึ ษา

05. ปรับปรุง สริมคันดิน ั้นลา วยคอ
ใ ญ สายทาง
บานแจงวังทอง มที่ 12 ตาบลวังตะ ฆ บาน วย
ทับนาย มที่ 8 ตาบลโค สะอาด อา ภอ
นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

0

04. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานจมื่น มที่ 3 ตาบล
บาน ดื่อ บานโจด มที่ 4 ตาบล นองขา อา ภอ
ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

200,000

0

100 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

497,000

0

0

500,000
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0

0

07. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0026 บาน นองโดน - บานสาม
สวน อา ภอบานแทน จัง วัดชัยภมิ

07. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโนน อ วิทยา

189,500

06. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนมัธยมบานแ งวิทยา

0

0

06. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นินสงาวิทยา

06. ปรับปรุงถนนผิวจราจร ินคลุ บดอัด
แนน สายทาง
บาน นองใ ญ มที่ 5 ตาบลบาน จียง บาน ิน ิบ
มที่ 4 ตาบลแ ลมทอง อา ภอภั ดีชุมพล
จัง วัดชัยภมิ

0

06. โครง ารปรับปรุงถนนล รัง สายทาง
บาน วยแย มที่ 9
ตาบล วยแย - บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ อา ภอ
นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

449,000

0

0

0

891,600

ปี 2564

200,000

0

0

0

200,000

0

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

0

0

0

1,000,000

ปี 2565
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0

0

199,500

08. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
บานสระพัง มที่ 1 ตาบลสระพัง - บาน
สะ ดา มที่ 9 ตาบลบาน ตา
อา ภอบานแทน จัง วัดชัยภมิ

08. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโนนครอวิทยา

08. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นองขามวิทยา

0

0

07. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบาน
นอง ซียงซา มที่ 8
ตาบลผั ปง - บาน นองดินดา มที่ 2
ตาบลบานแ ง อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

08. ปรับปรุงถนนลาดยางปผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ.1-0034 บานแ งครอ - บาน
นา นองทุม
อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

199,500

07. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโนน อ วิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

890,000

0

0

ปี 2564

0

0

200,000

0

0

0

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

492,000

0

0

0

2,110,000

ปี 2565

132

199,500

10. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโค สะอาดวิทยา

0

0

10. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

10. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานบุฉนวน มที่ 6
ตาบลซับใ ญ อา ภอซับใ ญ - บาน วย
นอย มที่ 8 ตาบล
นายาง ลั อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

0

199,500

09. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโนนครอวิทยา

09. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานซับจาน มที่ 14
ตาบลซับใ ญ - บานซับสายออ มที่ 5
ตาบลทา บ อา ภอ
ซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

0

09. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ดื่อวิทยาคม

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

200,000

0

0

200,000

100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

0

0

500,000

0

0
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0

0

0

12. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบา น็จณรงค์วิทยาคม

12. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 10 ตาบลโค มั่งงอย - บานโส มที่
1 ตาบลบานโส
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

199,500

11. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

11. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บาน นองมะ ุด มที่ 7
ตาบลยาง วาย - บานโนนโพธิ์ มที่ 6
ตาบลคอนสวรรค์ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

0

11. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ันวิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

100 %

-100 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

0

500,000

0

0
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0

0

0

0

0

13. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยางผิวป
Asphaltic Concrete
ดา นิน ารโดยวิธี RECYLING สายทาง ชย
.ถ.1-0081 บานนาโจด บาน นองปลาปึ่ง อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

13. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโป่งน ประชาสามัคคี

13. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 2 ตาบลโค มั่งงอย - บานดง ย็น ม
ที่ 8 ตาบล
วยไร อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

14. โครง ารซอมแซมถนนล รัง สายทาง
บานลาชี มที่ 6
ตาบลโนนสะอาด - บานโนนทอง มที่ 8
ตาบล นองขาม
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

14. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน พชรวิทยาคาร

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

483,000

0

0

790,000

ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

-100 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

500,000

0

0

135

0

199,500

16. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

16. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนโป่งน ประชาสามัคคี

199,500

15. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

0

0

15. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนภแลนคาวิทยายน

15. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบานโส
วา มที่ 7
ตาบล ลุบคา - บาน นองศาลา มที่ 8
ตาบล นองสังข์
อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

0

14. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บาน ายาดี มที่ 1
ตาบล ายาดี อา ภอแ งครอ - บานทา ิน
โงม มที่ 1 ตาบล
ทา ินโงม อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

0

0 %

-100 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

500,000

0

0

1,000,000

ปี 2565
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0

0

0

0

0

199,500

16. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานแ ง
มที่ 4 ตาบลบานแ ง - บานโค มวง มที่
9 ตาบล
นองสังข์ อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

17. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0061 บาน นองบัวแดง - บาน
โ ลน อา ภอ นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

17. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนมัธยมบานแ งวิทยา

17. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วานไพร
มที่ 8 ตาบลบานแ ง - บานโนนดิน อม
มที่ 8 ตาบล ลุบคา
อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

18. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนมัธยม นองศาลา

18. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ันวิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

0

1,870,000

ปี 2563

ปี 2564

0

200,000

0

200,000

0

0

0 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

500,000

0

0

500,000
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0

0

0

0

0

199,500

18. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.10071 บานศาลา บานตลาด อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

19. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

19. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บานทา วอ มที่ 7
ตาบลทามะไฟ วาน อา ภอแ งครอ - บาน
ธาตุทอง มที่ 9
ตาบลธาตุทอง อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

20. โครง ารซอมแซมถนนคอน รีต สริม
ล็ ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 10043 แย ทล.2037 –
บาน นอง ญาขาวน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

20. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนสตรีชัยภมิ 2

20. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

470,000

0

0

0

ปี 2564

0

200,000

0

0

200,000

0

0 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

0

500,000

0

500,000
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0

0

0

0

0

20. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บานดอนมะ ลือ มที่
3 ตาบล
นองค - บาน ินลาด มที่ 2 ตาบลบาน
ตา อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

21. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนสระพังวิทยาคม

21. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโค ุง มที่ 1
ตาบลโค ุง - บาน นองขามใต มที่ 9
ตาบล นองขาม
อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

22. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
บาน นองดินดา มที่ 2 ตาบลบานแ ง –
บาน นอง ซียงซา มที่ 8 ตาบล
ผั ปง อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

22. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นองขามวิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

495,000

0

0

0

ปี 2564

200,000

0

0

200,000

0

-100 %

0 %

100 %

-100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

500,000

0

1,000,000

ปี 2565
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0

24. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0038 บานลาด – บานนาผั สี้ยน
อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

198,100

23. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนสระพังวิทยาคม

0

0

23. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นองไผวิทยานุสรณ์

23. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมะ ขือใ ม
มที่ 13 ตาบล นองขาม - บานโนน
ทอง ลาง มที่ 4 ตาบล
ชองสาม มอ อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

0

199,500

22. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วาย
มที่ 10 ตาบล ลุบคา อา ภอแ งครอบานฝายพญานาค
มที่ 13 ตาบลธาตุทอง อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

22. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นองสังข์วิทยายน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

494,000

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

200,000

0

0

0 %

100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

500,000

0

0

500,000

0

140

0

0

0

25. โครง ารซอมแซมถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0035 บานสระแต – บาน นองผั
ลอด อา ภอภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

25. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน วยตอนพิทยาคม

199,500

24. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียนบาน ดื่อวิทยาคม

24. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานน้าพุปางวัว มที่ 8
ตาบลคอนสาร บานนาวง ดือน มที่ 8 ตาบลทุงนา ลา
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

0

24. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน นองสังข์วิทยายน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

1,870,000

ปี 2563

ปี 2564

200,000

0

0

0

200,000

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

500,000

0

0

141

0

199,500

26. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน วยยางวิทยาคม

26. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบ
โรง รียน วางโจนศึ ษา

0

0

26. โครง ารปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป
Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0105 บานทามจาน – บานสาโรง
โค อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

26. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานโค สวาง มที่ 3
ตาบลดง ลาง บาน นอง ลม มที่ 10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

0

25. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บานดง ลาง มที่ 7
ตาบลดง ลาง บานโจด ลาง มที่ 4 ตาบลโนนคณ
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

750,000

0

ปี 2564

0

0

200,000

0

0

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

0

0

0

500,000
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0

499,500

0

0

0

27. โครง ารปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
ผิวป Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0096 บาน นองบัวโค –
บาน นองลุมพุ
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

27. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียน (อาคาร
2 และ 3)
โรง รียนบา น็จณรงค์วิทยาคม

27. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานวังชมภ มที่ 5
ตาบลดง ลาง บาน นอง ลม มที่ 10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

27. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.
1-0070 บานยาง - บาน ลาง อา ภอ ษตร
สมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

28. โครง ารปรับปรุง อง องพัสดุและ
ทรัพย์สิน อาคารสานั งานองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ ( ลัง า)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

0

0

0

1,240,000

ปี 2563

0

0

0

298,000

3,612,100

ปี 2564

-100 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

0

0

500,000

0

0

143

0

0
0

0

29.โครง ารปรับปรุง องปฏิบัติงาน นวย
ตรวจสอบภายใน

30. โครง ารปรับปรุง องนาย องค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

30. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1
-0061
บาน นองบัวแดง - บานโ ลน อา ภอ
นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

485,000

0

29. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บานโนนตม มที่ 7
ตาบลวังชมภ บาน วยขา ฒา มที่ 2 ตาบลทาใ ญ
อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัดชัยภมิ

29. โครง ารปรับปรุงสนามฟุตบอล
โรง รียนบาน ป้าวิทยา

28. ปรับปรุงถนนล รังบดอัดแนน สายทาง
บาน นองโสมง นือ
มที่ 8 ตาบลโนนแดง อา ภอบาน ขวา บาน วยยาง มที่ 4
ตาบลโค สง อา ภอ มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

152,000

0

0

0

0

1,477,000

ปี 2564

100 %

-100 %

-100 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

740,000

2,000,000

0

0

8,432,000

ปี 2565

144

0

0

0

0

0

0

31. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนภแลนคาวิทยายน

31. ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง บานโค
สะอาด มที่ 8
ตาบลโค ริงรมย์ อา ภอบา น็จณรงค์ บาน นองจะบ
มที่ 2 ตาบล วยยายจิ๋ว อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

32. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนสตรีชัยภมิ 2

32. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานโค ริงรมย์ มที่ 1
ตาบลโค ริงรมย์
อา ภอบา น็จณรงค์ - บาน นองจะบ
มที่ 2 ตาบล
วยยายจิ๋ว อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

33. ปรับปรุงถนนลาดยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0117 บาน วยยายจิ๋ว - บานวังตา
ลาดสมบรณ์
อา ภอ ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

34. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนลุมลาชีนิรมิตวิทยา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

199,500

0

0

199,500

0

199,500

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

1,000,000

900,000

0

2,100,000

ปี 2565

145

0

0

0

0

0

34. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.10115 บาน ญานาง บานวังมวง อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

35. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียน นองไผวิทยานุ
สรณ์

35. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.10116 บานวังมวง บาน ญานาง อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

36. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานวังโพน มที่ 4
ตาบลทา ินโงม บาน นองฉนวน มที่ 1 ตาบลซับสีทอง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

37. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1
-0014
บานบุงคลา-บาน ุดตุม อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

199,500

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

2,000,000

1,000,000

0

1,000,000

ปี 2565

146

0

0

0

0

0

38. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนมัธยมบานแ ง
วิทยา

38. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน นองฉิม มที่ 2
ตาบลบุงคลา แย ทาง ลวง 201 ขต ทศบาล มืองชัยภมิ
อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

39. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียน ษตรสมบรณ์
วิทยาคม

39. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานบุงคลา มที่ 3
ตาบลบุงคลา- บานศรีษะ ระบือ มที่ 1
ตาบล นองไผ อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

40. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนมัธยม นองศาลา

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

199,500

0

199,500

0

199,500

ปี 2564

0

0

0

0

0

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

0

0

500,000

0

1,000,000

ปี 2565

147

0

0

0
0

0

40. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบาน
สลา มที่ 6
ตาบลบานชวน - บาน าะแ วศรีสุข มที่
7 ตาบล
าะมะนาว อา ภอบา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

41. ขยายถนนผิวจราจรคอน รีต สริม ล็
สายทาง
ชย.ถ. 1-0007 แย ทล.2179 - บานชวน
อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัดชัยภมิ

41. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนบาน ันวิทยา

42. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียน นองสังข์วิทยายน

42. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน วยโป่ง มที่ 10
ตาบลบาน ดื่อ
อา ภอ ษตรสมบรณ์ - บาน นองไฮใต ม
ที่ 8 ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

199,500

199,500

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,000,000

0

0

500,000

2,000,000

ปี 2565

148

0

0

0

0

0

43. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบาน
นอยพัฒนา มที่ 12
ตาบลบาน ดื่อ อา ภอ ษตรสมบรณ์ - บาน
นาคาน ั
มที่ 1 ตาบล ุดชุมแสง อา ภอ นองบัว
แดง จัง วัดชัยภมิ

44. ปรับปรุงถนนลาดยางปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
บาน นอง ุง า มที่ 6 ตาบล วางโจน บาน นอง ุงใ ม
มที่ 3 ตาบลธาตุทอง อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

45. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบาน ุด
มา ็บ มที่ 7
ตาบลบานดอน - บาน พชร มที่ 1 ตาบล
บาน พชร อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

46. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนโนน อ วิทยา

46. ปรับปรุงถนน ินคลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโนนทอง
มที่ 1 ตาบลโนนทอง - บานพรม มที่ 1
ตาบล ุด ลาะ
อา ภอ ษตรสมบรณ์ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

199,500

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

0 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

500,000

0

500,000

500,000

1,000,000

ปี 2565

149

0
0

0

0

0

47. โครง ารซอมแซมสนาม ทนนิส สนาม
ีฬา ลางองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัดชัยภมิ

48. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียน พชรวิทยาคาร

48. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบานซับพระไวย์ มที่ 6
ตาบลโพนทอง บาน วยบง นือ มที่ 2 ตาบล วยบง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

49. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนบาน ป้าวิทยา

49. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร
Asphaltic Concrete สายทาง บานใ ม
พัฒนา มที่ 1
ตาบลโพนทอง - บาน ลา มที่ 2 ตาบล
บาน ลา อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

199,500

0

199,500

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

800,000

0

600,000

0

950,000

150

0

0

0

0

0

50. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.10125
บาน วย วา - บาน นองตาไ อา ภอคอน
สวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

51. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียน นินสงาวิทยา

51. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1
-0017
บานลาดใ ญ - บาน วยบง นือ อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

52. ปรับปรุงถนนคอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางถนนพญาแล ทศบาล
มืองชัยภมิ บานขี้ ล็ ใ ญ มที่ 2 ตาบลรอบ มือง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

53. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนโป่งน ประชา
สามัคคี

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

199,500

0

0

199,500

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

600,000

0

800,000

0

1,730,000

ปี 2565

151

0
56,892,365.65
56,892,365.65
56,892,365.65
56,892,365.65

โครง ารปรับปรุงอาคาร TO BE NUMBER
ONE โรง รียน พชรวิทยาคาร

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานก่อสร้าง

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบบุคลากร

งานส่งเสริมการเกษตร

0

0

55. โครง ารปรับปรุงอาคาร รียนและ
อาคารประ อบโรง รียนมัธยมชัยมงคลรัง
งาม

แผนงานการเกษตร

0

53. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1
-0072
บาน ุดละลม - บาน นองแ น อา ภอ มือง
ชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ (ตอนที่ 1)

ปี 2562

รายจ่ายจริง

199,500

0

0

38,096,550

38,096,550

38,096,550

38,096,550

4,030,000

ปี 2563

0

0

0

0

12,849,000

12,849,000

12,849,000

12,849,000

ปี 2564

100 %

0 %

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

180,720

154,292,301

128,110,267

102,494,000

102,494,000

0

0

1,000,000

ปี 2565

152

0
0

รวมงบบุคลากร

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

330,252
330,252
330,252

โครง ารอนุรั ษ์พัฒนาปรับปรุงดแล บารุง
รั ษาทรัพยา รธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

รวมค่าใช้สอย

รวมงบดาเนินงาน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

0

0 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
180,000

0

0

0

360,720

360,720

360,720

ปี 2565

153

0

03. โครง ารขุดลอ นอง ุด ลมใ ญ
บาน วยยาง มที่ 9
ตาบล นองโดน - บานสาโรงโค มที่ 6
ตาบล ุดน้าใส อา ภอจัตุรัส
จัง วัดชัยภมิ

01. ขุดลอ ลา วยสามพันตา บานสามพัน
ตา มที่ 8 ตาบล
วยตอน อา ภอ มืองชัยภมิ - บานแ งยาว
มที่ 2 ตาบลภแลนคา
อา ภอบาน ขวา จัง วัดชัยภมิ
0

0

02. โครง ารขุดลอ ลา วย ุดตา แดด
บาน วย มที่ 3 ตาบล นองโดน บานสาโรงโค มที่ 6 ตาบล ุดน้าใส
อา ภอจัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง

0

01. โครง ารขุดลอ ลา วยโส น้าขุน บาน
โส มที่ 11 ตาบลบานโส บานจอ มที่ 2 ตาบลคอนสวรรค์ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

510,000

477,000

493,000

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

0 %

0 %

0 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

0

0

0

154

0

0

0

0

0

0

02. ขุดลอ ลา วยอีสาน ขียว บานโส มล
นาค มที่ 5 ตาบล วยไร - บานโส าด
มที่ 2 ตาบลชองสาม มอ อา ภอคอน
สวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

03. ขุดลอ ลา วยฮว บานดอนด มที่ 5
ตาบลบาน ตา - บาน นองผั ลอด มที่
9 ตาบลบานแทน อา ภอบานแทน จัง วัด
ชัยภมิ

04. ขุดลอ ลา วยนามั่ง บานสระพัง มที่
1 ตาบลสระพัง - บานสะ ดา มที่ 9 ตาบล
บาน ตา อา ภอบานแทน จัง วัดชัยภมิ

05. ขุดลอ ลา วยใ ญ บานดงพอง มที่
5 ตาบลนา นองทุม บานแสง จริญ มที่ 11 ตาบลชองสาม มอ
อา ภอแ งครอ จัง วัดชัยภมิ

06. ขุดลอ ลา วย สียว บานนา สียว มที่
5 ตาบลคอนสวรรค์ บานโนน ขวา มที่ 8 ตาบลยาง วาย
อา ภอคอนสวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

07. ขุดลอ ลา วยลอง อ บาน วยขี้ตม
มที่ 3 ตาบลทุงพระ - บาน วยแลง มที่
4 ตาบลทุงนา ลา อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

500,000

500,000

488,000

500,000

500,000

500,000
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0

0

0

0

08. ขุดลอ นองสระป่าชา บานแ งพัฒนา
มที่ 12 ตาบล
บานแ ง - บาน ตาถาน มที่ 13 ตาบล
นองสังข์ อา ภอแ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

09. ขุดลอ คลองผันน้า ขาแ มลิงอาง ็บ
น้าฝายนิวซีแลนด์
บาน ัวสะพาน มที่ 6 ตาบลวังตะ ฆ บาน วยทับนาย มที่ 8
ตาบลโค สะอาด อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

10. ปรับปรุงฝายดินลา วยคอ นอย (ตอน
ลาง) บานโนนสาราญ
มที่ 7 ตาบลวังตะ ฆ-บานแจงใ ญ มที่ 6
ตาบล วยแย
อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

11. ขุดลอ ลา วยตะโ บาน ัวสะพาน
มที่ 6 ตาบลวังตะ ฆ บานดอน อ มที่ 7 ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

ปี 2562

รายจ่ายจริง
ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2565

460,000

496,000

486,000

500,000
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0

0
0
330,252
330,252
1,036,605,705.85

12. ขุดลอ คลองโป่งขุน พชร บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว - บานศิลาทอง มที่
6 ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมแผนงานการเกษตร

รวมทุกแผนงาน

ปี 2562

รายจ่ายจริง

0

1,170,718,249.34

1,480,000

1,480,000

1,480,000

1,480,000

ปี 2563

0

0

0

0

0

1,386,784,800

ปี 2564

100 %

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

492,000

974,000,000

6,282,720

5,922,000

5,922,000

5,922,000

ปี 2565
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 974,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 110,983,619 บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้ งินกู้

รวม 110,983,619 บาท
รวม 110,983,619 บาท
จานวน

50,000,000 บาท

จานวน

9,215,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าชาระหนี้ งินต้นของ งินกู้ธนาคารออมสิน
วง งินกู้ 700,000,000 บาท ตามสัญญากู้ งิน ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2553 ระยะ วลา 20 ปี ชาระ งินต้นงวดที่ 10
จานวน 50,000,000 บาท (กองคลัง)
ค่าชาระดอก บี้ย
พื่อจ่าย ปนค่าชาระหนี้ดอก บี้ยของ งินกู้ธนาคารออมสิน
วง งินกู้ 700,000,000 บาท ตามสัญญากู้ งิน ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2553 ระยะ วลา 20 ปี ชาระดอก บี้ย
จานวน 9,215,000 บาท (กองคลัง)
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งินสมทบกองทุนประกันสังคม
1. พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับ
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้พนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 (กองคลัง 1,946,200 บาท)
2. พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้างโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558,
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
และหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 646,100 บาท)
3. พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานถ่ายโอนสนามกีฬากลาง ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558, หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 และหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43,968 บาท)

จานวน

2,636,268 บาท
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งินสมทบกองทุน งินทดแทน

จานวน

105,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุน งินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย จ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหาย อัน นื่องมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยตั้งจ่าย
ในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ของ
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รวมทั้งพนักงานจ้างโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานจ้างถ่ายโอนสนาม
กีฬากลาง ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561 (กองคลัง)
งินสารองจ่าย

จานวน

18,995,806 บาท

จานวน

431,930 บาท

พื่อ ปนค่าใช้จ่ายในกรณีฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน กิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะ กิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุก ฉิน พื่อบรร ทาปัญหา
ความ ดือดร้อนของประชาชน ปนส่วนรวม ตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย พื่อช่วย หลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประ ทศไทย
พื่อจ่าย ปนค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประ ทศไทย (ในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้ไม่
รวม งินอุดหนุนฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555
(กองคลัง)
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2. งินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จานวน

พื่อจ่าย ปน งินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 6/2563 หน้า 2-4/5 ข้อ 6 (กองสวัสดิการสังคม)
3. ค่าใช้จ่ายในการสง คราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จานวน
จังหวัด
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสง คราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการสง คราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 2-12/1 ข้อ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
งินกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

4,000,000 บาท

1,000,000 บาท

จานวน

5,086,700 บาท

จานวน

1,745,680 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่ง ศึกษานิ ทศก์ โดยจ่าย ปน
งินสมทบ 3% และ งินชด ชย 2% ข้ากองทุนบา หน็จ
บานาญข้าราชการ (กองคลัง 175,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) โดยจ่าย ปน งินสมทบ 3% และ งิน
ชด ชย 2% ข้ากองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการของ
ข้าราชการครูถ่ายโอนฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4,911,700 บาท)
งินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
พื่อจ่าย ปน งินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบานาญองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
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งินบา หน็จลูกจ้างประจา

จานวน

3,830,000 บาท

จานวน

13,372,035 บาท

พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัติประจาปี ทุกหมวด ทุกประ ภท โดยไม่ต้องนารายรับ
ประ ภทพันธบัตร งินกู้ งินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ งินอุดหนุน
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบา หน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556,
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินบา หน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
และหนังสือสานักงานกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (กองคลัง)
งินสมทบกองทุนสารอง ลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)
จานวน

65,200 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งินบา หน็จราย ดือน งินบา หน็จพิ ศษ
ราย ดือนและ งินบา หน็จตกทอดลูกจ้างประจาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง 2,530,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปน งินบา หน็จปกติลูกจ้างประจาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง 1,300,000 บาท)
งินสมทบกองทุนบา หน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

พื่อจ่าย ปน งินสมทบกองทุนสารอง ลี้ยงชีพของลูกจ้าง
ประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรง รียนถ่ายโอน (กสจ.) โดยจ่าย
ปน งินสมทบ 3% ข้ากองทุนสารอง ลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
ครูถ่ายโอนฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
งินช่วยพิ ศษ
งินช่วยค่าทาศพข้าราชการ/พนักงาน
พื่อจ่าย ปน งินช่วยค่าทาศพกรณีข้าราชการ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิถึงแก่ความตาย
(กองคลัง)

จานวน

300,000 บาท
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งินช่วยค่าทาศพพนักงานจ้าง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินช่วยค่าทาศพกรณีพนักงานจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิถึงแก่ความตาย
(กองคลัง)
งินช่วยค่าทาศพลูกจ้างประจา

จานวน

100,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

58,750,901 บาท

งบบุคลากร

รวม

49,534,121 บาท

รวม

12,176,520 บาท

จานวน

1,765,800 บาท

พื่อจ่าย ปน งินช่วยค่าทาศพกรณีลูกจ้างประจา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิถึงแก่ความตาย
(กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ปน งิน ดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงาน ลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
55,530 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 30,540 บาท
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ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

จานวน

390,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงาน ลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
10,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 7,500 บาท
ค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก

จานวน

390,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินค่าตอบแทนพิ ศษของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตรา ดือนละ
10,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 อัตรา ๆ
ดือนละ 7,500 บาท

165

งิน ดือน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จานวน

พื่อจ่าย ปน งิน ดือน ลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 5 อัตรา ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
งิน ดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2554 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้
- ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 2 อัตรา ๆ ดือนละ 19,440 บาท
- ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 3 อัตรา ๆ ดือนละ 13,880 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ ลขานุการสภา
จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งิน ดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สานักงาน ลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) ดังนี้
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดือนละ 30,540 บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 2 อัตรา ๆ ดือนละ 24,990 บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 33 อัตรา ๆ ดือนละ 19,440 บาท

966,240 บาท

8,664,480 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

37,357,601 บาท
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งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป นิติกร และ จ้าพนักงานธุรการ
จานวน 7,382,178 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงานธุรการ
จานวน 8,024,458 บาท
3. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงานธุรการ จานวน
2,418,569 บาท
4. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน ตาแหน่ง จ้าพนักงานธุรการ
จานวน 444,564 บาท
5. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการ จ้าหน้าที่ ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นิติกร
และ จ้าพนักงานธุรการ จานวน 7,174,990 บาท
6. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
และ จ้าพนักงานธุรการ จานวน 704,052 บาท

จานวน

26,148,811 บาท
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งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่นๆ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป นิติกร และ จ้าพนักงาน
ธุรการ จานวน 109,860 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดสานักงาน ลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตาแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหาร
งานทั่วไป จานวน 374,400 บาท
3. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่นๆ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดกองการ จ้าหน้าที่ ตาแหน่ง นักบริหาร
งานทั่วไป และนิติกร จานวน 109,200 บาท

จานวน

593,460 บาท
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

778,800 บาท

3. พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการ จ้าหน้าที่ตามที่มีคาสั่งให้
ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
และนิติกร จานวน 175,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

263,050 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง นักการภารโรง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

8,930,400 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง นักบริหาร
งานทั่วไป และนิติกร จานวน 175,200 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักงาน ลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป
จานวน 428,400 บาท
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1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน จานวน 4,254,091 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักงาน
ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ผู้ช่วย
จ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
จานวน 1,949,918 บาท
3. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์
จานวน 327,667 บาท
4. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วย
จ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานวิทยุ
และคนงาน จานวน 842,967 บาท
5. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุ
และทรัพย์สิน ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ
และพนักงานขับรถยนต์ จานวน 270,783 บาท
6. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกอง
การ จ้าหน้าที่ ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร ผู้ช่วย จ้าหน้าที่
ธุรการ ผู้ช่วย จ้าพนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานขับ
รถยนต์ และคนงาน จานวน 1,143,655 บาท
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7. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 141,319 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

643,080 บาท
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1. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
จานวน 250,500 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์
และคนงาน จานวน 234,480 บาท
3. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองคลัง ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ และ
พนักงานขับรถยนต์ จานวน 12,780 บาท
4. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ พนักงาน
ขับรถยนต์ พนักงานวิทยุ และคนงาน
จานวน 14,940 บาท
5. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้า
พนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์
จานวน 34,380 บาท
6. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองการ จ้าหน้าที่ ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงาน
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บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
จานวน 72,000 บาท
7. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ตาแหน่ง พนักงาน
ขับรถยนต์ จานวน 24,000 บาท
งบดาเนินงาน

รวม

9,160,780 บาท
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

1,966,880 บาท

จานวน

350,800 บาท
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1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ้าหน้าที่/
บุคคลผู้ปฏิบัติงานการ ลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ
การ ลือกตั้งกาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2563 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ ลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกาหนด
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16,600 บาท)
(2) ค่าตอบแทนนายอา ภอ นายทะ บียนอา ภอ
ที่มีคาสั่งให้ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15,100 บาท)
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล
ที่มีคาสั่งให้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 116,600 บาท)
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาหน่วย ลือกตั้ง
จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วย ลือกตั้งที่ปฏิบัติ
งาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง (สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 132,500 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนสมนาคุณสาหรับกรรมการ
สอบสวนทางวินัย (กองการ จ้าหน้าที่ 20,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนคณะกรรมการประ มินผลงาน
ทางวิชาการและประ มินบุคคลให้มีตาแหน่งสูงขึ้นของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด ลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(กองการ จ้าหน้าที่ 50,000 บาท)
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ค่า บี้ยประชุม

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่า บี้ยประชุมของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการต่าง ๆ ที่ดา นินการประชุม กี่ยวกับกิจการ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่น ๆ
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

742,900 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 150,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการของ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 12,900 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
300,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการ จ้าหน้าที่ 280,000 บาท)
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ค่า ช่าบ้าน
1. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงานธุรการ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 325,680 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
และ จ้าพนักงานธุรการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (สานักงาน ลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 77,280 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง จ้าพนักงานธุรการ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 55,200 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล และนักจัดการงานทั่วไป ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองการ จ้าหน้าที่ 259,440 บาท)
5. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
และ จ้าพนักงานธุรการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 125,580 บาท)

จานวน

843,180 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

4,793,800 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา

จานวน

1,500 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินคดีตามคาพิพากษา
ค่าธรรม นียมศาลในกรณีฟ้องร้องคดี และค่าธรรม นียมอื่น
ซึ่งมีความจา ปนต้องจ่าย ตลอดทั้งค่าอากรต่าง ๆ
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถูกฟ้องคดี (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,500 บาท)
2. ค่าจ้าง หมาบริการ

จานวน

2,627,700 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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(1) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ
หรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูลฯลฯ
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 200,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการทาความสะอาด
อาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 9 อัตรา ๆ ดือนละ 11,025 บาท ปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1,190,700 บาท)
(3) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประจาอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สวนสาธารณะ
หนองปลา ฒ่า สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อาคารศูนย์
นันทนาการผู้สูงอายุและอื่น ๆ จานวน 4 อัตรา ๆ ดือนละ
20,900 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,003,200 บาท)
(4) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ
หรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
33,800 บาท)
(5) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
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ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ
หรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองการ จ้าหน้าที่ 200,000 บาท)
3. ค่าโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมาโฆษณาและ
ผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านการท่อง ที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่อง ที่ยวของจังหวัด และการ
ขับ คลื่อนการดา นินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ
(Chaiyaphum Geopark) ช่น จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมี ดีย และอื่น ๆ
ที่ กี่ยวข้อง พื่อส่ง สริมการท่อง ที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
4. ค่า ช่าทรัพย์สิน

จานวน

103,200 บาท

(1) พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจาสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 ครื่อง
ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 42,000 บาท)
รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
(2) พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจาสานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 5,100 บาท ปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (สานักงาน ลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 61,200 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 15,000 แผ่น/ ดือน
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี
และงานราชพิธีต่าง ๆ (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
50,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้าดูงาน
หรือ ยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการ
ตรวจ ยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบ งินหรือสิ่งของบริจาค
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4,700 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 30,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

จานวน

310,300 บาท
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สานักงาน ลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 200,000 บาท)
5. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองการ จ้าหน้าที่
25,600 บาท)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าชดใช้ค่า สียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จานวน

1,400 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่า สียหายและค่าสินไหม
ทดแทนอัน กิดจากข้าราชการและลูกจ้างกระทาละ มิดใน
ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
และ อกชน ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0804.4/ว 6086 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
ค่าใช้จ่ายในการคัด ลือกพนักงานและลูกจ้าง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการคัด ลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่า บี้ยประชุม
ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ ค่าสมนาคุณ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด ลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (กองการ จ้าหน้าที่)
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
จานวน

235,000 บาท
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1. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 70,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ กี่ยวกับงานกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือการไปร่วมประชุมต่าง ๆ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สานักงาน
ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
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ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการ จ้าหน้าที่ 150,000 บาท)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
1. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ และผู้ที่ กี่ยวข้องในการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของทางราชการ หนังสือสั่งการ และตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรม รวมถึง
การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของรัฐสภา พื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและ พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่า
ที่พักในการ ดินทางไปราชการ ฯลฯ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 (สานักงาน ลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 100,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการตามหลักสูตรของทางราชการ หนังสือ
สั่งการ พื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าลงทะ บียน ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง
ค่า ช่าที่พักในการ ดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการ จ้าหน้าที่ 50,000 บาท)

จานวน

150,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้ง

จานวน

706,300 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการจัดการ ลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาหรับการ ลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการ ลือกตั้งกาหนด ค่าใช้จ่าย
ในการ ดินทางไปราชการ, ค่ารับรองและค่า ลี้ยงรับรอง,
ค่าจ้าง หมาบริการต่าง ๆ, ค่า ช่าทรัพย์สิน, ค่าประชา
สัมพันธ์การ ลือกตั้ง, ค่าจ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ลือกตั้ง/ผู้ สียสิทธิ ลือกตั้ง หนังสือแจ้ง จ้าบ้าน ระ บียบ
คู่มือแบบพิมพ์และ อกสารอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมอบรมคณะกรรมการประจาหน่วย ลือกตั้ง
คณะกรรมการนับคะแนนบุคลากรและ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน กี่ยวกับการ ลือกตั้ง, ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุ
คอมพิว ตอร์ วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อหีบบัตร
ลือกตั้งและคูหา, ค่าฝากส่งไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้องสาหรับใช้ในงาน ลือกตั้ง ปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด )
โครงการส่ง สริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอ พียง

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
ประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอ พียง ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 6-1/41 ข้อ 40
(สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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โครงการอบรม พิ่มความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
กี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม
พิ่มความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 6-1/51 ข้อ 49 (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

248,400 บาท
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1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 20,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
50,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักงาน
ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 35,500 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (สานักงาน ลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
24,500 บาท)
5. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
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ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการ จ้า
หน้าที่ 100,000 บาท)
6. พี่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (กองการ จ้าหน้าที่ 18,400 บาท)
ค่าวัสดุ

รวม

2,258,100 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์
กี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาหรับใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
วัสดุก่อสร้าง

จานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สาหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สี แปรงทาสี ท่อน้า
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แบต ตอรี่ แม่แรง
ไขควง น้ามัน บรก น็อตและสกรู ฯลฯ ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จานวน

2,138,100 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 (สานักงาน ลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
วัสดุการ กษตร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ สาหรับใช้ในการ
ดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะ และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบหรือตามแผนงานโครงการที่กาหนด ปนไป
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

รวม

142,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

112,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าฝากส่งไปรษณีย์ อกสารทางราชการ
ค่าธนาณัติในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
แบต ตอรี่กล้อง น้ายาล้างกล้อง ถ่านชาร์จกล้อง ลนส์
ขาตั้งกล้อง และอื่นๆ ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ช่าพื้นที่ ก็บข้อมูล
สาหรับ ก็บไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

56,000 บาท

รวม

56,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์หรืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องพิมพ์
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองการ จ้าหน้าที่ จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณ
ตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม (กองการ จ้าหน้าที่) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562
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สแกน นอร์
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อสแกน นอร์ สาหรับงาน ก็บ อกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองการ
จ้าหน้าที่ จานวน 1 ครื่อง ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
(กองการ จ้าหน้าที่) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ปนสแกน นอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกน อกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi
- มีความ ร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า
40 ppm
- สามารถสแกน อกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562

จานวน

29,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

8,894,026 บาท

รวม

7,374,226 บาท

รวม

7,374,226 บาท

จานวน

5,516,199 บาท

2. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกอง
การ จ้าหน้าที่ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิว ตอร์
จานวน 239,645 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น, และ งิน พิ่มอื่นๆ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

121,200 บาท

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง นักบริหาร
งานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,669,627 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป นักวิ คราะห์
นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิว ตอร์
จานวน 5,276,554 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ตาแหน่งผู้ช่วย จ้าหน้าที่วิ คราะห์นโยบาย
และแผน ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิว ตอร์ และผู้ช่วย
นักวิชาการคอมพิว ตอร์
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งบดาเนินงาน

รวม

1,519,800 บาท

รวม

499,800 บาท

จานวน

210,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

289,800 บาท

พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
นักวิ คราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิว ตอร์
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าใช้สอย

รวม

970,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 120,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการ
ดา นินงาน พื่อแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าจ้างพิมพ์รายงานผลการดา นินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/23 ข้อ 23 (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 120,000 บาท)
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2. ค่า ช่าทร้พย์สิน

จานวน

81,600 บาท

พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา
ดือนละ 6,800 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 20,000 แผ่น/ ดือน
3. ค่าโฆษณาและ ผยแพร่

จานวน

250,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมา
โฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุให้แก่สถานีวิทยุ
กระจาย สียงแห่งประ ทศไทยจังหวัดชัยภูมิ และ
สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 200,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการจ้าง หมา
โฆษณาและ ผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ให้ประชาชนรับทราบการดา นินงาน ผลงาน
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ปนการประชาสัมพันธ์
พื่อพัฒนาองค์กร ช่น จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมี ดีย
และอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
50,000 บาท)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่า
ห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
โครงการติดตามและประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการติดตาม
และประ มินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าถ่าย อกสารพร้อม ข้า ล่ม ค่า บี้ย ลี้ยง ค่าวัสดุ ชื้อ พลิง
และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/22
ข้อ 22 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย อกสารประกอบ
การประชุม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/39 ข้อ 38
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

100,000 บาท
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โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
ใน ขตจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ขต
จังหวัดชัยภูมิ ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอา ภอและตาบล
พ.ศ. 2562 ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6-1/24 ข้อ 24 (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

100,000 บาท

88,400 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
50,000 บาท)
2. พี่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ รถยนต์
ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
38,400 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ กี่ยว
กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดไฟ ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
สาหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น แบต ตอรี่กล้อง น้ายาล้างกล้อง ลนส์ ขาตั้งกล้อง
มมโมรี่การ์ด ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่า ช่าพื้นที่ ว็บไซต์ และค่าธรรม นียมที่ กี่ยวข้อง
1. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ช่าโด มน นม
www.chpao.org และค่าใช้จ่ายในการ ช่าพื้นที่
(Web Hosting) สาหรับอัปโหลดข้อมูล ว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 10,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ช่าพื้นที่ ก็บข้อมูล
สาหรับ ก็บไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 20,000 บาท)

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม

33,667,316 บาท

รวม

18,697,286 บาท

รวม

18,697,286 บาท

จานวน

16,952,414 บาท

จานวน

134,400 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการ งินและบัญชี
และ จ้าพนักงานการ งินและบัญชี จานวน 10,641,626 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการ งินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ จ้าพนักงานการ งิน
และบัญชี และ จ้าพนักงานพัสดุ จานวน 5,752,723 บาท
3. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตาแหน่ง นักวิชาการ งินและบัญชี
และ จ้าพนักงานการ งินและบัญชี จานวน 558,065 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง ตาแหน่ง
นักบริหารงานคลัง จานวน 67,200 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ตาแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง จานวน 67,200 บาท
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

242,400 บาท

จานวน

1,317,792 บาท

จานวน

50,280 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง ตามที่มีคาสั่ง
ให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
จานวน 139,200 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง จานวน 103,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ งินและบัญชี และผู้ช่วย จ้าหน้าที่
การ งินและบัญชี จานวน 590,717 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองพัสดุ
และทรัพย์สิน ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงานการ งินและบัญชี
และผู้ช่วย จ้าพนักงานพัสดุ จานวน 727,075 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าหน้าที่การ งินและบัญชี
จานวน 24,000 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงาน
การ งินและบัญชี และผู้ช่วย จ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 26,280 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

14,788,830 บาท

รวม

2,746,530 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จานวน

700,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง 500,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 200,000 บาท)
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ค่า ช่าบ้าน

จานวน

646,530 บาท

จานวน

1,166,200 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการ งินและ
บัญชี และ จ้าพนักงานการ งินและบัญชี ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 (กองคลัง 333,270 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการพัสดุ นักวิชการ งินและบัญชี และ จ้าพนักงานพัสดุ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองพัสดุและทรัพย์สิน 245,640 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการ งินและ
บัญชี ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน 67,620 บาท)
งินช่วย หลือการศึกษาบุตร
งินช่วย หลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ปน งินช่วย หลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ กี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 (กองคลัง)
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งินช่วย หลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบานาญ
พื่อจ่าย ปน งินช่วย หลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการบานาญสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิที่มีสิทธิ บิกจ่ายได้ตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย งินสวัสดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

33,800 บาท

รวม

1,158,800 บาท

จานวน

281,200 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสารค่า ย็บหนังสือหรือ ข้า
ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองคลัง 17,200 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบุคคล พื่อปฏิบัติงาน ประจา
กองคลัง จานวน 2 อัตรา ๆ ดือนละ 10,000 บาท
(กองคลัง 240,000 บาท)
(3) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ
ค่าบริการกาจัดปลวก ฯลฯ (กองพัสดุและทรัพย์สิน
24,000 บาท)
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2. ค่า ช่าทรัพย์สิน

จานวน

126,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
กองคลัง จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองคลัง 42,000 บาท)
รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
2. พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
กองพัสดุและทรัพย์สิน จานวน 2 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
3,500 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 84,000 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
3. ค่าธรรม นียมต่างๆ
(1) พื่อจ่าย ปนค่าจดทะ บียนยานพาหนะ และ
ค่าธรรม นียมอื่น ๆ ซึ่งมีความจา ปนต้องใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 10,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่ารังวัดหรือตรวจสอบหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง นส.3ก และค่าธรรม นียมอื่น ๆ
กี่ยวกับที่ดินซึ่งมีความจา ปนสาหรับใช้ในภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรง รียน
ในสังกัด (กองพัสดุและทรัพย์สิน 5,000 บาท)
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4. ค่า บี้ยประกัน
พื่อจ่าย ปนค่า บี้ยประกันภัยรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ปนค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร สาหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้าดูงานหรือ ยี่ยมชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ ยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบ งินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

จานวน

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
1. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง 200,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไป
ราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทาง
ไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 41,000 บาท)

จานวน

241,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

145,600 บาท

รวม

5,783,500 บาท

จานวน

2,175,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง 50,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (กองคลัง 25,600 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองพัสดุและทรัพย์สิน
50,000 บาท)
4. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (กองพัสดุและทรัพย์สิน 20,000 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ แฟ้ม ซอง
ลวด ย็บกระดาษ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

1,088,500 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้
ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น แปรง
ไม้กวาด ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
วัสดุคอมพิว ตอร์

จานวน

2,520,000 บาท

รวม

5,100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

3,400,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าไฟฟ้าประจาสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารอื่นซึ่ง ปนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าน้าประปาของสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารอื่นซึ่ง ปนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

600,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์ สาหรับ
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
หมึก ครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์
มาส์ ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 (กองพัสดุและทรัพย์สิน 2,420,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิว ตอร์สาหรับใช้
ในการปรับปรุงสัญญาณอิน ตอร์ น็ตและระบบ ครือข่าย
คอมพิว ตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปน
ไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองพัสดุและทรัพย์สิน 100,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค

พื่อจ่าย ปนค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้ระบบอิน ตอร์ น็ต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง)
งบลงทุน

จานวน

750,000 บาท

รวม

181,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

181,200 บาท

จานวน

100,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์หรืออิ ล็กทรอนิกส์
ครื่องคอมพิว ตอร์
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 3 ชุด ๆ ละ
33,500 บาท ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง) แต่ละชุดประกอบด้วย
1) ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) มีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ มาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
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2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
ครื่องคอมพิว ตอร์ และ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประ ภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
3) ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
4) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด ๆ ละ
700 บาทต่อปี (สาหรับ ครื่องคอมพิว ตอร์ฯ 1 ครื่อง)
5) ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
6) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
7) หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
8) ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562
ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
จานวน

66,000 บาท
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พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
กองพัสดุและทรัพย์สิน จานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม (กองพัสดุ
และทรัพย์สิน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
ต้องมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.8 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
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จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562
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ครื่องพิมพ์
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์ อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
128 MB
- มีช่อง ชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน ครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal
และ Custom
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562

จานวน

8,900 บาท
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ครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

5,800 บาท

รวม

2,365,504 บาท

รวม

1,969,080 บาท

รวม

1,969,080 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

1,927,080 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

42,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อ ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง จานวน 1 ครื่อง
ตั้งงบประมาณตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่กาหนดรวมภาษีมูลค่า พิ่ม ค่าขนส่ง
และค่าติดตั้งแล้ว
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปน วลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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งบดาเนินงาน

รวม

396,424 บาท

รวม

175,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

119,800 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

55,200 บาท

รวม

201,624 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น
ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
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2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจา
หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
3,500 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. พื่อจ่าย ปนค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก ข้าดูงานหรือ
ยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจ ยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการมอบ งินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน 9,500 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยว
มื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000 บาท)

จานวน

42,000 บาท

จานวน

19,500 บาท
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้
ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

90,000 บาท

จานวน

40,124 บาท

รวม

19,800 บาท

จานวน

19,800 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(หน่วยตรวจสอบภายใน 28,224 บาท)
2. พี่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน 11,900 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น
พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

1,778,880 บาท

รวม

1,723,680 บาท

รวม

1,723,680 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

668,513 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง จ้าพนักงานป้องกัน
และบรร ทาสาธารณภัย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,043,167 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

55,200 บาท

รวม

55,200 บาท

จานวน

55,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ช่าง ครื่องสูบน้า
จานวน 567,566 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ป้องกันและบรร ทาสาธารณภัย
และคนงาน ครื่องสูบน้า จานวน 475,601 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง คนงาน ครื่องสูบน้า
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตาแหน่ง จ้าพนักงานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม 127,307,992 บาท
รวม

8,418,862 บาท

รวม

8,418,862 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

5,328,850 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงาน
ธุรการ
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น, และ งิน พิ่มอื่นๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา
(ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

85,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,783,472 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วย
จ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย จ้าหน้าที่ธุรการ คนสวน
พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

154,140 บาท

รวม

18,889,130 บาท

รวม

1,134,950 บาท

จานวน

621,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง ผู้ช่วย
จ้าพนักงานธุรการ คนสวน พนักงานขับรถยนต์
และคนงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจ
ประ มินผลงาน พื่อ ลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จ้าพนักงานธุรการ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ค่าใช้สอย

จานวน

313,950 บาท

รวม

15,256,800 บาท

จานวน

14,664,800 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
ต่อ ติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือ
หรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
ทดแทนตาแหน่งที่ว่างซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหา และจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน ทศบาล รื่องหลัก กณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่ง
พนักงานครู ทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2549 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14,534,800 บาท)
(3) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบุคคล พื่อปฏิบัติงานประจา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา ๆ
ดือนละ10,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120,000 บาท)
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2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจากองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
3,500 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยว
มื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน
ปนต้น ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับ
อนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการประ มินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร จานวน
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประ มิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่า บี้ย ลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/6 ข้อ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง จานวน
ถิ่นใน ขตจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน ขตจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/1 ข้อ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กากับลูก สือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความ จานวน
รู้ชั้นสูง (A.T.C.)
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กากับลูก สือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C) ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/63 ข้อ 47 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรง รียนในสังกัด จานวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนาการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/7 ข้อ 8
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการพัฒนาการวัดและประ มินผลการ รียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนาการวัด
และประ มินผลการ รียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/2 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนานวัตกรรมการ รียนรู้สู่กระบวนการจัดการ รียนการ
สอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการ รียนรู้สู่กระบวนการจัดการ รียนการสอน
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/19 ข้อ 16 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาใน จานวน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นิน โครงการ
พัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/66 ข้อ 49 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ
รียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ รียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/67
ข้อ 50 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

5,000 บาท

5,000 บาท

228

โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
สมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรง รียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/43 ข้อ 33
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/8 ข้อ 9 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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โครงการส่ง สริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้น รียนของสถาน จานวน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
การวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้น รียนของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/3 ข้อ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
พื่อจ่าย ปนทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา สาหรับสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นัก รียน
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ด็กกาพร้า ด็กยากจน
และคนพิการในท้องถิ่น พื่อการศึกษาในหลักสูตร
ที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่ ก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือ ทียบ ท่าแต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ปนค่าใช้จ่ายสาหรับค่า ล่า รียน ค่าธรรม นียมการศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ปนที่ กี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบัน
การศึกษาของรัฐกาหนด แต่ไม่ กินปีการศึกษาละ
33,000 บาท/คน ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่าย กี่ยวกับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
และการให้ความช่วย หลือนัก รียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10
หน้า 1-3/20 ข้อ 17 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

จานวน

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการสนับสนุนและส่ง สริมผู้บริหาร ครู นัก รียนและบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้าร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประ ทศ

จานวน

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
สนับสนุนและส่ง สริมผู้บริหาร ครู นัก รียน และ
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประ ทศ ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทาง
ไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/16 ข้อ 14
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้การงานอาชีพ จานวน
และ ทคโนโลยี" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม
ชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้การงานอาชีพ
และ ทคโนโลยี” โรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/55 ข้อ 41
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้คณิตศาสตร์"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้คณิตศาสตร์” โรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/58 ข้อ 44 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้คอมพิว ตอร์และ จานวน
หุ่นยนต์" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้คอมพิว ตอร์และหุ่นยนต์”
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/57
ข้อ 43 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาต่าง
ประ ทศ" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาต่างประ ทศ” โรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/53 ข้อ 39 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาไทย"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ภาษาไทย” โรง รียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/54 ข้อ 40 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้วิทยาศาสตร์"
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จานวน

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้วิทยาศาสตร์” โรง รียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย
กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/60 ข้อ 45 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้ศิลปะ" โรง รียน จานวน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้ศิลปะ” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/50 ข้อ 37 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้สังคมศึกษา
จานวน
ศาสนาและวัฒนธรรม" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ“กลุ่มสาระการ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม” โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/49 ข้อ 36 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา" โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการ รียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา”
โรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/56
ข้อ 42 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรม ชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้ รียน" โรง รียน จานวน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรม ชิง
ปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนาผู้ รียน” โรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/52 ข้อ 38
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี จานวน
หรือ ลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการอบรมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ ลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าจ้างถ่าย อกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/64 ข้อ 48
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

210,000 บาท

รวม

2,497,380 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 200,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10,000 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ปนค่าบริการระบบอิน ตอร์ น็ตโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม ดือนละ 3,745 บาท
ปน งิน 44,940 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ดือนละ 10,700 บาท ปน งิน 128,400บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา ดือนละ 5,992 บาท
ปน งิน 71,904 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา
ดือนละ 8,132 บาท ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม ดือนละ 5,992 บาท
ปน งิน 71,904 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี ดือนละ 3,745 บาท
ปน งิน 44,940 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร ดือนละ 10,700 บาท

จานวน

2,497,380 บาท
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ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ดือนละ 5,992 บาท
ปน งิน 71,904 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา ดือนละ 3,745 บาท
ปน งิน 44,940 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา ดือนละ 5,992 บาท
ปน งิน 71,904 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ดือนละ 5,992 บาท
ปน งิน 71,904 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม ดือนละ 10,700 บาท
ปน งิน 128,400 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม ดือนละ 8,132 บาท
ปน งิน 97,584 บาท
งบลงทุน

รวม 100,000,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม 100,000,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์ระบบ Chaiyaphum Smart Education พื่อส่ง สริมและ จานวน 100,000,000 บาท
ยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1
พื่อจ่าย ปนค่าครุภัณฑ์ในการจัดทาระบบ
Chaiyaphum Smart Education ตามโครงการ
Chaiyaphum Smart Education พื่อส่ง สริม
และยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1
สาหรับพัฒนาระบบการศึกษาของโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้มีรากฐานของ
นวัตกรรมที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง ทคโนโลยี
ปนแพลทฟอร์มสามารถพัฒนาคนและสังคม
ของชุมชน ปนการจัดหาสื่อการ รียนรู้ พื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของครูและนัก รียนให้ทันต่อการ
ปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21 งบประมาณรวมทั้งสิ้น
200,000,000 บาท นื่องจากโครงการดังกล่าว
ปนระบบ ดียวกัน มีอุปกรณ์ที่มี ทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถ ชื่อมต่อกันทางาน ปนวงจรผ่านระบบ
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิว ตอร์ที่สามารถรายงานผล
ไปยังระบบรายงานผลได้ มุ่งสู่ มืองแห่งอัจฉริยะ
ด้านนวัตกรรม ต้องติดตั้งพร้อมกัน ปนระบบไม่อาจ
แยกงบประมาณตั้งจ่าย พื่อดา นินการในแต่ละ
ปีงบประมาณได้และมีรายได้ไม่ พียงพอที่จะดา นินการ
ในปีงบประมาณ ดียว จึงก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดย บิกจ่าย
จากงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน
100,000,000 บาท และงบประมาณปี พ.ศ. 2565
จานวน 100,000,000 บาท ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ตั้งงบประมาณตาม
ราคาที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสืบราคา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 13 หน้า 1-2 ข้อ 1 (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) รายละ อียด ดังนี้
1. สื่อการบริหารจัดการโรง รียนพร้อมสื่อ พื่อการประกัน
คุณภาพของโรง รียน จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
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1.1. สื่อการบริหารสถานศึกษา และสนับสนุนการจัดการ
รียนรู้ จานวน 1 ระบบ ปน งิน 32,500,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
- ปนระบบที่พัฒนาในลักษณะ
ของ Web Application ทางานผ่าน ครือข่ายอิน ทอร์ น็ต
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูล บื้องต้นของ
นัก รียนได้
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูล บื้องต้นของครูได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิ หรือยก ลิกการให้
สิทธิแก่ผู้ใช้งานทั้งหมดได้
- การใช้งานระบบจะมีส่วนของการกาหนดสิทธิ
การใช้งานในลักษณะ LOGIN โดยใช้ชื่อผู้ ข้าใช้งานและรหัส
ผ่าน ตามที่ผู้ดูแลระบบกาหนดให้
- ผู้ใช้งานระบบสามารถ ปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ส่วนตัวได้
- มีการกาหนดสิทธิการ ข้าถึงข้อมูลในแต่ละ
ระดับได้
2. ระบบจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3. การตั้งค่าระบบ
4. ระบบตั้งค่าครูประจาชั้น
5. ระบบตั้งค่าสิทธิ
6. ระบบตาราง รียน
7. ระบบ ช็คชื่อหน้า สาธง
8. ระบบ ช็คชื่อรายวิชา
9. ระบบกิจกรรมชุมนุม/วิชา พิ่ม ติม
10. ระบบตัดและ พิ่มคะแนนพฤติกรรม
11.ระบบแจ้งข่าวสาร
12. ระบบจัดการสั่งและส่งการบ้าน
13. ระบบงานทะ บียนของนัก รียน/คุณครู
14. ระบบงานทะ บียนนัก รียน
15. ระบบงานทะ บียนครูและบุคลากร
16. ระบบรายงาน ประกอบด้วย
16.1 รายงานกิจกรรมหน้า สาธงและการ ข้า
รียนรายวิชา
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16.2 รายงานการตัด- พิ่มคะแนนพฤติกรรม
16.3 รายงานผู้บริหารโรง รียน
17. ระบบรับสมัครนัก รียน
18. ระบบประ มินสมรรถนะคุณลักษณะและ
พฤติกรรมนัก รียน (SDQ)
19. ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์
20. ระบบ ยี่ยมบ้าน
21. ระบบตรวจจับใบหน้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
21.1 สามารถตรวจจับใบหน้านัก รียนที่
ข้า-ออกโรง รียนได้ พร้อมแจ้งข้อมูลการ ข้า-ออก
ผ่าน Line Notification
21.2 รองรับการนา ข้าใบหน้าในระบบสูง
สุด 20,000 ใบหน้า ใน ครื่อง ดียว
21.3 กล้องบันทึกภาพมีความละ อียด 2 ล้าน
พิก ซล และมีคุณสมบัติ WDR พื่อช่วยในการตรวจจับใบหน้าได้
แม้ย้อนแสง
21.4 สามารถ ชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
แบบอินฟา รดได้
22. ระบบจัดการบท รียนและแบบฝึกหัดท้ายบท
23. ระบบจัดการแบบฝึกหัดรายตัวชี้วัด
24. ระบบจัดการคลังข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัด
25. ระบบจัดการทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
รายละ อียดตามที่กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมกาหนด
1.2 สื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสถานศึกษา จานวน 1
ระบบ ปน งิน 19,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
- ปน ครื่องมือช่วยสร้างระบบความ ชื่อมโยง
แผนที่กลยุทธ์กับประ ด็นพิจารณาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปสู่
วิสัยทัศน์ ป้าประสงค์ ที่ประ มินความสา ร็จจากตัวชี้วัดของ
กลยุทธ์องค์กร ชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม
- แสดงข้อแนะนาหลักการ และกรอบทฤษฎี
การ ขียนวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับพันธกิจ กลยุทธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ที่ ชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อกัน
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- สามารถตรวจสอบหลักฐานร่องรอย การ
ประ มินผลงานของโครงการ/กิจกรรม จากตัวชี้วัดความสา ร็จ
ของผลงานตามคาอธิบาย กณฑ์คุณภาพของผลงาน
2. คุณสมบัติของสื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
- จัด ก็บข้อมูลสารสน ทศอย่าง ปน
ระบบ ระ บียบ ในรูปแบบดิจิตอล สามารถค้นหาสืบค้นได้ง่าย
- ประมวลผลความสา ร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไป
สู่ประ ด็นพิจารณารายมาตรฐานการประกันคุณภาพสถาน
ศึกษา และจัดทา ปนรายงานผลการประ มินตน อง
- ปนระบบที่ถูกพัฒนาในลักษณะ
ของ Web Application ซึ่งสามารถทางานผ่านระบบ ครือข่าย
ภายในหรือภายนอกโรง รียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่ ครื่องแม่
ข่ายของโรง รียน สาหรับ ครื่องที่ใช้งานไม่จา ปนต้องติดตั้ง
โปรแกรมใด พิ่ม ติม พียง รียกการใช้งานผ่าน Internet Browser
- รียกใช้งานระบบได้ทุกที่ที่สามารถ ชื่อม
ต่อ Internet ได้ บน Platform ของ PC, NoteBook
Smartphone, Tablet และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถ ข้า
ถึง Internet ได้
- การใช้งานระบบจะมีส่วนของการกาหนดสิทธิ
การใช้งานในลักษณะ Login
- ผู้ใช้งานระบบสามารถ ปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ส่วนตัวได้
- ระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานระบบและหน่วย
งานภายใต้สถานศึกษา พื่อ ข้าใช้งานระบบได้
- ระบบมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ได้โดย พิ่มหรือลดตาม
ที่ต้องการได้
- ระบบสามารถกาหนดสิทธิการ ข้าถึงระบบ
ต่างๆ ในแต่ละ มนูโดยอ้างอิงตามกลุ่มของผู้มีสิทธิ ข้าถึงได้
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานในหัวข้อ
หลัก บื้องต้น และสามารถแก้ไขข้อมูลย่อยภายในประโยควิสัย
ทัศน์ พันธกิจ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
- ระบบสามารถออกรายงานสาหรับใช้ บื้องต้น
ได้ดังนี้
1) รายงาน กณฑ์การประ มินตามมาตรฐาน
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การประกันคุณภาพ
2) รายงาน กณฑ์การประ มินตามประ ด็น
พิจารณาของแต่ละมาตรฐาน
3) รายงานสรุปผลการประ มินคุณภาพภาย
ในสถานสถานศึกษา
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2. ครุภัณฑ์พร้อมสื่อศูนย์ประมวลผลกลาง และ ครือ
ข่าย จานวน 1 ระบบ ปน งิน 29,000,000 บาท ประกอบด้วย
2.1 ครื่องคอมพิว ตอร์แม่ข่ายสาหรับการจัด ก็บข้อมูลและ
ประมวลผลแบบ Hyper Converged จานวน 1 ระบบ มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ครื่องคอมพิว ตอร์จะต้องถูกออกแบบมาสาหรับ
ติดตั้งระบบ Hypervisor แบบ HyperConverged Infrastructure Appliance โดย ฉพาะ และ
มี Node Server ขนาด 2 U ต่อ 1 Node
จานวน 4 Nodes Server
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 26
แกนหลัก (26 Core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิว ตอร์แม่
ข่าย (Server) โดย ฉพาะ และมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2
หน่วย ต่อ Node Server
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
ความ ร็ว 3200 MT/s หรือดีกว่า มีขนาดความจุรวมไม่น้อย
กว่า 768 GB ต่อ Node Server
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูลชนิด
Solid State Drives (SSD) แบบ SAS Mix Use
หรือดีกว่า ขนาดความจุรวมก่อน Format ไม่น้อยกว่า 800 GB
จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย ต่อ Node Server (Caching Tier)
- มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด NLSAS ที่มีความ ร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือดีกว่า ขนาดความจุ
รวมก่อน Format ไม่น้อยกว่า 4 TB จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
ต่อ Node Server (Capacity Tier)
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) ที่ความ ร็ว 10 Gigabit
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Ethernet SFP+ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 8
ช่อง ต่อ Node Server พร้อม Transceiver จานวนครบ
ทั้ง 8 Modules และ 10 Gigabit Ethernet Base-T จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องต่อ Node server
- มีช่อง ชื่อมต่อแบบ Fiber Channel ความ ร็ว
ไม่น้อยกว่า 16Gbps จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีหน่วย ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย Out-ofBand Management แบบ RJ-45 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ต่อ
Node Server
- มี Power Supply แบบ Redundant
หรือ Hot Swap ขนาดไม่ต่าว่า 1,100 Watt จานวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย ต่อ Node Server
- ระบบที่ สนอต้องมีซอฟต์แวร์สาหรับปกป้อง
ข้อมูล (Data Protection) และกู้คืนข้อมูลได้โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้
1. สามารถทาการปกป้องข้อมูลอย่าง
ต่อ นื่อง (Continuous Data Protection) ได้
2. สามารถปกป้องข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 5 ครื่อง
แม่ข่าย สมือน (VM) ต่อ ครื่องแม่ข่าย (Node Server)
3. สามารถกู้คืน (Restore) ข้อมูลได้
แบบ Full VM ปนอย่างน้อย โดย ลือก Version ของ Backup
ได้
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณความ ร็ว 10 Gbps
จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติทาง ทคนิคดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3
- สามารถทางานแบบ Layer 3 Routing ได้ทั้ง
แบบ Static, OSPF และ BGP routing ทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10 Gbps Ethernet SFP+ จานวน
ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการ ชื่อมต่อระบบ ครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 100 Gb (QSFP28) จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
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- มี Memory รองรับการทางานขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มี Switch fabric capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 840
Gbps และมี Throughput ได้ไม่น้อยกว่า 630 Mpps
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2.3 อุปกรณ์จัด ก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN Storage
จานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติทาง ทคนิคดังนี้
- มี Hard Drive Backplane รองรับ
Drive Type 2.5” แบบ SAS, NL-SAS และ แบบ SSD
- รองรับ Hard drive แบบ SAS, NL-SAS
และ แบบ SSD จานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 24 หน่วย
ต่อหนึ่ง Storage Enclosure
- มีหน่วยประมวลผล แบบ Dual Controller
แบบ Active/Active controllers ติดตั้งภายใน
ตัว Storage enclosure โดยแต่ละ Controller
มี Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มี Back Panel Connectors อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- Host Connectivity 4 Port 16Gb Fibre Channel
ต่อ Controller - Expansion Connectivity 2 Port
12Gb SAS Expansion- Remote Management
2 Port RJ-45 1Gb Ethernet
- รองรับการทางานแบบ RAID Level
0, 1,10 ,5, 50 ,6 ปนอย่างน้อย
- สามารถทา Thin Provisioning ได้
- มี Hard drive ขนาด 2.5” ความจุ 2.4TB
ความ ร็วรอบ 10,000 rpm จานวน 24 หน่วย
- มี Redundant Power Supply
- รองรับการ พิ่มขยาย Hard drive ได้สูงสุดรวม
ไม่น้อยกว่า 276 drives
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch จานวน 1
ชุด โดยแต่ละ ครื่องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
- สามารถต่อ ชื่อมผ่าน ทคโนโลยี
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Fiber Channel (FC) ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 port
และสามารถขยายการใช้งาน port ได้ไม่น้อยกว่า 24 port
- สามารถ ชื่อมต่อแต่ละ port ที่มีความ ร็ว
อย่างน้อย 16 Gbps
- มี Transceiver ที่สามารถทางานที่ความ ร็ว
อย่างน้อย 16 Gbps/port จานวน พียงพอต่อการใช้งาน
- รองรับการทา Aggregate Bandwidth ได้
ไม่ต่ากว่า 768 Gb/s
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักความ ร็ว 25 Gbps
จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติทาง ทคนิคดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 3
- สามารถทางานแบบ Layer 3 Routing ได้ทั้ง
แบบ Static, OSPFv2 และ BGP routing ทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่อง ชื่อมต่อระบบ ครือข่าย
(Network Interface) แบบ 25 Gbps Ethernet SFP28 จานวน
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีช่องสาหรับรองรับการ ชื่อมต่อระบบ
ครือข่าย (Network Interface) แบบ 100 Gb
(QSFP28) จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- มี Memory รองรับการทางานขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 GB
- มี Switch fabric capacity ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2.16 Tbps full deplex และมี Throughput ได้
ไม่น้อยกว่า 954 Mpps
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
2.6 อุปกรณ์สารองไฟขนาด 5 kVA จานวน 1 ชุด
มีคุณสมบัติทาง ทคนิคดังนี้
- ครื่องสารองไฟขนาด ไม่น้อยกว่า 5 kVA
- ปนชนิดตั้งพื้น (tower) หรือ ติดตั้งภายใน rack
มาตรฐานชนิด 19 นิ้ว ได้
- ไฟฟ้าขา ข้าชนิด 1 ฟส แรงดัน 230 VAC
หรือดีกว่า
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- ความถี่ไฟฟ้าขา ข้า: 50/60 Hz หรือดีกว่า
- ไฟฟ้าขาออกชนิด 1 ฟส แรงดัน
220/230/240 VAC
- มี Wave from ไฟฟ้าขาออก ปน
แบบ Pure Sinewave
- มีปลั๊ก output มาตรฐาน IEC C13
- มี output ชนิด 1 ฟส
- ความถี่ไฟฟ้าขาออก: 50Hz หรือ 60Hz
- แบต ตอรี่ ปนชนิดตะกั่วกรด แบบควบคุมแรงดัน
ด้วยวาล์ว (Valve Regulated lead-acid, VRLA)
- แบต ตอรี่ภายใน UPS สามารถถอด ปลี่ยนได้โดย
ไม่ต้องปิด ครื่อง (Hot-swappable)
3. ครุภัณฑ์สตูดิโอของโรง รียน จานวน 26 ชุด ๆ
ละ 300,000 บาท ปน งิน 7,800,000 บาท โดยประกอบด้วย
3.1 ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 26 ชุด มี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6
แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB
3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
4. มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB
จานวน 1 หน่วย
5. คุณลักษณะตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 หน้า 4
ข้อ 8
3.2 ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะตาม
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กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและ
สังคม จานวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3.3 กล้องแบบ DSLR Camera จานวน 26 ครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- กล้อง Mirrorless ขนาด ซน ซอร์ 4:3
(Micro 4/3) ความละ อียด 20 Megapixels
- หน้าจอระบบสัมผัส LCD ขนาด 3 นิ้ว หน้าจอ
สามารถปรับหมุนได้
- ระบบ Focus แบบ Contrast Detection
- ถ่ายภาพต่อ นื่องด้วยความ ร็ว 9 ฟรมต่อวินาที
- ตัวกล้องสร้างมาให้ถ่ายภาพได้ทุก
สภาวะการณ์ และ ทุกสภาพอากาศ
- ตัวกล้องติดตั้งระบบกันสั่น
- รองรับการถ่าย Video 4K สูงสุด 30p
พร้อม V-Log L
- มี ลนส์กล้อง 14-42 mm.
3.4 ขาตั้งกล้อง จานวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขาตั้งกล้องพร้อมกระ ป๋าใส่
- มีหัวบอลขนาด 75 มม. พร้อม พลท
- รองรับการปรับความสมดุลอัตโนมัติ
- ขาตั้งกล้อง 2 ขั้น
3.5 Video Switcher จานวน 26 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ปน ครื่อง Video Switcher ที่รองรับวิดีโอที่มี
ความละ อียดสูงสามารถพกพาได้ อยู่ใน คส หล็กที่มีความทน
ทาน ขนาด ล็กและน้าหนัก บา มาพร้อมกับจอมอนิ ตอร์ละ อียด
สูง ขนาด 11.6 นิ้ว
- รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ ปน
การ Live Streaming รายการสดออกอากาศ ถ่ายทอดงานกีฬา
ต่างๆ งานบรรยาย ฯลฯ สามารถจัดการใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้มือใหม่
ก็สามารถ ริ่มศึกษาและใช้งานได้ใน วลาไม่นาน รองรับงานตั้งแต่
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ระดับบรรยาย ล็กๆ ไปจนถึง Broadcast ในระดับมืออาชีพ
- มีจอ LCD ขนาด 1.6 นิ้ว มาพร้อมกับแผงควบคุม
- อยู่ในกล่อง หล็กที่มีความแข็งแรงสูง และ น้าหนัก
บา สะดวกในการ คลื่อนย้าย
- มี 5 ช่องสัญญาณ ( HDMI 4 พอร์ต 1 Display
พอร์ต ) รองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุด 4 ตัว
- มีระบบ Multiview พื่อมอนิ ตอร์ทั้ง 5 ช่อง
สัญญาณ
- ระบบ สียงรองรับการใช้งานหลายช่อง
สัญญาณ (3 input 1 output 1 monitor)
- รองรับ PMG Output ไว้แสดงภาพที่ใช้ออก
อากาศ
- มีช่อง Multiview Output ไว้ต่อจอ พื่อมอนิ ตอร์
พิ่มได้อีกหนึ่งจอ
- รองรับการใช้งาน Transition ระหว่างกล้องหลาย
รูปแบบ
- รองรับการใช้งานระบบไฟ Tally ที่ช่วยแสดง
สถานะของกล้องที่กาลังถ่าย
3.6 ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 26 ครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ใช้คลื่น 2.4GHz
- มีหน้าจอแสดงสถานะต่าง ๆ ชัด จน และปรับตั้ง
ค่าได้ง่ายขึ้น
- ใช้งานได้ยาวขึ้น สูงสุด 8 ชม ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
- มาพร้อมกล่อง ก็บที่มีแบต ตอรี่ในตัว
- มีช่องต่อหูฟังสาหรับมอนิ ตอร์ สียง
- สามารถปรับ สียง Output ได้ทั้งแบบ Mono
และ Stereo
3.7 โปรแกรมถ่ายทอดสด จานวน 26 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- โปรแกรมสาหรับงาน Live Production
- 1920x1080 l 4 x Input l 1 x
Ovelay l 1 x SRT Output
- ตัวโปรแกรมสามารถอัพ ดตได้ภายหลัง
- License แบบไม่วันหมดอายุ
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3.8 โครงฉากสกรีนแบบขาตั้งพื้น 3x6 มตร พร้อมผ้าฉาก
สี ขียวและขาว จานวน 26 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ฉากสกรีนแบบขาตั้งพื้น จานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย โครงฉากแบบขาตั้งพื้น ขนาดกว้าง 3 มตร ยาว 6 มตร
- ฉากสามารถ คลื่อนย้ายได้ และสามารถถอด
ประกอบได้
- ขาตั้งโครงฉากทาจากวัสดุอลูมิ นียมอัลลอยด์
แข็งแรง รับน้าหนักได้
- พร้อมผ้าฉากสี ขียวและสีขาว
4. ครุภัณฑ์ศูนย์สนับสนุนและช่วย หลือ ประกอบด้วย
4.1 ศูนย์รับ รื่อง (call center) จานวน 1 ระบบ
ปน งิน 2,500,000 บาท โดยประกอบด้วย
- ให้บริการระบบ Cloud Contact Center
ปนระยะ วลา 24 ดือน โดยประกอบด้วยระบบหลัก
ของ IP Contact Center
ช่น IVR, Call Recording, Voice mail โดยมีรายละ อียดดังนี้
- ปนระบบโทรศัพท์ Contact Center ที่ไม่มีการ
ติดตั้ง Server ในพื้นที่ของลูกค้า (ติดตั้งบนคลาวด์)
- สามารถใช้ Software หรือ IP Phone
หรือ Forward Call พื่อรับสายได้
- สามารถรองรับการทางานของพนักงานรับสาย
พร้อมกัน 2 Agents ได้ และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 30
คน โดยการตั้งค่า โดยไม่ต้อง ปลี่ยนหรือ พิ่ม Hardware ของ
ระบบที่นา สนอ
- ระบบตอบรับด้วย สียงอัตโนมัติ
(Interactive Voice Response: IVR) ทาหน้าที่ สมือน ปน จ้า
หน้าที่รับโทรศัพท์ โดยจะทาการรับสาย มื่อมีสาย รียก ข้า และ
จะกล่าวคาต้อนรับ พร้อมทั้ง สนอทาง ลือก ในการใช้งาน
โทรศัพท์ให้แก่ผู้โทร ข้า และตรวจสอบสถานะของสายโทรศัพท์
ภายในโดยอัตโนมัติ
- ระบบ IVR สามารถรองรับได้อย่างน้อย 2
ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- มี ครื่องมือหรือแอพพลิ คชั่นใน
รูปแบบ Graphic User Interface(GUI) สาหรับใช้ในการ
พัฒนา IVR โดยไม่ต้อง ขียนโปรแกรม พิ่ม ติม พร้อมทั้งสามารถ
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สร้าง Call Flow ได้ไม่จากัดจานวน
- มื่อมีการ ปลี่ยนแปลงแก้ไข Call flow
ใหม่ สามารถทางานบน Call Flow ใหม่ได้ทันที โดยที่ระบบ
ไม่จา ปนต้องปิด และ ปิด ครื่องใหม่
- สามารถทา มนูรายละ อียดของบริการตอบ
ทาง สียงต่างๆได้ไม่จากัดจานวน
- รายละ อียดคุณลักษณะตามที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด
4.2 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
(command center) จานวน 1 ระบบ ปน งิน 3,070,000
บาท ประกอบด้วย ปรับปรุงห้องสาหรับทา ปนศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบัติการ (Command Center) โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า กว้าง 5 มตร ยาว 7 มตร จานวน 1 ห้อง
5. ครุภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมของโรง รียน ประกอบด้วย
5.1 ครุภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมของ สาหรับ
ส่วนกลาง จานวน 1 ชุด ปน งิน 300,000 บาท ประกอบด้วย
- จัดหาและติดตั้งวงจรสื่อสารข้อมูลอิน
ทอร์ น็ต Fiber Optic แบบวงจร ช่า (Lease Line) ใน
ลักษณะ Point to Point โดยไม่จากัดจานวนผู้ใช้ ชั่วโมงการ
ใช้งาน และปริมาณข้อมูล ข้าออก
- ผู้ให้บริการอิน ทอร์ น็ตสามารถให้บริการ
อิน ทอร์ น็ตที่มีการรับประกันความ ร็วในการใช้งานตามอัตรา
ส่วน 1:1 (Non Sharing) แบบ Full Duplex ตลอด วลา โดยมี
ความ ร็ว Upstream และ Downstream ภายในประ ทศไม่ต่า
กว่า 1,000 Mbps.
- ผู้ให้บริการอิน ตอร์ น็ตจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ Router และ Firewall ให้กับทาง อบจ พื่อให้สามารถ
ใช้งานอิน ทอร์ น็ตตามคุณลักษณะได้
- ต้องมี จ้าหน้าที่ผู้ ชี่ยวชาญที่คอยให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาตลอดระยะ วลาสัญญา โดยมี จ้าหน้าที่ผู้ ชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ ครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิว ตอร์ที่จะให้บริการ ที่ได้รับ
การ Certify จาก จ้าของผลิตภัณฑ์
5.2 ครุภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมของโรง รียน สาหรับ
โรง รียน 26 โรง รียน จานวน 26 ชุด ๆ ละ 205,000 บาท
ปน งิน 5,330,000 บาท ประกอบด้วย
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- จัดหาและติดตั้งวงจรสื่อสารข้อมูล
อิน ทอร์ น็ต Fiber Optic แบบวงจร ช่า (Lease Line) ใน
ลักษณะ Point to Point โดยไม่จากัดจานวนผู้ใช้ ชั่วโมงการ
ใช้งาน และปริมาณข้อมูล ข้าออก
- ผู้ให้บริการอิน ทอร์ น็ตสามารถให้บริการ
อิน ทอร์ น็ตที่มีการรับประกันความ ร็วในการใช้งานตามอัตรา
ส่วน 1:1 (Non Sharing) แบบ Full Duplex ตลอด วลา โดยมี
ความ ร็ว Upstream และ Downstream ภายในประ ทศไม่ต่า
กว่า 500 Mbps.
- ผู้ให้บริการอิน ตอร์ น็ตจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ Router และ Firewall ให้กับทาง อบจ. พื่อให้สามารถ
ใช้งานอิน ทอร์ น็ตตามคุณลักษณะได้
- ต้องมี จ้าหน้าที่ผู้ ชี่ยวชาญที่คอยให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาตลอดระยะ วลาสัญญา โดยมี จ้าหน้าที่ผู้ ชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ ครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิว ตอร์ที่จะให้บริการ ที่ได้
รับการ Certify จาก จ้าของผลิตภัณฑ์
6. สื่อบริหารจัดการหลักสูตรทวิ
ศึกษา ( IoT and Digital Platform) งบประมาณ 22,708,140
บาท ประกอบด้วย
6.1 หลักสูตรทาการ กษตรสมัยใหม่ด้วยการนาใช้
ทคโนโลยี IoT ปนหลักสูตรที่ผู้ รียนไม่จา ปนต้องมีพื้นฐานการ
ขียนโปรแกรม ปนการ รียนรู้และการประยุกต์ใช้
ทคโนโลยี พื่อ พิ่มประสิทธิภาพให้กับการทาการ กษตร หลัก
สูตรนี้จึง หมาะสาหรับนัก รียนในระดับมัธยมต้น สามารถนามาใช้
กับการ รียนการสอนในรายวิชาทางด้านการทาการ กษตรของ
ทางโรง รียนได้ โดยโครงร่าง นื้อหาหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นฐาน ทคโนโลยี
• Internet of Things (IoT)
• ระบบ ครือข่าย IoT
• ปัจจัยสาคัญทางการ กษตร และการใช้
อุปกรณ์ ซ็น ซอร์ พื่อวัดค่า
• การติดตาม (Monitoring)
ส่วนที่ 2 การติดตั้ง
• การติดตั้งระบบ ครือข่ายไอโอที
• การติดตั้งอุปกรณ์ ซ็น ซอร์
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• การติดตั้งแพลตฟอร์ม
ส่วนที่ 3 การใช้แพลตฟอร์ม
• การกาหนดโปรไฟล์สินค้า กษตร
• ระบบแนะนา การทาการ กษตร
• การตั้งค่าการแจ้ง ตือน
• การติดตาม (Monitoring)
6.2 หลักสูตรการพัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับการทาการ
กษตร หลักสูตรนี้ หมาะสาหรับผู้ รียน ที่ต้องการฝึกพัฒนาทักษะ
ในด้านการพัฒนาแอปพลิ คชัน พื่อสร้างแพลตฟอร์มด้านการ
กษตรขึ้น ปนของตน อง หลักสูตรนี้จึง หมาะสาหรับนัก รียนใน
ระดับมัธยมปลาย สามารถนามาใช้กับการ รียนการสอนในราย
วิชาทางด้านคอมพิว ตอร์ หรืออาจจะ ปนการผสมผสานการ รียน
ร่วมกับรายวิชาทางด้านการทาการ กษตร โดยโครงร่าง นื้อหา
หลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นฐาน ทคโนโลยี
• Internet of Things (IoT)
• ระบบ ครือข่าย IoT, Internet
• พื้นฐานคอมพิว ตอร์และแอปพลิ คชัน
แพลตฟอร์ม
• พื ้นฐานการพัฒนา ว็บแอปพลิ คชัน
ส่วนที่ 2 การติดตั้ง
• การติดตั้งระบบ ครือข่ายไอโอที
• การติดตั้งอุปกรณ์ ซ็น ซอร์
• การติดตั้งระบบประมวลผล
ส่วนที่ 3 การพัฒนาแพลตฟอร์ม
• การพัฒนา Responsive
Web Application
• การ ขียนโปรแกรม พื่อรับค่าและตี
ความจากอุปกรณ์ Sensor
• การ ขียนโปรแกรม พื่อจัด ก็บข้อมูล
• การพัฒนา Dashboard
• การพัฒนาระบบแจ้ง ตือน
6.3 ครุภัณฑ์ IoT ซ็น ซอร์ ประกอบด้วย
6.3.1 ครุภัณฑ์ IoT ซ็น ซอร์ สาหรับวัดคุณภาพ
ดิน จานวน 26 ชุด ประกอบด้วย
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1) อุปกรณ์มัลติ ซ็น ซอร์ มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
• ปนอุปกรณ์มัลติ ซ็น ซอร์
มี 3 Input ports สาหรับ ชื่อมต่อ ซ็น ซอร์
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP67 ปน
อย่างน้อย
• รองรับการ ชื่อมต่อย่านความถี่
Unlicensed 920-925 MHz ได้
2) ซ็น ซอร์สาหรับวัดคุณภาพดิน มี
คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
• สามารถวัดค่า Moisture,
Temperature และ Electrical Conductivity ในดินได้
• สามารถวัดค่าความชื้นในดินได้
• สามารถวัดอุณภูมิในดินได้
• สามารถวัดความ ข้มข้นของ กลือในดิน
ได้
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP68 หรือดี
กว่า
3) ซ็น ซอร์วัดกรดในดิน มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
• สามารถวัดค่า PH ได้
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP68 หรือดี
กว่า
4) ซ็น ซอร์วัดปริมาณน้าฝน มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้
• สามารถวัดปริมาณน้าฝนได้
• ตัววัสดุผลิตจาก ABS
6.3.2 ครุภัณฑ์ IoT ซ็น ซอร์ สาหรับวัดคุณภาพ
น้า จานวน 26 ชุด ประกอบด้วย
1) อุปกรณ์มัลติ ซ็น ซอร์ มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
• ปนอุปกรณ์มัลติ
ซ็น ซอร์ มี 3 Input ports สาหรับ ชื่อมต่อ ซ็น ซอร์
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP67 ปน
อย่างน้อย
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• รองรับการ ชื่อมต่อย่านความถี่
Unlicensed 920-925 MHz ได้
2) ซ็น ซอร์วัดระดับน้า
• ใช้ ทคโนโลยี Ultrasonic ในการวัด
ระดับน้า
• สามารถวัดระดับน้าได้
• สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
มัลติ ซ็น ซอร์ที่ สนอได้
3) ซ็น ซอร์วัดอุณหภูมิน้า
• สามารถวัดอุณหภูมิน้าได้
• รองรับ Pressure range ได้
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP68 ปน
อย่างน้อย
4) ซ็น ซอร์วัดปริมาณน้าฝน
• สามารถวัดปริมาณน้าฝนได้
• ตัววัสดุผลิตจาก ABS
6.4 แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง
(Data Platform) สาหรับอุปกรณ์ประ ภท
ซ็น ซอร์ (IoT Device) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
1. ปนแพลตฟอร์มสาหรับการรวบรวม
การประมวลผล และการจัด ก็บข้อมูล จากอุปกรณ์ประ ภท
ซ็น ซอร์ (IoT Device)
2. สามารถทางานบน ครื่องคอมพิว ตอร์แม่ข่ายส่วน
กลาง (Server Computer) และบนคอมพิว ตอร์ขนาด
ล็ก (Edge Computer) ที่มีระบบประมวลผลกลางแบบ Intel
และ ARM ได้
3. สามารถสื่อสารข้อมูล ข้า-ออกจากระบบ
ด้วย มาตรฐาน Protocol อย่างน้อย ได้แก่ HTTP, HTTPs, FTP
หรือ MQTT, Onvif, Modbus ปนต้น
4. สามารถตั้งค่าการจัด ก็บข้อมูลได้อย่างน้อย ดังนี้
4.1 ประ ภทของการสื่อสาร
ข้อมูล (Protocol)
4.2 การจัด ก็บข้อมูลตาม วลาที่
กาหนด (Schedule)
4.3 การจัด ก็บข้อมูลตามลาดับ หตุการณ์ที่
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กิดขึ้น (Trigger Event)
5. รองรับการจัด ก็บข้อมูล ได้อย่างน้อยดังนี้
5.1 ข้อมูลบันทึก หตุการณ์ ในรูปแบบ Text
หรือ XML หรือ JSON
5.2 ชุดข้อมูลแลก ปลี่ยนจากฐานข้อมูลหรือ
แอพพลิ คชั่น ในรูปแบบ CSV หรือ JSON
6. สามารถบริหารจัดการระบบผ่าน API ได้ โดยการ
ตั้งค่าอย่างน้อย ดังนี้
6.1 แหล่งที่มาข้อมูล
6.2 สิทธิผู้ใช้ในการ ข้าถึงทรัพยากร
6.3 พื้นที่ในการจัด ก็บข้อมูล
7. สามารถแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ (IoT Device)
ในลักษณะกราฟของข้อมูลได้ หรือ แสดงกราฟ ปรียบ ทียบ
ระหว่างข้อมูลที่ตรวจวัดได้
8. สามารถแสดงข้อมูลอุปกรณ์ (IoT Device)
ในหน้าจอแสดงผล ดียวกัน (Dashboard) ได้
9. ทางานผ่าน web browser ได้
6.5 โครงข่ายสัญญาณ IoT LPWAN (ระยะ วลา 2 ปี)
ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
1. ปนระบบสื่อสารระยะไกลโดย
ทคโนโลยี LPWAN ใช้ย่านความถี่ Unlicensed 920-925 MHz
มีระดับสัญญาณอยู่ในระดับที่ดีตาม ทคโนโลยีกาหนด ครอบคลุม
พื้นที่การให้บริการภายนอก (Outdoor) ของจังหวัดชัยภูมิ
2. ใช้ ทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบ UltraNarrow Band (UNB) พื่อ สถียรภาพในการส่งสัญญาณ
3. ชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ซ็น ซอร์ ข้ากับ
ครือข่าย LPWAN ได้โดยตรงโดยไม่ต้อง ชื่อมต่อกับ Gateway
4. ทคโนโลยีที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติป้องกันสัญญาณ
รบกวน (Interference) หรือ Jammer ได้
6.6. ครื่องคอมพิว ตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 26 ชุด มี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6
แกนหลัก (6 core) โดยมีความ ร็ว สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
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กรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1
หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
4. มีหน่วยจัด ก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB
จานวน 1 หน่วย
5. คุณลักษณะตาม กณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์ กระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับ ดือน พฤษภาคม 2563 หน้า 4
ข้อ 8
6. ครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. คุณลักษณะตาม กณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว ตอร์
กระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ดือน พฤษภาคม 2563 หน้า 21 ข้อ 62
7. รถรับส่งนัก รียนพลังงานสะอาด (EV School Bus)
พร้อม ครื่องอัดประจุไฟฟ้า ประกอบด้วย
7.1 รถรับส่งนัก รียนพลังงานสะอาด (EV School Bus)
จานวน 10 คัน ๆ ละ 7,070,000 บาท งบประมาณ
70,700,000 บาท มีรายละ อียดดังนี้
7.1.1 คุณลักษณะทั่วไป
ปนรถที่ประกอบสา ร็จรูปพร้อมใช้งานได้รถ
อุปกรณ์-ชิ้นส่วนประกอบรถและ อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าต้อง ปนของ
ใหม่ไม่ คยใช้งานมาก่อน ปนไปตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตและมี
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยรวมทั้งต้องมี
ลักษณะ ขนาดและส่วนควบหรือ ครื่องอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วน
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ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2522
7.1.2 รายละ อียดทาง ทคนิค มีรายละ อียดดังนี้
1. ปนรถบัสโดยสารไฟฟ้า ขนาดไม่ต่า
กว่า 7.00 มตร
2. ประ ภทรถโดยสาร รถบัสซิตี้ขับ คลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ( EV Bus)
3. มอ ตอร์ไฟฟ้ามีกาลังมอ ตอร์ ไม่น้อย
กว่า 90 กิโลวัตต์ แบบมอ ตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่ หล็กถาวร
4. แบต ตอรี่ลิ ทียมไอออน
5. ประ ภทการชาร์จ มาตรฐาน IEC
6. ครื่องชาร์จไฟ : 200V-750V แบบ DC
ขนาด 40 KW. (1 หัวชาร์จ)
7. แรงบิด : ไม่น้อยกว่า 1000 นิวตัน
มตร/นาที
8. ระบบกันกระ ทือน : มีระบบกัน
กระ ทือน หน้า - หลัง ปนแบบแหนบ ทียบ ท่าหรือดีกว่า
9. บรค หน้า – หลัง : แบบดรัม บรคใช้ลม
ควบคุมอิสระ 2 วงจร ABS หรือดี
กว่า
10. พลา หน้า : ระบบกันสะ ทือนแบบ
อิสระ 4 ตัน
11. พลา หลัง : ระบบกันสะ ทือนแบบ
อิสระ 5 ตัน
7.1.3 แบต ตอรี่ มีคุณลักษณะดังนี้
1. แบต ตอรี่ ปน
แบบ Lithium Iron Phosphate (LiFePo 4 , LFP)
2. ความจุของแบต ตอรี่ ไม่น้อยกว่า 104
กิโลวัตต์
3. แบต ตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า 5
ปี หรือ 200,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
7.1.4 มอ ตอร์ มีคุณลักษณะดังนี้
1. ชนิดของมอ ตอร์ ปนแบบซิงโครนัสชนิด
แม่ หล็กถาวร (permanent magnet syncmotor/pmsm)
2. การรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
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7.1.5 ซ็น ซอร์อุปกรณ์ติดตามสถานะ มีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. รองรับระบบสื่อสารระยะไกลโดย
ทคโนโลยี LPWAN ได้
2. รองรับการใช้ย่านความ
ถี่ Unlicensed 920-925 MHz (RC4) ได้
3. สามารถระบุพิกัด
ตาแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ได้
4. สามารถวัดแรงสั่นสะ ทือนได้
5. ผ่านมาตรฐานการป้องกัน IP68 ปนอย่าง
น้อย
6. Battery มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1
ปี (12 ดือน) หรือดีกว่า
7. ผู้ สนอราคาต้องจัด ตรียมโครงข่าย
สัญญาณ Internet of Things (IoT) พื่อ ชื่อมโยง
อุปกรณ์ Sensor ที่ สนอ โดยวงจร ชื่อมโยงนี้ ต้อง ปน
แบบ LPWAN (Low Power WAN) ชนิด Unlicensed
จาก กสทช. ทั้งนี้ระบบต้องมีการป้องกันสัญญาณ
รบกวน (Interference) หรือ Jammer ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พิ่ม
ติมภายในระยะ วลา 2 ปี
8. สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data Platform) สาหรับ
อุปกรณ์ (IoT Device) ที่ สนอได้
7.1.6 ซ็น ซอร์กาไลข้อมืออัจฉริยะ (Wristband)
จานวน 65 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
1. วัสดุที่ใช้ในการผลิตทาจากซิลิโคลน
2. สามารถใช้งานในย่านความ
ถี่ Unlicensed 920-925 MHz ได้
3. สามารถช่วยระบุตาแหน่งของผู้สวมใส่ได้
4. สามารถวัดอุณหภูมิของผู้สวมใส่ได้
5. สามารถส่งแจ้ง ตือน Alarms ไป
ยัง Web platform หรือ Application บนสมาร์ทโฟนได้
6. ผ่านการรับรองมาตรฐาน IP40 หรือดีกว่า
7. มีแบต ตอรี่ติดตั้งภายใน สามารถชาร์จได้
8. ผู้ สนอราคาต้องจัด ตรียมโครงข่าย
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สัญญาณ Internet of Things (IoT) พื่อ ชื่อมโยง
อุปกรณ์ Sensor ที่ สนอ โดยวงจร ชื่อมโยงนี้ ต้อง ปน
แบบ LPWAN (Low Power WAN) ชนิด Unlicensed
จาก กสทช. ทั้งนี้ระบบต้องมีการป้องกันสัญญาณ
รบกวน (Interference) หรือ Jammer ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พิ่ม
ติมภายในระยะ วลา 2 ปี
9. สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data Platform) สาหรับ
อุปกรณ์ (IoT Device) ที่ สนอได้
7.1.7 ลักษณะรถภายนอก และภายใน มี
คุณลักษณะดังนี้
1. โครงสร้างรถประกอบแบบ monocoque
ทาให้มีความแข็งแรง และมีน้าหนักที่ บา
2. สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 150 กม. / การชาร์จ 1 ครั้ง
3. ความ ร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า
80 กม./ชม. (สามารถปรับความ ร็ว พิ่มขึ้นได้)
4. สามารถปรับรูปแบบที่นั่งภายในตัวรถ
ได้ (หันไปทาง ดียวกัน / หันหน้า ข้าหากัน)
5. ปนรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศขนาด
ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งผู้โดยสาร และ มีที่ยืนผู้โดยสารพร้อม ข็มขัด
นิรภัยทุกที่นั่ง
6. มีบาร์และราวมือสาหรับยืนให้
พียงพอ พร้อมกริ่งสัญญาณหยุดรถ ไม่น้อยกว่า 1 จุด
7. พื้นในรถ ปนพื้นยางกันลื่น และทาความ
สะอาดได้ง่าย
8. ติดตั้ง ครื่องปรับอากาศชนิดคอยล์
ย็น โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง โดยสารได้สม่า สมอ
9. มีระบบกันกระ ทือน หน้า - หลัง ปนแบบ
แหนบ ทียบ ท่าหรือดีกว่า
10. ระบบ บรค หน้า - หลัง ปนแบบ
ดรัม บรคใช้ลมควบคุมอิสระ 2 วงจร ABS หรือดีกว่า
11. มีประตูโดยสารขึ้น - ลง จานวน 2
ประตู ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายด้านหน้าของตัวรถ และช่วง
กลาง
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12. ระบบอัตโนมัติป้องกันการหนีบที่ประตู
ผู้โดยสาร
13. มีประตูฉุก ฉินด้านขวาของตัวรถ โดยมี
ขนาด ปนไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
14. มี ครื่องระบายอากาศด้านบนสามารถ
ปนทางออกฉุก ฉินได้
15. มีกระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา และกระจก
มองหลังในรถ
16. กระจกรถด้านข้าง ปนกระจกนิรภัยแบบ
ปิดทั้งบานและ ปนไปตามความปลอดภัยตามข้อกาหนด
ของกรมการขนส่งทางบก
17. ติดตั้งค้อน คาะกระจกภายในรถ
จานวน 4 ชุด
18. ติดตั้ง ครื่องดับ พลิงขนาด 4 กก. ไม่น้อย
กว่า 2 ถัง ภายในห้องโดยสารในที่ที่ หมาะสม 2 จุด
19. ติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามข้อกาหนด
ของกรมขนส่งทางบก
20. มีป้ายอิ ล็กทรอนิกส์บอก ส้นทาง ด้าน
หน้า - หลัง ด้านซ้าย และระบบ สียง แจ้งสถานีปลายทางพร้อม
ไมโครโฟน
21. มีระบบไฟส่องสว่างให้ ปนไปตาม
มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
22. มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถ
โดยสาร และดูแลระบบ GPS ทั้งหมด
23. สามารถตรวจสอบความ สียหายของ
ระบบทั้งหมดของรถได้ง่าย พียง ชื่อมต่อ กับคอมพิว ตอร์
24. รถโดยสารขับ คลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า โดยสามารถชาร์จแบต ตอรี่ และ สามารถวิ่งได้ตาม
ส้นทางที่กาหนด
25. รถโดยสารต้องมีอุปกรณ์และ
จดทะ บียนให้ ปนไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
7.2 ครื่องอัดประจุไฟฟ้า สาหรับรถรับส่งนัก รียน
พลังงานสะอาด จานวน 11 ครื่อง ๆ ละ 599,260 บาท
งบประมาณ 6,591,860 บาท มีรายละ อียดดังนี้
1. ครื่องชาร์จไฟ : 200V-750V แบบ DC
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ขนาด 40 KW
2. ระบบการชาร์จ Type 2 ตามมาตรฐาน IEC,
1 หัวชาร์จ
3. หัวจ่ายประจุไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูล
ผ่านระบบ OCPP (Open Charge Point Protocol)
4. สามารถชาร์จไฟแบบ Quick Charge หรือ
แบบ Normal Charge ได้
5. ต้า สียบ ต้ารับจ่ายไฟฟ้า ตัวต่อยานยนต์
และ ต้ารับไฟฟ้าที่ยานยนต์ – การประจุไฟฟ้า ผ่านตัวนา
ของยานยนต์ไฟฟ้า มีรูปแบบที่สามารถ รองรับระบบไฟฟ้า
กระแสสลับทั้งชนิด ฟส ดียวและสาม ฟส และระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงได้ และได้มาตรฐานระดับนานา
ชาติ (IEC International Electrotechique Commission)
พร้อมรองรับการใช้งานในบริบท ของประ ทศไทย
6. หัวจ่ายประจุไฟฟ้าต้องมี Emergency stop
อย่างน้อย 1 จุด ในบริ วณที่สัง กตง่าย
7. หัวจ่ายประจุไฟฟ้าต้องมีมิ ตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งความผิดพลาดไม่ กิน 0.5%
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 446,192,217 บาท
รวม 360,880,317 บาท
รวม 360,880,317 บาท
จานวน 287,667,203 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง
ศึกษานิ ทศก์ จานวน 3,249,403 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
284,417,800 บาท)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

24,887,200 บาท
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1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี
งิน ดือน ต็มขั้น, และ งิน พิ่มอื่นๆ ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง ศึกษานิ ทศก์
จานวน 134,400 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มจ่ายควบ งิน ดือน ได้แก่
ค่าตอบแทนราย ดือน, งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว,
งิน พิ่มพิ ศษ พื่อการสู้รบ (พสร.) และ งิน พิ่มอื่น ๆ
ของข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24,752,800 บาท)
งินวิทยฐานะ

จานวน

30,594,000 บาท

จานวน

3,091,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปน งินวิทยฐานะสาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตาแหน่งศึกษานิ ทศก์
จานวน 344,400 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งินวิทยฐานะสาหรับข้าราชการครู
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30,249,600 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
พื่อจ่าย ปนค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้าง
ประจาของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

264

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

13,436,014 บาท

จานวน

1,204,900 บาท

รวม

85,311,900 บาท

รวม

151,800 บาท

จานวน

151,800 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่งผู้ช่วยครู
จานวน 1,718,114 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง งินค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11,717,900 บาท)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างของโรง รียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1,204,900 บาท)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่งศึกษานิ ทศก์
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย

รวม

85,160,100 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการขับ คลื่อนปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียงสู่สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐกิจพอ พียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/23 ข้อ 20
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการแข่งขันคน ก่งในโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการแข่งขัน
คน ก่งในโรง รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร บี้ย ลี้ยง ดินทางค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/44 ข้อ 34
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการประกวดโครงงานนัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการประกวด
โครงงานนัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
ค่าอาหาร บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/22 ข้อ 19
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการมหกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่
ค่า ช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปนในการจัดงาน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่า ช่าที่พัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-3/14 ข้อ 13 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน

5,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการสนับสนุนการ รียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน
ตอนปลาย(ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการสนับสนุน
การ รียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ให้แก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จานวน 26 โรง รียนโดยมีค่าใช้จ่าย ช่น ค่าวัสดุ ชื้อ พลิง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/47
ข้อ 35 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
จานวน
พัฒนาคุณภาพผู้ รียน

10,000 บาท

10,695,000 บาท
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พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปนค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 440 บาท/ภาค รียน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คนละ 475 บาท/ภาค รียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12
ข้อ 12 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียด
ดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 475,700 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 106,900 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน
1,350,500 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 105,800 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 313,300 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 498,770 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 647,410 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 289,500 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 220,420 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 746,540 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 480,230 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 1,361,090 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 154,140 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 907,700 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 259,800 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 229,080 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 215,850 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 229,290 บาท
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- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 134,300 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 246,290 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 228,330 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 181,570 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 137,920 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 380,870 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 548,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 245,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า ครื่องแบบ
นัก รียน

จานวน

5,534,900 บาท
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พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปนค่า ครื่องแบบนัก รียน ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 และด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 246,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 55,500 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน 699,600 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 54,650 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 162,500 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 258,050 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 334,400 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 150,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 114,050 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 386,100 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 248,200 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 704,350 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 80,100 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 470,500 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 134,500 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 118,450 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 111,500 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 118,600 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 69,500 บาท
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- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 127,350 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 118,450 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 93,800 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 71,550 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 197,050 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 283,750 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 126,400 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือ รียน จานวน

11,887,800 บาท
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พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปนค่าหนังสือ รียน (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จาแนก ปนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ
808.20 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 920.85 บาท/ปี, มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 คนละ 996.45 บาท/ปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนก ปนมัธยมศึกษาปีที่ 4
คนละ 1,383.90 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ
1,326.15 บาท/ปี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,164.45 บาท/ปี)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 524,350 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 123,350 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน
1,512,720 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 115,420 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 355,140 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 551,510 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 710,040 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 325,800 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 243,170 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 825,960 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 527,700 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 1,514,370 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 180,330 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 1,019,860 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 290,200 บาท
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- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 250,340 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 233,140 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 251,390 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 149,420 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 271,880 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 259,930 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 198,130 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 159,250 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 424,600 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 604,900 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 264,900 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ รียน
การสอน (รายหัว)

จานวน

42,636,300 บาท

274

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปนค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัว) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาค รียน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/
ภาค รียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12
ข้อ 12 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 1,896,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 426,300 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน
5,384,800 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 421,500 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 1,249,400 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 1,988,300 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 2,580,000 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 1,154,400 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 878,700 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 2,975,800 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 1,914,000 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 5,426,100 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 615,000 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 3,619,800 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 1,035,800 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 913,100 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 860,200 บาท
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- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 914,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 535,400 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 981,700 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 910,700 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 723,600 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 550,100 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 1,518,300 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 2,186,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 976,800 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ รียน
การสอน (รายหัวส่วน พิ่ม)

จานวน

2,772,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐาน จานวน
สาหรับนัก รียนยากจน

6,429,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปน
ค่าจัดการ รียนการสอน (รายหัวส่วน พิ่ม) ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาค รียน สาหรับโรง รียน
มัธยมศึกษาขนาด ล็กที่มีนัก รียน300 คนลงมาให้ พิ่ม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 330,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 61,000 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 77,000 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 180,000 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 180,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 149,000 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 78,000 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 170,000 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 161,000 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 160,000 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 158,000 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 90,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 173,000 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 131,000 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 134,000 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 79,000 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 259,000 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 202,000 บาท
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พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับส่ง สริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ปนค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนัก รียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/
ภาค รียน (3,000 บาท/คน/ปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/11 ข้อ 11
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 297,000 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 55,000 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน 763,200 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 69,300 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 162,000 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 305,100 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 433,800 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 162,000 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 134,100 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 466,200 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 311,400 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 821,700 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 70,200 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 495,000 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 153,000 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 145,000 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 144,000 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 142,200 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 81,000 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 155,700 บาท
- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 118,000 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 120,600 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 71,100 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 233,100 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 337,500 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 181,800 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
รียน
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปนค่า
อุปกรณ์การ รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/
ภาค รียน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/
ภาค รียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.8/
ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/12 ข้อ 12
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียดดังนี้
- โรง รียนกวางโจนศึกษา จานวน 228,300 บาท
- โรง รียนกุดน้าใสพิทยาคม จานวน 51,400 บาท
- โรง รียน กษตรสมบูรณ์วิทยาคม จานวน 648,800 บาท
- โรง รียนโคกสะอาดวิทยา จานวน 50,800 บาท
- โรง รียนตรีประชาพัฒนศึกษา จานวน 150,600 บาท
- โรง รียน นินสง่าวิทยา จานวน 239,440 บาท
- โรง รียนโนนกอกวิทยา จานวน 310,540 บาท
- โรง รียนโนนคร้อวิทยา จานวน 139,080 บาท
- โรง รียนบ้าน ดื่อวิทยาคม จานวน 105,820 บาท
- โรง รียนบ้าน ป้าวิทยา จานวน 358,320 บาท
- โรง รียนบ้านหันวิทยา จานวน 230,420 บาท
- โรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม จานวน 653,480 บาท
- โรง รียนโป่งนกประชาสามัคคี จานวน 74,160 บาท
- โรง รียน พชรวิทยาคาร จานวน 436,160 บาท
- โรง รียนภูแลนคาวิทยายน จานวน 124,760 บาท
- โรง รียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จานวน 109,940 บาท
- โรง รียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จานวน 103,540 บาท
- โรง รียนมัธยมหนองศาลา จานวน 110,060 บาท
- โรง รียนลุ่มลาชีนิรมิตวิทยา จานวน 64,480 บาท
- โรง รียนสตรีชัยภูมิ 2 จานวน 118,200 บาท

จานวน

5,135,100 บาท
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- โรง รียนสระพังวิทยาคม จานวน 109,760 บาท
- โรง รียนหนองขามวิทยา จานวน 87,100 บาท
- โรง รียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ จานวน 66,300 บาท
- โรง รียนหนองสังข์วิทยายน จานวน 182,840 บาท
- โรง รียนห้วยต้อนพิทยาคม จานวน 263,300 บาท
- โรง รียนห้วยยางวิทยาคม จานวน 117,500 บาท
โครงการหนึ่งโรง รียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการหนึ่งโรง รียน
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) ช่น ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้า
รับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/25 ข้อ 21 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการแข่งขัน
หุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/39 ข้อ 29
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดกิจกรรมวันครู

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,474,200 บาท

รวม

3,265,200 บาท

รวม

3,265,200 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

2,580,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสาธารณสุข ตาแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงาน
ธุรการ
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดกองสาธารณสุข ตาแหน่ง นักบริหาร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

121,200 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ
จัดกิจกรรมวันครู ช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-3/42 ข้อ 32
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสาธารณสุข ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ
งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

436,800 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสาธารณสุข
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

60,000 บาท

รวม

209,000 บาท

รวม

79,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอก วลาราชการ ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุข)
ค่า ช่าบ้าน

จานวน

69,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองสาธารณสุข ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
และคนงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุข)
ค่าใช้สอย
รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (กองสาธารณสุข)
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2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจากอง
สาธารณสุข จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (กองสาธารณสุข)
รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบ กี่ยวมื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน ตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุข)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองสาธารณสุข)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

38,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสาธารณสุข)
งานโรงพยาบาล

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา สพติด
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา สพติด ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่าย อกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2564 หน้า 2-4/19
ข้อ 13 (กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

2,421,944 บาท

รวม

1,921,944 บาท

รวม

1,921,944 บาท

จานวน

1,697,054 บาท

จานวน

224,890 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน
(COVID-19) จังหวัดชัยภูมิ

200,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสาธารณสุข ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
นักกายภาพบาบัด นักวิชาการสุขาภิบาล และ จ้าพนักงาน
สาธารณสุข จานวน 1,461,480 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จานวน 235,574 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสาธารณสุข
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
พิ่ม ติม ฉบับที่ 17 หน้า 2-4/6 ข้อ 4 (กองสาธารณสุข)
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) จังหวัดชัยภูมิ

จานวน

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 8/2564 หน้า 2-4/3 ข้อ 3 (กองสาธารณสุข)
โครงการส่ง สริมและสนับสนุนการดา นินงานป้องกันและควบคุมโรค จานวน
ติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
และสนับสนุนการดา นินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรม
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17 หน้า 2-4/4
ข้อ 3 (กองสาธารณสุข)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสาธารณสุข ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

250,000 บาท

50,000 บาท

รวม

180,720 บาท

รวม

180,720 บาท

รวม

180,720 บาท

จานวน

180,720 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

5,001,495 บาท

รวม

4,455,955 บาท

รวม

4,455,955 บาท

จานวน

2,739,768 บาท

งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร, งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิ ศษกรณี งิน ดือน
ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

67,200 บาท

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,493,047 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

88,740 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงานธุรการ

พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการ
งานทั่วไป ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
และคนงาน
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งบดาเนินงาน

รวม

545,540 บาท

รวม

55,540 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่า ช่าบ้าน
จานวน

45,540 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง จ้าพนักงานธุรการ ปน
ไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย

รวม

490,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการ พื่อให้ผู้รับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ช่น ค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บหนังสือหรือ ข้าปก
หนังสือ ค่าทา อกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง สริมอาชีพให้กับราษฎร
ในด้านต่าง ๆ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสารสาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจากองสวัสดิการสังคม จานวน 1 ครื่อง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (กองสวัสดิการสังคม) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 10,000 แผ่น/ ดือน
รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

339,600 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผ่านดาว ทียม ช่น ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ กี่ยว
มื้ออาหาร ค่า ช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จา ปน
ปนต้น (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

88,400 บาท

รวม

1,120,380 บาท

รวม

1,120,380 บาท

รวม

1,120,380 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

1,084,380 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายสังคมสง คราะห์และหัวหน้าฝ่ายส่ง สริม
สวัสดิการสังคม)
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

36,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตามหนังสือ
กรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองสวัสดิการสังคม
50,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2564 (กองสวัสดิการสังคม 38,400 บาท)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายสังคม
สง คราะห์และหัวหน้าฝ่ายส่ง สริมสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

1,907,255 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,907,255 บาท

รวม

1,907,255 บาท

จานวน

1,775,255 บาท

จานวน

132,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง คนสวน จานวน 488,068 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง คนสวน จานวน 1,287,187 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง คนสวน จานวน 12,000 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง คนสวน จานวน 120,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

263,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

263,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

263,600 บาท

จานวน

13,600 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
1. พื่อจ่าย ปนค่าธรรม นียมในการจัด ก็บขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้แก่ ทศบาล
มืองชัยภูมิ (สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3,600 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้า
สวนสาธารณะหนองปลา ฒ่า อาคารอื่นที่ ปนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(กองสาธารณสุข 10,000 บาท)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการบริหาร
จัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าบริการ
กาจัดขยะอันตราย ค่าจัดสถานที่ ค่าทาความสะอาด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย รื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่
18 ตุลาคม 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 4-6/1 ข้อ 1 (กองสาธารณสุข)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

4,761,573 บาท

รวม

4,128,773 บาท

รวม

4,128,773 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

2,720,465 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าฝ่ายส่ง สริมและพัฒนาอาชีพ) นักพัฒนา
ชุมชน และ จ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริม
และพัฒนาอาชีพ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,390,308 บาท

รวม

632,800 บาท

รวม

82,800 บาท

จานวน

82,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง นักบริหารงาน
ทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริมและพัฒนาอาชีพ) ปนไป
ตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย

รวม

550,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/10
ข้อ 11 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่ง สริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึก
อบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2-7/9 ข้อ 10
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่ง สริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง
ศรษฐกิจพอ พียง

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,131,043 บาท

รวม

1,131,043 บาท

รวม

1,131,043 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

1,113,043 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และนักวิ คราะห์
นโยบายและแผน
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
พัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง ศรษฐกิจ
พอ พียง ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ ข้ารับการ
ฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
หน้า 2-7/3 ข้อ 3 (กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

2,110,617 บาท

รวม

1,440,617 บาท

รวม

1,440,617 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

747,173 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริมกีฬา
และนันทนาการ) และนักสันทนาการ
งินประจาตาแหน่ง

จานวน

18,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามที่มีคาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่ง สริม
กีฬาและนันทนาการ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

675,444 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตาแหน่ง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
และผู้ช่วยสันทนาการ
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งบดาเนินงาน

รวม

670,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

20,000 บาท

วัสดุการ กษตร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุการ กษตรสาหรับใช้ประจาสนาม
กีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุกีฬา

จานวน

10,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการส่ง สริมความ ปน ลิศทางด้านกีฬาให้กับโรง รียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
ความ ปน ลิศทางด้านกีฬาให้กับโรง รียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา
ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/20 ข้อ 17 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุ

พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุกีฬาสาหรับใช้ประจาสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

625,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

430,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าไฟฟ้าใช้ประจาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคาร สานักงานที่ ปน
ทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 และด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าน้าประปาใช้ประจาสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารสานักงาน
ที่ ปนทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าโทรศัพท์ใช้ประจาสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอาคารสานักงาน
ที่ ปนทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

53,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

53,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

53,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดทาทะ บียนปราชญ์ชาวบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบ้าน ช่น ค่าใช้จ่าย กี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และ ครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตาม
ระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/8 ข้อ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการ ดินธรรมยาตรา ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
ลุ่มน้าลาปะทาว

จานวน

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการ ดินธรรมยาตรา
ฟื้นฟู ชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้าลาปะทาว ช่น ค่ารับรอง ค่าป้าย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา ปน ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 1-8/1 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษาและ จานวน
นัก รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริมคุณธรรม
จริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนัก รียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่
กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับการฝึกอบรมของ
จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/6 ข้อ 5
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่ง สริมงาน จ้าพ่อพญาแล
จานวน
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
งาน จ้าพ่อพญาแล ช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่า ช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จา ปนในการจัดงาน ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
งินหรือของรางวัลการประกวด ค่ามหรสพ การแสดง
ค่าอาหารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ บิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/5 ข้อ 4 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

5,000 บาท

10,000 บาท

18,000 บาท
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โครงการส่ง สริมงานประ พณีบุญ ดือนหก

จานวน

15,000 บาท

รวม

928,697 บาท

รวม

878,697 บาท

รวม

878,697 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

243,715 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง นักพัฒนาการท่อง ที่ยว
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

634,982 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการส่ง สริม
งานประ พณีบุญ ดือนหก ช่น ค่ารับรอง ค่า ช่า ครื่อง สียง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 1-8/7 ข้อ 6
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการ
ท่อง ที่ยว
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งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

26,182,034 บาท

รวม

10,353,034 บาท

รวม

10,353,034 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

6,665,196 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป และ จ้าพนักงานธุรการ
งิน พิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อส่ง สริม
การท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อส่ง สริมการ
ท่อง ที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ครื่องดื่ม ค่า ช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ กี่ยวข้อง ปนไปตามระ บียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ ข้ารับ
การฝึกอบรมของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3-8/20 ข้อ 16
(สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนราย ดือนผู้บริหาร,
งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิ ศษ
กรณี งิน ดือน ต็มขั้น และ งิน พิ่มอื่น ๆ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง
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งินประจาตาแหน่ง

จานวน

175,200 บาท

พื่อจ่าย ปน งินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง ตามที่มี
คาสั่งให้ได้รับ งินประจาตาแหน่ง ตาแหน่ง นักบริหาร
งานช่าง และนักบริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,160,018 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วย จ้าพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

285,420 บาท

รวม

15,829,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง ผู้ช่วย จ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ บิกจ่าย
งินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย

รวม

11,459,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

152,400 บาท

รายจ่าย พื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้าง หมาบริการ
(1) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการในการบารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประจาอาคาร สถานีสูบน้า สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และไฟฟ้า
สายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง 50,000 บาท)
(2) พื่อจ่าย ปนค่าจ้าง หมาบริการสาหรับจัดทาป้าย
จราจรของถนนที่ได้รับถ่ายโอนและสายทางที่ดา นินการ
ก่อสร้าง อง พื่อแนะนาสายทางแก่ผู้ใช้ ส้นทาง
(กองช่าง 50,000 บาท)
2. ค่า ช่าทรัพย์สิน
(1) พื่อจ่าย ปนค่า ช่า ครื่องจักรกลชนิดไม่มีใช้
หรือที่มีแต่ไม่ พียงพอในการใช้งานในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง 30,000 บาท)
(2) ค่า ช่า ครื่องถ่าย อกสาร สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจากองช่าง จานวน 2 ครื่อง ในอัตรา ดือนละ
5,100 บาท ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(กองช่าง 122,400 บาท) รายละ อียดดังนี้
- ช่า ครื่องถ่าย อกสารแบบมีการย่อ-ขยายได้
- ปริมาณการถ่ายขั้นต่า 15,000 แผ่น/ ดือน
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ ได้แก่
ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพาหนะ ค่า ช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จา ปนต้องจ่าย นื่องในการ ดินทางไปราชการของ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ ดินทางไปราชการ ปนไปตามระ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดินทางไปราชการ
ของ จ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

11,106,600 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ครื่องจักรกล
ครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้า และยานพาหนะต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง 100,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครื่องหมาย
จราจร ตี ส้นจราจร ป้ายโครงการ ของถนนที่ได้รับการถ่ายโอน
และสะพาน ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง 50,000 บาท)
3. พื่อจ่าย ปนค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปนไปตาม
หนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง 10,956,600 บาท)
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

4,270,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์
กี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาหรับใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดไฟ ฟิวส์ บรก กอร์ ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่น ทราย
หินคลุก ยางมะตอย ปูนซิ มนต์ ท่อ ไม้ กระ บื้อง
สังกะสี ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้
ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ช่น แบต ตอรี่ แม่แรง ไขควง น้ามัน บรก น็อต
และสกรู ฯลฯ ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น

จานวน

2,050,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในงานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 (กองช่าง 50,000 บาท)
2. พื่อจ่าย ปนค่าวัสดุ ชื้อ พลิงและหล่อลื่น สาหรับ
ครื่องจักรกลที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(กองช่าง 2,000,000 บาท)
วัสดุการ กษตร
พื่อจ่าย ปนค่าจัดซื้อวัสดุการ กษตร ช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุ พาะชา ฯลฯ สาหรับใช้ใน
การดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะ และอาคารสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบหรือตามแผนงานโครงการที่กาหนด
ปนไปตามหนังสือกรมส่ง สริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร

รวม 128,110,267 บาท
รวม

25,311,287 บาท

รวม

25,311,287 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,259,976 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง นักผัง มือง วิศวกรโยธา วิศวกร ครื่องกล
สถาปนิก นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่าง ครื่องกล
และนายช่างสารวจ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

3,971,438 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าจ้างและ งินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองช่าง ตาแหน่ง ช่าง ครื่องกล พนักงานขับ ครื่องจักรกล
ขนาดกลาง และพนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาดหนัก
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

10,820,433 บาท

จานวน

259,440 บาท

1. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จานวน 152,131 บาท
2. พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ขียนแบบ ผู้ช่วยช่างสารวจ ผู้ช่วย
ช่าง ครื่องกล ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างโยธา พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาด บา
พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับ ครื่อง
จักรกลขนาดหนัก ผู้ช่วยช่างสารวจ พนักงานขับคุม ครื่อง
ขุด จาะ และพนักงานขับรถยนต์ จานวน 10,668,302 บาท
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
1. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 15,900 บาท
2. พื่อจ่าย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง ครื่องกล ผู้ช่วย
นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับ
ครื่องจักรกลขนาด บา พนักงานขับ ครื่องจักรกล
ขนาดกลาง พนักงานขับ ครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับคุม ครื่องขุด จาะ และ ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า จานวน 243,540 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่า ช่าบ้าน
พื่อจ่าย ปนค่า ช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้มีสิทธิ บิกจ่ายได้ ตาแหน่ง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา
และนายช่าง ครื่องกล ปนไปตามระ บียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่า ช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

304,980 บาท

รวม

304,980 บาท

จานวน

304,980 บาท

รวม 102,494,000 บาท
รวม 102,494,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
01. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1,3
ตาบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3 ตาบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2
ตาบลโนนสะอาด อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรังกว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 875.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 326.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 16
หน้า 5-9/16 ข้อ 14

จานวน

1,000,000 บาท
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02. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 จานวน
ตาบลหนองขาม - บ้านโนนสง ปลือย หมู่ที่ 3 ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตาบลหนองขาม – บ้านโนนสง ปลือย
หมู่ที่ 3 ตาบลโนนสะอาด อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรังกว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 326.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/17 ข้อ 15

1,000,000 บาท
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03. ก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน อา ภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ช่วงที่ 2
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic
Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน
อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที่ 2 (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 1,500.00 มตร
ดา นินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete
- กม.8+975 ถึง 9+358 ผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร
ยาว 383.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,064.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/8 ข้อ 7

จานวน

2,000,000 บาท
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04. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 จานวน
ตาบลตา นิน - บ้านโนนป่าชาด หมู่ที่ 10 ตาบลหนองฉิม อา ภอ
นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตาบลตา นิน - บ้านโนนป่าชาด หมู่ที่ 10
ตาบลหนองฉิม อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร ยาว
870.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 327.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/138 ข้อ 130

1,000,000 บาท
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05. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 จานวน
ตาบลตา นิน - บ้านหนองแดงพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลรังงาม อา ภอ
นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 ตาบลตา นิน - บ้านหนองแดงพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบลรังงาม อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 720.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 327.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/139 ข้อ 131

1,000,000 บาท
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06. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 จานวน
ตาบลตา นิน - บ้านขี้ หล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลกะฮาด อา ภอ นินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตาบลตา นิน - บ้านขี้ หล็ก หมู่ที่ 5
ตาบลกะฮาด อา ภอ นินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 900.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 327.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/140 ข้อ 132

1,000,000 บาท
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07. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 จานวน
ตาบลวังตะ ฆ่ อา ภอหนองบัวระ หว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตาบล
โป่งนก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ่ อา ภอหนองบัวระ หว บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตาบลโป่งนก อา ภอ ทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีตชารุด กว้าง 6.00 มตร
ยาว 84.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ระยะทางรวม 84.00 มตร
หนา 0.20 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/177 ข้อ 165

500,000 บาท

314

08. วางท่อระบายน้า สายทาง บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตาบล
บ้าน ขว้า - บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตาบลลุ่มลาชี อา ภอ
บ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าวางท่อระบายน้า สายทางบ้านกุดไข่นุ่น
หมู่ที่ 9 ตาบลบ้าน ขว้า - บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตาบล
ลุ่มลาชี อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม คลองส่งน้า กว้าง 3.00 มตร
ยาว 114.00 มตร
ดา นินการ
- วางท่อ ค.ส.ล. ส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 มตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง
4.00 มตร ระยะทางรวม 114.00 มตร หนา 0.15 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/170 ข้อ 160

จานวน

380,000 บาท
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09. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านป่ายาง
หมู่ที่ 3 ตาบลลุ่มลาชี อา ภอบ้าน ขว้า - บ้านวังก้าน หลือง
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านค่าย อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตาบลลุ่มลาชี อา ภอบ้าน ขว้า - บ้าน
วังก้าน หลือง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านค่าย อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนน ค.ส.ล. ชารุด กว้าง 4.00 มตร
ยาว 330.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/171 ข้อ 161

จานวน

500,000 บาท

316

10. วางท่อระบายน้า สายทาง บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 ตาบล
ลุ่มลาชี - บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตาบลบ้าน ขว้า อา ภอ
บ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าวางท่อระบายน้า สายทางบ้านห้วยหวาย
หมู่ที่ 11 ตาบลลุ่มลาชี - บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตาบล
บ้าน ขว้า อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม
คลองส่งน้า ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 มตร ยาว 58.00 มตร
คลองส่งน้า ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 มตร ยาว 56.00 มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 วางท่อ ค.ส.ล. ส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 มตร
(ต่อท่อ ดิม) จานวน 2 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.1.00x1.00
มตร ฝา ค.ส.ล. และบานประตูน้า ปิด- ปิด แบบพวงมาลัย
มือหมุน วางท่อ ค.ส.ล. ส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 มตร
จานวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 0.80x0.80 มตร
ฝา ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 มตร
ระยะทางรวม 58.00 มตร หนา 0.15 มตร
- ช่วงที่ 2 วางท่อ ค.ส.ล. ส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80
มตร จานวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 0.80x0.80 มตร
ฝา ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 มตร
ระยะทางรวม 56.00 มตร หนา 0.15 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/172 ข้อ 162

จานวน

470,000 บาท
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองอุดม
หมู่ที่ 15 ตาบลบ้าน ขว้า - บ้านลาดยางชุม หมู่ที่ 20 ตาบล
ลุ่มลาชี อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตาบลบ้าน ขว้า - บ้านลาดยางชุม
หมู่ที่ 20 ตาบลลุ่มลาชี อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 มตร ยาว 175.00 มตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 มตร ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
175.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
700.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทาง
407.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,035.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/174 ข้อ 163

จานวน

1,650,000 บาท
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12. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านราษฎร์บูรณะ
หมู่ที่ 9 ตาบล จาทอง - บ้านซับไทรทอง หมู่ที่ 8 ตาบล
แหลมทอง อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตาบล จาทอง - บ้านซับไทรทอง
หมู่ที่ 8 ตาบลแหลมทอง อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 มตร
ยาว 3,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม
330.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,650.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/99 ข้อ 91

จานวน

1,000,000 บาท
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13. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางชย.ถ.1-0030
บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกล่าม อา ภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0030
บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกล่าม อา ภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง สียหาย ผิวจราจร ปนหลุม
ปนบ่อ กว้าง 8.00 มตร ยาว 3,450.00 มตร (ช่วง กม.6+620
ถึง กม.10+070)
ดา นินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
- กม.9+815 ถึง 10+070 ผิวจราจร กว้าง 6.00
มตร ยาว 255.00 มตร ผิว Asphaltic Concrete หนา 0.04
มตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,530.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/110 ข้อ 102

จานวน

1,000,000 บาท
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14. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวก
พัฒนา หมู่ที่ 18 ตาบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสง จริญ
หมู่ที่ 11 ตาบล ช่องสามหมอ อา ภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตาบลนาหนองทุ่ม บ้านแสง จริญ หมู่ที่ 11 ตาบลช่องสามหมอ อา ภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง ปนหลุม ปนบ่อ
กว้าง 5.00 มตร ยาว 2,000.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 1,450.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,114.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/111 ข้อ 103

จานวน

1,020,000 บาท

321

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้าน ขื่อนลั่น หมู่ที่ 1 จานวน
ตาบลตะโกทอง - บ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้าน ขื่อนลั่น หมู่ที่ 1 ตาบลตะโกทอง - บ้านวังรัง หมู่ที่ 8
ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม
210.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/21 ข้อ 17

500,000 บาท
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16. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านซับน้าใส
หมู่ที่ 11 ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8
ตาบลโสกปลาดุก อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านซับน้าใส หมู่ที่ 11 ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตาบลโสกปลาดุก อา ภอ
หนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียด
ดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 มตร
ยาว 1,700.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 210.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/22 ข้อ 18

จานวน

500,000 บาท
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17. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านท่าชวน
หมู่ที่ 6 ตาบลท่ากูบ - บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลซับใหญ่
อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านท่าชวน หมู่ที่ 6 ตาบลท่ากูบ - บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตาบล
ซับใหญ่ อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนดิน กว้าง 5.50 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 164.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/23 ข้อ 19

จานวน

500,000 บาท
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18. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองประดู่
พัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลตะโกทอง อา ภอซับใหญ่ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านชวน อา ภอบา หน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลตะโกทอง อา ภอ
ซับใหญ่ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านชวน อา ภอ
บา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 5.50 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 164.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/24 ข้อ 20

จานวน

500,000 บาท
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19. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง ชย.ถ.1-0088
บ้านโคกพงาด - บ้านโคกรัง อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
ชย.ถ.1-0088 บ้านโคกพงาด - บ้านโคกรัง อา ภอ ทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.50 - 9.00 มตร
ยาว 1.075 กิโล มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร
กว้าง 8.00 มตร ยาว 130.00 มตร
- ช่วงที่ 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 361.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/32 ข้อ 27

จานวน

500,000 บาท
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20. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาปอแดง
หมู่ที่ 13 ตาบลบ้านไร่ - บ้านยาง ตี้ย หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยยายจิว
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านลาปอแดง หมู่ที่ 13 ตาบลบ้านไร่ - บ้านยาง ตี้ย หมู่ที่ 7
ตาบลห้วยยายจิว อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,800.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 4.00 มตร
ยาว 808.00 มตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
503.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/33 ข้อ 28

จานวน

500,000 บาท
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21. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านยาง ตี้ย
หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยยายจิว - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตาบล
วะตะแบก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านยาง ตี้ย หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยยายจิว -บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 10 ตาบลวะตะแบก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.50 มตร
ยาว 600.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
6.00 มตร ยาว 519.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 525.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/34 ข้อ 29

จานวน

500,000 บาท
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22. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน ขาวงศ์พระจันทร์ จานวน
หมู่ที่ 15 ตาบลห้วยยายจิว - บ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านไร่
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้าน ขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตาบลห้วยยายจิว - บ้านวัง
อ้ายคง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านไร่ อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 1,400.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 5.00 มตร
ยาว 588.00 มตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 507.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/35 ข้อ 30

500,000 บาท

329

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านยางหวาย
หมู่ที่ 4 ตาบลยางหวาย - บ้านฝาย หมู่ที่ 3 ตาบลหนองขาม
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 ตาบลยางหวาย-บ้านฝาย หมู่ที่ 3
ตาบลหนองขาม อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 2,200.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 161.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/36 ข้อ 31

จานวน

500,000 บาท
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24. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087
บ้านหนอง ม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อา ภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
ชย.ถ.1-0087 บ้านหนอง ม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้าน
หนองโก อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 5,539.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/40 ข้อ 35

จานวน

500,000 บาท
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25. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้าน รือ หมู่ที่ 2
ตาบลกุดยม - บ้านนก ขาทอง หมู่ที่ 4 ตาบลโอโล อา ภอ
ภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้าน รือ หมู่ที่ 2 ตาบลกุดยม - บ้านนก ขาทอง หมู่ที่ 4
ตาบลโอโล อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 920.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/124 ข้อ 116

จานวน

500,000 บาท
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26. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้าน มืองคง หมู่ที่ 2
ตาบลบ้าน พชร - บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตาบลโอโล อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้าน มืองคง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน พชร - บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5
ตาบลโอโล อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 มตร
ยาว 765.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/125 ข้อ 117

จานวน

500,000 บาท

333

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0047
บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
ชย.ถ. 1-0047 บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด กว้าง 8.00 มตร
ยาว 250.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 8.00 มตร ระยะทางรวม 208.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/126 ข้อ 118
28. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0053
บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
ชย.ถ. 1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด กว้าง 6.00 มตร
ยาว 300.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ระยะทางรวม 274.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,644.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/127 ข้อ 119

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท
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29. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านโคกมะตูม
หมู่ที่ 7 ตาบลโนนคูณ - บ้านนาผัก สี้ยน หมู่ที่ 4 ตาบลดงกลาง
อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตาบลโนนคูณ - บ้านนาผัก สี้ยน
หมู่ที่ 4 ตาบลดงกลาง อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 780.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 412.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/150 ข้อ 142

จานวน

1,260,000 บาท
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30. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านน้าทิพย์
หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งลุยลาย อา ภอคอนสาร - บ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองโพนงาม อา ภอ กษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านน้าทิพย์ หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งลุยลาย อา ภอคอนสาร บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ตาบลหนองโพนงาม อา ภอ
กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 มตร
ยาว 100.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 100.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/151 ข้อ 143

จานวน

240,000 บาท

336

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนอง
ชียงรอด หนือ หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลุยลาย - บ้านมอตา จ็ก
หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยยาง อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนอง ชียงรอด หนือ หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลุยลาย บ้านมอตา จ็ก หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยยาง อา ภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00-5.00 มตร
ยาว 240.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 209.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/152 ข้อ 144

จานวน

500,000 บาท
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32. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโจดกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลโนนคูณ - บ้านนาผัก สี้ยน หมู่ที่ 4 ตาบลดงกลาง
อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลโนนคูณ - บ้านนาผัก สี้ยน หมู่ที่ 4
ตาบลดงกลาง อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,000.00 มตร
ดา นินการ งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 มตร
กว้าง 5.00 มตร ยาว 1,347.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 687.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/154 ข้อ 146

จานวน

500,000 บาท

338

33. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโจดกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลโนนคูณ อา ภอคอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11
ตาบลบ้านแก้ง อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลโนนคูณ อา ภอคอนสาร บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านแก้ง อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 2,000.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 1,347.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 687.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/153 ข้อ 145

จานวน

500,000 บาท

339

34. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14
ตาบลหนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ - บ้านหนองดินดา หมู่ที่ 8
ตาบลหนองคู อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตาบลหนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ บ้านหนองดินดา หมู่ที่ 8 ตาบลหนองคู อา ภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,400.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 703.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 543.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/132 ข้อ 124

จานวน

500,000 บาท
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35. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านใหม่นาดี
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านขาม อา ภอจัตุรัส - บ้าน ขื่อนลั่น หมู่ที่ 1
ตาบลตะโกทอง อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านขาม อา ภอจัตุรัส - บ้าน
ขื่อนลั่น หมู่ที่ 1 ตาบลตะโกทอง อา ภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50-6.00 มตร
ยาว 400.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 327.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/142 ข้อ 134

จานวน

1,000,000 บาท

341

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองพันก๊ก
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองโดน อา ภอจัตุรัส - บ้านโป่ง กตุ หมู่ที่ 2
ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองพันก๊ก หมู่ที่ 7 ตาบลหนองโดน อา ภอจัตุรัส บ้านโป่ง กตุ หมู่ที่ 2 ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50-6.00 มตร
ยาว 500.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 327.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/144 ข้อ 136

จานวน

1,000,000 บาท

342

37. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 จานวน
ตาบลส้มป่อย อา ภอจัตุรัส - บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 2 ตาบล
โสกปลาดุก อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลส้มป่อย อา ภอจัตุรัส - บ้าน
โสกปลาดุก หมู่ที่ 2 ตาบลโสกปลาดุก อา ภอหนองบัวระ หว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก ปนหลุม ปนบ่อ
กว้าง 8.00 มตร ยาว 1,500.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 มตร กว้าง
6.00 มตร ยาว 550.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 404.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/146 ข้อ 138

500,000 บาท

343

38. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนตะโก
หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านขาม - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตาบล
หนองบัวโคก อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านขาม -บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัวโคก อา ภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง ปนหลุม ปนบ่อ
กว้าง 7.00-8.00 มตร ยาว 1,500.00 มตร
ดา นินการ
- งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.30 มตร
กว้าง 6.30 มตร ยาว 740.00 มตร หรือปริมาณดินถม
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,465.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
6.00 มตร ยาว 740.00 มตร หรือปริมาณลูกรัง
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 683.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/147 ข้อ 139

จานวน

500,000 บาท

344

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านสระโพนทอง
หมู่ที่ 4 ตาบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านยาง
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตาบลสระโพนทอง - บ้านยาง
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านยาง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 มตร
ยาว 365.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 210.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/50 ข้อ 45

จานวน

500,000 บาท

345

40. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้าน มือง ก่า หมู่ที่ 5 จานวน
ตาบลบ้านยาง - บ้าน ก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านบัว อา ภอ
กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้าน มือง ก่า หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านยาง - บ้าน ก่าน้อย หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านบัว อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 - 3.50 มตร
ยาว 330.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 3.00 มตร ระยะทางรวม 278.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 834.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/51 ข้อ 46

500,000 บาท

346

41. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 1
ตาบลหนองคู อา ภอบ้านแท่น - บ้านดอนไก่ ถื่อน หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านดอน อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตาบลหนองคู อา ภอบ้านแท่น บ้านดอนไก่ ถื่อน หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านดอน อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 770.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 330.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/43 ข้อ 38

จานวน

1,000,000 บาท

347

42. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโสกรัง หมู่ที่ 7
ตาบลหนองบัวแดง - บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง
อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโสกรัง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัวแดง - บ้านหนองปล้อง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 1,490.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 330.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/52 ข้อ 47

จานวน

1,000,000 บาท

348

43. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง - บ้านโสกรัง หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองบัวแดง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง - บ้านโสกรัง
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัวแดง อา ภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 3,870.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 330.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/53 ข้อ 48

จานวน

1,000,000 บาท

349

44. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองไฮ หนือ
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัวแดง - บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบล
หนองแวง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านหนองไฮ หนือ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัวแดง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 มตร
ยาว 73.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร ระยะทางรวม 73.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/54 ข้อ 49

จานวน

268,000 บาท

350

45. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง - บ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 ตาบล
หนองบัวแดง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
สายทางบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแวง บ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัวแดง อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง
5.00-5.50 มตร ยาว 665.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม
240.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/55 ข้อ 50

จานวน

732,000 บาท

351

46. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านคู มือง หมู่ที่ 14
ตาบลคู มือง - บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7 ตาบลกุดชุมแสง อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านคู มือง หมู่ที่ 14 ตาบลคู มือง - บ้านโชคอานวย หมู่ที่ 7
ตาบลกุดชุมแสง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง
4.50 มตร ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม
626.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,504.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/113 ข้อ 105

จานวน

1,500,000 บาท

352

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 จานวน
ตาบลคู มือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองแวง อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตาบลคู มือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3
ตาบลหนองแวง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง 5.50 มตร
ยาว 1,310.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 492.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/114 ข้อ 106

1,500,000 บาท

353

48. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านคลองบอน
หมู่ที่ 5 ตาบลคอนสาร - บ้านนาวง ดือน หมู่ที่ 8 ตาบล
ทุ่งนา ลา อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านคลองบอน หมู่ที่ 5 ตาบลคอนสาร - บ้านนาวง ดือน
หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งนา ลา อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 มตร
ยาว 560.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 3.00 มตร ระยะทางรวม
277.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
831.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/115 ข้อ 107

จานวน

500,000 บาท

354

49. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้าน ทพนิมิตร
หมู่ที่ 12 ตาบลนายางกลัก - บ้านบุ่ง วียน หมู่ที่ 4 ตาบล
โป่งนก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้าน ทพนิมิตร หมู่ที่ 12 ตาบลนายางกลัก – บ้านบุ่ง วียน
หมู่ที่ 4 ตาบลโป่งนก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 มตร
ยาว 2,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม
491.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,455.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/66 ข้อ 60

จานวน

1,500,000 บาท

355

50. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0107
บ้านวังอ้ายโพธิ - บ้านวังใหม่พัฒนา อา ภอ ทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ - บ้านวังใหม่พัฒนา อา ภอ
ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด กว้าง 8.00 มตร
ยาว 220.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 8.00 มตร ระยะทางรวม 101.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/78 ข้อ 72

จานวน

500,000 บาท

356

51. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล
หมู่ที่ 10 ตาบลโป่งนก - บ้านน้าลาด หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตาบลโป่งนก - บ้านน้าลาด
หมู่ที่ 4 ตาบลนายางกลัก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก
กว้าง 5.00-6.00 มตร ยาว 1,100.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 164.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/79 ข้อ 73

จานวน

500,000 บาท

357

52. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 จานวน
ตาบลโป่งนก อา ภอ ทพสถิต - บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ่
อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตาบลโป่งนก อา ภอ ทพสถิต บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ่ อา ภอหนองบัวระ หว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 465.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 210.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/80 ข้อ 74

500,000 บาท

358

53. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 8
ตาบลตลาดแร้ง - บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตาบลบ้าน ขว้า
อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 8 ตาบลตลาดแร้ง บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 ตาบลบ้าน ขว้า อา ภอ
บ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง
4.50-5.50 มตร ยาว 465.00 มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทาง
65.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
260.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทาง
695.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,475.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/81 ข้อ 75

จานวน

2,260,000 บาท

359

54. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านภูผาทอง
หมู่ที่ 10 ตาบลถ้าวัวแดง - บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 ตาบล
วังชมภู อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 ตาบลถ้าวัวแดง – บ้านหนองพวง
หมู่ที่ 2 ตาบลวังชมภู อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/73 ข้อ 67

จานวน

500,000 บาท

360

55. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4
ตาบลวังชมภู - บ้านภูนก ขียน หมู่ที่ 7 ตาบลท่าใหญ่ อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 ตาบลวังชมภู - บ้านภูนก ขียน หมู่ที่ 7
ตาบลท่าใหญ่ อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 มตร
ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 163.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/74 ข้อ 68

จานวน

500,000 บาท

361

56. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8 จานวน
ตาบลนาฝาย - บ้านยางบ่า หมู่ที่ 3 ตาบลโคกสูง อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตาบลนาฝาย - บ้านยางบ่า หมู่ที่ 3
ตาบลโคกสูง อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,470.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 209.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/13 ข้อ 10

500,000 บาท

362

57. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านดอนมะค่าง
หมู่ที่ 17 ตาบลบ้านหัน - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตาบล
สระโพนทอง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก
สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตาบลบ้านหัน บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตาบลสระโพนทอง อา ภอ
กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียด
ดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 5.50 มตร ยาว 545.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 มตร ระยะทางรวม 359.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/10 ข้อ 7

จานวน

1,090,000 บาท

363

58. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านบัว หมู่ที่ 1
ตาบลบ้านบัว - บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5, 10 ตาบลสระโพนทอง
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านบัว - บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5,10 ตาบล
สระโพนทอง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 3.50 มตร ยาว 507.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 3.00 มตร ระยะทางรวม 507.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,521.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/11 ข้อ 8

จานวน

910,000 บาท

364

59. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านโปร่งพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบล กาะมะนาว - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตาบล
บ้านชวน อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบล กาะมะนาว - บ้านหนองตะไก้
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านชวน อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 5.50 มตร
ยาว 336.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 210.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/84 ข้อ 77

จานวน

500,000 บาท

365

60. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทางบ้านกุดจิก หมู่ที่ 8
ตาบลหนองข่า - บ้าน ดื่อ หมู่ที่ 1 ตาบลบ้าน ดื่อ อา ภอ
กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตาบลหนองข่า - บ้าน ดื่อ หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้าน ดื่อ อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,500.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ระยะทางรวม 210.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/47 ข้อ 42

จานวน

500,000 บาท

366

61. ก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 4 ตาบลโนนสะอาด อา ภอคอนสวรรค์ - บ้านดงบัง
หมู่ที่ 4 ตาบลลาดใหญ่ อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตาบลโนนสะอาด อา ภอคอนสวรรค์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตาบลลาดใหญ่ อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 มตร
ยาว 700.00 มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 3.50 มตร ระยะทางรวม 240.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/70 ข้อ 64

จานวน

500,000 บาท

367

62. ก่อสร้างสะพานข้ามลาน้าพรม บ้านโนน จริญ หมู่ที่ 13
ตาบลผักปัง - บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตาบลโอโล อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างสะพานข้ามลาน้าพรม บ้านโนน จริญ
หมู่ที่ 13 ตาบลผักปัง - บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตาบลโอโล อา ภอ
ภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีต สริม หล็ก กว้างข้างละ
4.00 มตร ยาว 42.00 มตร แบบไม่มีทาง ท้า ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ ลขที่
ท.3-03 พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัด ซาะคอสะพาน
ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบ ลขที่ มฐ.อบจ.16-001-48
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีต สริม หล็ก กว้าง 4.00 มตร
ยาว 100.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 400.00 ตาราง มตร
- รายละ อียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/178 ข้อ 166

จานวน

2,356,000 บาท

368

63. ก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยน้าพรม บ้านขามป้อม
หมู่ที่ 6 ตาบลกุด ลาะ - บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหัน
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยน้าพรม
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตาบลกุด ลาะ - บ้านหัน หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านหัน อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีต สริม หล็ก กว้างข้างละ
4.00 มตร ยาว 26.00 มตร แบบมีทาง ท้า
- รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ และ
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แบบ ลขที่ ท.3-03 พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัด ซาะ
คอสะพานชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบ ลขที่ มฐ.อบจ.
16-001-48
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/1 ข้อ 1
งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
พื่อจ่าย ปน งินชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (กองช่าง)

จานวน

1,507,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

369

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
01. ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดา นินการ
โดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ บ้านหนองผักหลอด อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic
Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ - บ้าน
หนองผักหลอด อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 8.00 มตร ยาว 32.395 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic
Concrete
- กม. 21+910 ถึง 22+248 ผิวจราจรกว้าง 6.00 มตร
ยาว 338.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,704.00
ตารา มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/13 ข้อ 11

จานวน

1,000,000 บาท
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02. ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0054 บ้านบัวพัก กวียน - บ้านโนนตุ่น อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง
ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพัก กวียน - บ้านโนนตุ่น
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 8.00 มตร ยาว 6.150 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง
ปูผิว Asphaltic Concrete
- กม. 7+815 ถึง 8+154 ผิวจราจรกว้าง
6.00 มตร ยาว 339.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,712.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/12 ข้อ 10

จานวน

1,000,000 บาท
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03. ปรับปรุงพื้นที่ริมทาง สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงพื้นที่ริมทาง สายทาง
ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อา ภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะพื้นที่ ดิม
ช่วงที่ 1 กม.10+440 (ขวาทาง) ปนพื้นดิน ปนหลุม
ปนบ่อ พื้นที่ประมาณ 2,500.00 ตาราง มตร
ช่วงที่ 2 กม.32+550 (ซ้ายทาง) ปนพื้นดิน ปนหลุม
ปนบ่อ พื้นที่ประมาณ 4,480.00 ตาราง มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 มตร
พื้นที่ 2,100.00 ตาราง มตร (ลักษณะพื้นที่สามารถ
ปรับได้ตามสถานที่โครงการ)
- ช่วงที่ 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 มตร
พื้นที่ 3,500.00 ตาราง มตร (ลักษณะพื้นที่สามารถ
ปรับได้ตามสถานที่โครงการ)
- หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นรวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/155 ข้อ 147

จานวน

1,000,000 บาท
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04. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตาบลบ้าน ดื่อ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตาบลหนองข่า อา ภอ กษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมื่น
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้าน ดื่อ - บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตาบลหนองข่า
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียด
ดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 4.00 - 5.00 มตร ยาว 404.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว
164.00 มตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ยาว
186.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,564.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/137 ข้อ 129

จานวน

500,000 บาท
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05. ปรับปรุง สริมคันดินกั้นลาห้วยคอกใหญ่ สายทาง
บ้านแจ้งวังทอง หมู่ที่ 12 ตาบลวังตะ ฆ่ - บ้านห้วย
ทับนาย หมู่ที่ 8 ตาบลโคกสะอาด อา ภอหนองบัวระ หว
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุง สริมคันดินกั้นลาห้วยคอกใหญ่
สายทาง บ้านแจ้งวังทอง หมู่ที่ 12 ตาบลวังตะ ฆ่ - บ้านห้วย
ทับนาย หมู่ที่ 8 ตาบลโคกสะอาด อา ภอหนองบัวระ หว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม คันดิน กว้าง 5.00 มตร ยาว
225.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่นขยายคันดินและ สริมความหนา
1.00 มตร กว้าง 5.00 มตร ยาว 225.00 มตร หรือ
ปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,025.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/176 ข้อ 164

จานวน

497,000 บาท
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06. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้าน จียง - บ้านหิน หิบ
หมู่ที่ 4 ตาบลแหลมทอง อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
บดอัดแน่น สายทางบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตาบล
บ้าน จียง - บ้านหิน หิบ หมู่ที่ 4 ตาบลแหลมทอง
อา ภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง ปนหลุม ปนบ่อ
กว้าง 6.00 มตร ยาว 4,800.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 1,350.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,037.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/98 ข้อ 90

จานวน

1,000,000 บาท

375

07. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนอง ซียงซา หมู่ที่ 8
ตาบลผักปัง - บ้านหนองดินดา หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านแก้ง อา ภอ
ภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
บ้านหนอง ซียงซา หมู่ที่ 8 ตาบลผักปัง - บ้านหนอง
ดินดา หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านแก้ง อา ภอภู ขียว จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
ผิวหลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร ยาว 0.790 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- กม.1+405 ถึง กม.1+990 ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 585.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/101 ข้อ 93

จานวน

2,110,000 บาท
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08. ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิวจราจรคอนกรีต
สริม หล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ บ้านนาหนองทุ่ม อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 10.544 กิโล มตร
ดา นินการ
- ผิวจราจรกว้าง 8.00 มตร ระยะทางรวม
95.00 มตร หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
760.00 ตาราง มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 มตร
ผิวจราจรทาง ชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00
ตาราง มตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
792.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/109 ข้อ 101

จานวน

492,000 บาท
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09. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับจาน หมู่ที่ 14
ตาบลซับใหญ่ - บ้านซับสายออ หมู่ที่ 5 ตาบลท่ากูบ อา ภอ
ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านซับจาน หมู่ที่ 14 ตาบลซับใหญ่ - บ้านซับสายออ
หมู่ที่ 5 ตาบลท่ากูบ อา ภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนดิน กว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,300.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,600.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 1,236.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/19 ข้อ 15

จานวน

500,000 บาท

378

10. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6
ตาบลซับใหญ่ อา ภอซับใหญ่ - บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตาบล
นายางกลัก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทางบ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 ตาบลซับใหญ่ อา ภอ
ซับใหญ่ - บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตาบลนายางกลัก
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนดิน กว้าง 6.00 มตร
ยาว 3,000.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 1,540.00 มตร หรือปริมาณลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,190.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/20 ข้อ 16

จานวน

500,000 บาท

379

11. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 จานวน
ตาบลยางหวาย - บ้านโนนโพธิ หมู่ที่ 6 ตาบลคอนสวรรค์ อา ภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 ตาบลยางหวาย - บ้านโนนโพธิ
หมู่ที่ 6 ตาบลคอนสวรรค์ อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรังชารุด กว้าง 4.50 มตร
ยาว 3,500.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 4.00 มตร
ยาว 2,591.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
1,613.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/37 ข้อ 32

500,000 บาท

380

12. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย
หมู่ที่ 10 ตาบลโคกมั่งงอย - บ้านโสก หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านโสก
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ตาบลโคกมั่งงอย - บ้านโสก
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านโสก อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรังชารุด กว้าง 3.80 มตร
ยาว 4,700.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 3.50 มตร
ยาว 3,270.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 1,937.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/38 ข้อ 33

จานวน

500,000 บาท

381

13. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกมั่งงอย - บ้านดง ย็น หมู่ที่ 8 ตาบล
ห้วยไร่ อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตาบลโคกมั่งงอย - บ้านดง ย็น
หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยไร่ อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรังชารุด กว้าง 5.50 มตร
ยาว 3,000.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 5.00 มตร
ยาว 2,543.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
1,964.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/39 ข้อ 34

จานวน

500,000 บาท

382

14. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้าน ก่าย่าดี หมู่ที่ 1
ตาบล ก่าย่าดี อา ภอแก้งคร้อ - บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตาบล
ท่าหินโงม อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้าน ก่าย่าดี หมู่ที่ 1 ตาบล ก่าย่าดี อา ภอแก้งคร้อ บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตาบลท่าหินโงม อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,550.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 2,135.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
1,969.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/91 ข้อ 84

จานวน

500,000 บาท

383

15. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7
ตาบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสังข์
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 ตาบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา
หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 0.585 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 279.00 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,232.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/130 ข้อ 122

จานวน

1,000,000 บาท

384

16. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแก้ง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตาบล
หนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9
ตาบลหนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุกชารุด กว้าง
6.00 มตร ยาว 1,600.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร
กว้าง 5.00 มตร ยาว 722.00 มตร หรือปริมาณ
หินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 557.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/131 ข้อ 123

จานวน

500,000 บาท

385

17. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหว้านไพร
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแก้ง - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตาบลหลุบคา
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านแก้ง - บ้านโนนดินหอม
หมู่ที่ 8 ตาบลหลุบคา อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุกชารุด
กว้าง 5.00 มตร ยาว 2,100.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 723.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 558.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/133 ข้อ 125

จานวน

500,000 บาท

386

18. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา บ้านตลาด อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด อา ภอ
กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 8.00 มตร ยาว 2.483 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ช่วงที่ 1 กม. 0+870 - กม. 0+890 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 20.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 0+890 - กม. 1+043 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 153.00 มตร หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,078.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/49 ข้อ 44

จานวน

500,000 บาท

387

19. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านท่า ว่อ หมู่ที่ 7
ตาบลท่ามะไฟหวาน อา ภอแก้งคร้อ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 9
ตาบลธาตุทอง อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านท่า ว่อ หมู่ที่ 7 ตาบลท่ามะไฟหวาน อา ภอแก้งคร้อ บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 9 ตาบลธาตุทอง อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 มตร
ยาว 2,910.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
4.50 มตร ยาว 2,910.00 มตร หรือปริมาณลูกรัง
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 2,029.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/95 ข้อ 88

จานวน

500,000 บาท

388

20. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บ้านดอนมะ กลือ หมู่ที่ 3 ตาบล
หนองคู - บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน ต่า อา ภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านดอนมะ กลือ
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองคู - บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน ต่า
อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 0.770 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีต
สริม หล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 770.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,850.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/42 ข้อ 37

จานวน

1,000,000 บาท

389

21. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกกุง หมู่ที่ 1
ตาบลโคกกุง - บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลหนองขาม
อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโคกกุง หมู่ที่ 1 ตาบลโคกกุง - บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9
ตาบลหนองขาม อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง
4.50 มตร ยาว 2,650.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
4.50 มตร ยาว 788.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 549.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/92 ข้อ 85

จานวน

500,000 บาท

390

22. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหวาย
หมู่ที่ 10 ตาบลหลุบคา อา ภอแก้งคร้อ- บ้านฝายพญานาค
หมู่ที่ 13 ตาบลธาตุทอง อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ตาบลหลุบคา อา ภอแก้งคร้อ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 ตาบลธาตุทอง อา ภอภู ขียว
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง
4.50 มตร ยาว 2,490.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
4.50 มตร ยาว 815.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 568.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/93 ข้อ 86

จานวน

500,000 บาท

391

23. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองมะ ขือใหม่ จานวน
หมู่ที่ 13 ตาบลหนองขาม - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตาบล
ช่องสามหมอ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทางบ้านหนองมะ ขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตาบลหนองขาม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตาบลช่องสามหมอ อา ภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก
กว้าง 4.50 มตร ยาว 1,780.00 มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 มตร
กว้าง 4.50 มตร ยาว 970.00 มตร
- ช่วงที่ 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 มตร
กว้าง 4.50 มตร ยาว 252.00 มตร
- หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 562.00 ลูกบาศก์
มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/94 ข้อ 87

500,000 บาท

392

24. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านน้าพุปางวัว หมู่ที่ 8 ตาบลคอนสาร บ้านนาวง ดือน หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งนา ลา อา ภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านน้าพุ
ปางวัว หมู่ที่ 8 ตาบลคอนสาร - บ้านนาวง ดือน หมู่ที่ 8
ตาบลทุ่งนา ลา อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 4.00 มตร ยาว 480.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ยาว 400.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/116 ข้อ 108

จานวน

500,000 บาท

393

25. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตาบลดงกลาง บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลโนนคูณ อา ภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านดงกลาง
หมู่ที่ 7 ตาบลดงกลาง - บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตาบล
โนนคูณ อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 715.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 412.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,060.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/117 ข้อ 109

จานวน

500,000 บาท

394

26. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตาบลดงกลาง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยยาง อา ภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 3 ตาบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตาบล
ห้วยยาง อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 6.00 มตร ยาว 600.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 347.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,082.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/118 ข้อ 110

จานวน

500,000 บาท

395

27. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตาบลดงกลาง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยยาง อา ภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านวังชมภู
หมู่ที่ 5 ตาบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตาบล
ห้วยยาง อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 710.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 410.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,050.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/119 ข้อ 111

จานวน

500,000 บาท

396

28. ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมง หนือ
หมู่ที่ 8 ตาบลโนนแดง อา ภอบ้าน ขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4
ตาบลโคกสูง อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง
บ้านหนองโสมง หนือ หมู่ที่ 8 ตาบลโนนแดง อา ภอ
บ้าน ขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตาบลโคกสูง อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนดิน กว้าง 6.00-6.50 มตร
ยาว 1,500.00 มตร
ดา นินการ
- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
6.00 มตร ยาว 975.00 มตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 899.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-9/83 ข้อ 76

จานวน

740,000 บาท

397

29. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทาง บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตาบลวังชมภู บ้านห้วยข่า ฒ่า หมู่ที่ 2 ตาบลท่าใหญ่ อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโนนตูม
หมู่ที่ 7 ตาบลวังชมภู - บ้านห้วยข่า ฒ่า หมู่ที่ 2 ตาบล
ท่าใหญ่ อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็กและ
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 มตร ยาว 3.950.00 กิโล มตร
ดา นินการ
- ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 มตร
ยาว 1,360.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING กว้าง 6.00 มตร ยาว
810.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 มตร
ยาว 1,780.00 มตร หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,700.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/63 ข้อ 58

จานวน

8,432,000 บาท

398

30. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0061
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อา ภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ. 1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
ผิวหลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร ยาว 0.650 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- กม.21+256 ถึง กม. 21+802 ผิวจราจร กว้าง
6.00 มตร ยาว 546.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
4,368.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/75 ข้อ 69

จานวน

2,000,000 บาท

399

31. ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8
ตาบลโคก ริงรมย์ อา ภอบา หน็จณรงค์ - บ้านหนองจะบก
หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยยายจิว อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตาบลโคก ริงรมย์ อา ภอ
บา หน็จณรงค์ - บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยยายจิว
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 6.00 - 8.00 มตร ยาว 1.400 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+105 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 105.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 0+105 ถึง กม. 0+603 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 498.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,614.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/8 ข้อ 6

จานวน

2,100,000 บาท

400

32. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านโคก ริงรมย์ หมู่ที่ 1 ตาบลโคก ริงรมย์
อา ภอบา หน็จณรงค์ - บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ตาบล
ห้วยยายจิว อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง
บ้านโคก ริงรมย์ หมู่ที่ 1 ตาบลโคก ริงรมย์ อา ภอ
บา หน็จณรงค์ - บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ตาบล
ห้วยยายจิว อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 6.00 มตร ยาว 0.600 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
บนถนนคอนกรีต สริม หล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 600.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/7 ข้อ 5

จานวน

900,000 บาท

401

33. ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว
Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0117
บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อา ภอ
ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 8.350 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว
Asphaltic Concrete
- ช่วงที่ 1 กม. 6+056 ถึง 6+312 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 256.00 มตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 7+056 ถึง 7+130 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 มตร ยาว 74.00 มตร
(ปูผิว AC ทับถนน คสล.)
- ช่วงที่ 3 กม. 7+130 ถึง 7+180 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 50.00 มตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 มตร (ปูผิว AC ทับถนน คสล.)
หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,818.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/5 ข้อ 4

จานวน

1,000,000 บาท

402

34. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหญ้านาง บ้านวังม่วง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.
1-0115 บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง อา ภอ กษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 2.000 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+090 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 90.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 0+910 - กม. 1+095 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 185.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/3 ข้อ 3

จานวน

1,000,000 บาท

403

35. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง บ้านหญ้านาง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0116
บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 มตร
ยาว 3.300 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- กม. 0+625 - กม. 0+900 ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 275.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หนา
0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/2 ข้อ 2

จานวน

1,000,000 บาท

404

36. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านวังโพน หมู่ที่ 4 ตาบลท่าหินโงม บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ตาบลซับสีทอง อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านวังโพน
หมู่ที่ 4 ตาบลท่าหินโงม - บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1
ตาบลซับสีทอง อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 2,000.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 1,543.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,715.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/12 ข้อ 9

จานวน

2,000,000 บาท

405

37. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0014
บ้านบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ. 1-0014 บ้านบุ่งคล้า - บ้านกุดตุ้ม อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 6.00 มตร ยาว 8.940 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ช่วงที่ 1 กม. 1+113 - กม. 1+173 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 60.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 1+343 - กม. 1+403 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 60.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 3 กม. 2+932 - กม. 2+983 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 51.00 มตร หนา 0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมไม่น้อย 1,026.00 มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/15 ข้อ 12

จานวน

500,000 บาท

406

38. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 ตาบลบุ่งคล้า แยกทางหลวง 201 ขต ทศบาล มืองชัยภูมิ อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองฉิม
หมู่ที่ 2 ตาบลบุ่งคล้า - แยกทางหลวง 201 ขต ทศบาล
มืองชัยภูมิ อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็กผิวหลุดร่อน
กว้าง 4.00 มตร ยาว 3,500.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 4.00 มตร ยาว 930.00 มตร หนา
0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/17 ข้อ 13

จานวน

1,000,000 บาท

407

39. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3
ตาบลบุ่งคล้า- บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองไผ่ อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตาบลบุ่งคล้า - บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 1
ตาบลหนองไผ่ อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง 6.00 6.50 มตร ยาว 900.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 มตร กว้าง
6.00 มตร ยาว 476.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 439.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/18 ข้อ 14

จานวน

500,000 บาท

408

40. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้าน สลา หมู่ที่ 6
ตาบลบ้านชวน - บ้าน กาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตาบล
กาะมะนาว อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้าน สลา
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านชวน - บ้าน กาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตาบล
กาะมะนาว อา ภอบา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
ผิวหลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร ยาว 1.470 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 542.00 มตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 4,336.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/31 ข้อ 26

จานวน

2,000,000 บาท

409

41. ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก สายทาง
ชย.ถ. 1-0007 แยก ทล.2179 - บ้านชวน อา ภอ
บา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต สริม หล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0007 แยก ทล.2179 - บ้านชวน อา ภอ
บา หน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.50 มตร
ยาว 185.00 มตร (ช่วงหน้าโรง รียนบา หน็จณรงค์วิทยาคม)
ดา นินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.50 มตร ระยะทางรวม 150.00 มตร
หนา 0.15 มตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/86 ข้อ 79

จานวน

500,000 บาท

410

42. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตาบลบ้าน ดื่อ
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ - บ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 8 ตาบล
หนองบัวแดง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านห้วยโป่ง
หมู่ที่ 10 ตาบลบ้าน ดื่อ อา ภอ กษตรสมบูรณ์ - บ้าน
หนองไฮใต้ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองบัวแดง อา ภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 1,000.00 มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 796.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,980.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/44 ข้อ 39

จานวน

1,000,000 บาท

411

43. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12
ตาบลบ้าน ดื่อ อา ภอ กษตรสมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก
หมู่ที่ 1 ตาบลกุดชุมแสง อา ภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบลบ้าน ดื่อ อา ภอ กษตรสมบูรณ์ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตาบลกุดชุมแสง อา ภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 7.00 มตร ยาว 1.925 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 366.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,196.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/45 ข้อ 40

จานวน

1,000,000 บาท

412

44. ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง
บ้านหนองกุง ก่า หมู่ที่ 6 ตาบลกวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3 ตาบลธาตุทอง อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic
Concrete สายทาง บ้านหนองกุง ก่า หมู่ที่ 6 ตาบล
กวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลธาตุทอง
อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 5.00 มตร ยาว 3.835 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic
Concrete
- กม. 0+270 ถึง 0+536 ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร
ยาว 266.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,330.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/68 ข้อ 62

จานวน

500,000 บาท

413

45. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านกุดหมาก ห็บ หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านดอน - บ้าน พชร หมู่ที่ 1 ตาบลบ้าน พชร อา ภอ
ภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
บ้านกุดหมาก ห็บ หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านดอน - บ้าน พชร
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้าน พชร อา ภอภู ขียว จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 6.00 มตร ยาว 1.725 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- กม. 0+000 - กม. 0+179 ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 179.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,074.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/69 ข้อ 63

จานวน

500,000 บาท

414

46. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนทอง
หมู่ที่ 1 ตาบลโนนทอง - บ้านพรม หมู่ที่ 1 ตาบลกุด ลาะ
อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตาบลโนนทอง - บ้านพรม หมู่ที่ 1
ตาบลกุด ลาะ อา ภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนหินคลุกชารุด
กว้าง 5.00 - 6.00 มตร ยาว 2,440.00 มตร
ดา นินการ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 มตร กว้าง
5.00 มตร ยาว 1,005.00 มตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 617.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/48 ข้อ 43

จานวน

500,000 บาท

415

47. โครงการซ่อมแซมสนาม ทนนิส สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าใช้จ่ายในการดา นินการบริหารสนาม
กีฬาที่ได้รับการถ่ายโอน รายการค่าปรับปรุงสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รายละ อียด
ดังนี้
ดา นินการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม ทนนิส
จานวน 2 คอร์ด และทาสีสนาม ทนนิส จานวน 2 คอร์ด
ดังนี้
1. งานซ่อมปรับปรุงสนาม ทนนิส คอร์ดที่ 3 และ 4
- ปูผิว Asphaltic Concrete หนา 4.00 ซนติ มตร
ขนาดกว้าง 37.00 มตร ยาว 37.00 มตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,369.00 ตาราง มตร
- ปูผิวมาสติก (Action Mastic Coat System)
ขนาดกว้าง 14.00 มตร ยาว 30.00 มตร จานวน 2 คอร์ด
พร้อมทาสีอคริลิคแท้ 100% ชนิดพิ ศษ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตาราง มตร
- ทาสีอคริลิคแท้ 100% ชนิดพิ ศษ รอบคอร์ด พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 529.00 ตาราง มตร
2. งานซ่อมทาสีสนาม ทนนิส คอร์ดที่ 1 และ 2
- ทาสีอคริลิคแท้ 100% ชนิดพิ ศษ คอร์ดที่ 1 และ 2
ขนาดกว้าง 37.00 มตร ยาว 37.00 มตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,369.00 ตาราง มตร
3. รายละ อียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 13 หน้า 1-9/18 ข้อ 35

จานวน

950,000 บาท

416

48. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางบ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทอง บ้านห้วยบง หนือ หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยบง อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านซับพระไวย์
หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทอง - บ้านห้วยบง หนือ หมู่ที่ 2 ตาบล
ห้วยบง อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็กผิว
หลุดร่อน กว้าง 5.00 มตร ยาว 0.700 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บนถนนคอนกรีต สริม หล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 มตร ยาว 475.00 มตร
หนา 0.03 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,375.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/157 ข้อ 148

จานวน

600,000 บาท

417

49. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร
Asphaltic Concrete สายทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1
ตาบลโพนทอง - บ้าน ล่า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน ล่า อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก ปูผิว
จราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 1 ตาบลโพนทอง - บ้าน ล่า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน ล่า
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียด
ดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 4.80 มตร ยาว 0.700 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต
สริม หล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 4.80 มตร ยาว 515.00 มตร หนา
0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,472.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/161 ข้อ 152

จานวน

800,000 บาท

418

50. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0125
บ้านห้วยหว้า - บ้านหนองตาไก้ อา ภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ. 1-0125 บ้านห้วยหว้า – บ้านหนองตาไก้ อา ภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม
ถนนลาดยางระยะทางตลอดสาย กว้าง 8.00 มตร
ยาว 4.000 กิโล มตร
ถนนลาดยางชารุด สียหาย ผิวหลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร
ยาว 0.500 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 220.00 มตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หนา 0.04 มตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/165 ข้อ 156

จานวน

800,000 บาท

419

51. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0017
บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบง หนือ อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ. 1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบง หนือ อา ภอ
มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางระยะทางตลอดสาย
กว้าง 8.00 มตร ยาว 8.121 กิโล มตร
ช่วง กม. 0+000 - 0+056 ถนนลาดยาง ผิวจราจร
หลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร ยาว 0.056 กิโล มตร
ช่วง กม. 0+280 - 0+770 ถนนลาดยาง ผิวจราจร
หลุดร่อน กว้าง 8.00 มตร ยาว 0.490 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน
ลาดยาง
- ช่วง กม. 0+000 - 0+056 ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 56.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 มตร หนา
0.04 มตร
- ช่วง กม. 0+280 - 0+447 ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 167.00 มตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 มตร หนา
0.04 มตร
- หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,784.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/166 ข้อ 157

จานวน

600,000 บาท

420

52. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็กปูผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทางถนนพญาแล ทศบาล มืองชัยภูมิ บ้านขี้ หล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตาบลรอบ มือง อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางถนนพญาแล
ทศบาล มืองชัยภูมิ -บ้านขี้ หล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตาบล
รอบ มือง อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนคอนกรีต สริม หล็ก
ผิวหลุดร่อน กว้าง 6.00 มตร ยาว 0.885 กิโล มตร
ดา นินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต
สริม หล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 มตร ยาว 885.00 มตร
หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,310.00
ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/123 ข้อ 115

จานวน

1,730,000 บาท

421

53. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0072
บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน อา ภอ มืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่ 1)
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง
ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน
อา ภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่ 1) (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
ลักษณะสายทาง ดิม ถนนลาดยางชารุด สียหาย
กว้าง 6.00 - 8.00 มตร ยาว 5.000 กิโล มตร
ดา นินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
- ช่วงที่ 1 กม. 6+325 ถึง กม. 6+417 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 92.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 2 กม. 6+650 ถึง กม. 6+772 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 122.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร
- ช่วงที่ 3 กม. 10+450 ถึง กม. 10+500 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 มตร ยาว 50.00 มตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 มตร หนา 0.04 มตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,112.00 ตาราง มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่
9/2564 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้า 5-9/1 ข้อ 1

จานวน

1,000,000 บาท

422

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

360,720 บาท

รวม

360,720 บาท

รวม

360,720 บาท

งิน ดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จานวน

180,720 บาท

พื่อจ่าย ปน งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง นักวิชาการ กษตร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

180,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจ่าย ปนค่าตอบแทนและ งินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ กษตร
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

5,922,000 บาท

รวม

5,922,000 บาท

รวม

5,922,000 บาท

01. ขุดลอกลาห้วยสามพันตา บ้านสามพันตา หมู่ที่ 8 ตาบล
จานวน
ห้วยต้อน อา ภอ มืองชัยภูมิ - บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 ตาบลภูแลนคา
อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ

500,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยสามพันตา บ้านสามพันตา
หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยต้อน อา ภอ มืองชัยภูมิ - บ้านแก้งยาว
หมู่ที่ 2 ตาบลภูแลนคา อา ภอบ้าน ขว้า จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 10.00 มตร ก้นกว้าง
5.60 มตร ยาว 2,230.00 มตร ลึก ดิม 2.20 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง 6.00 มตร
ยาว 1,345.00 มตร ลึก 0.80 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม)
ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,234.00
ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/1 ข้อ 1
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02. ขุดลอกลาห้วยอีสาน ขียว บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยไร่ จานวน
- บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ตาบลช่องสามหมอ อา ภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยอีสาน ขียว บ้านโสกมูลนาค
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยไร่ - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ตาบลช่องสามหมอ
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 10.00 มตร ก้นกว้าง
7.00 มตร ยาว 1,500.00 มตร ลึก ดิม 1.50 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง 6.00 มตร
ยาว 942.00 มตร ลึก 1.50 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม)
ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,423.50
ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/8 ข้อ 8

500,000 บาท
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03. ขุดลอกลาห้วยฮวก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้าน ต่า - บ้าน
หนองผักหลอด หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านแท่น อา ภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยฮวก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5
ตาบลบ้าน ต่า - บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านแท่น
อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 10.00 มตร ก้นกว้าง
8.50 มตร ยาว 800.00 มตร ลึก ดิม 0.70 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง 6.00 มตร
ยาว 650.00 มตร ลึก 2.30 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม)
ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,341.25
ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/5 ข้อ 5

จานวน

500,000 บาท
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04. ขุดลอกลาห้วยนามั่ง บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตาบลสระพัง - บ้าน
สะ ดา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้าน ต่า อา ภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยนามั่ง บ้านสระพัง หมู่ที่ 1
ตาบลสระพัง - บ้านสะ ดา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้าน ต่า อา ภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง
8.00 มตร ยาว 1,700.00 มตร ลึก ดิม 1.50 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง 7.00 มตร
ยาว 1,520.00 มตร ลึก 1.00 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม)
ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,300.00
ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/6 ข้อ 6

จานวน

500,000 บาท
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05. ขุดลอกลาห้วยใหญ่ บ้านดงพอง หมู่ที่ 5 ตาบลนาหนองทุ่ม จานวน
บ้านแสง จริญ หมู่ที่ 11 ตาบลช่องสามหมอ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยใหญ่ บ้านดงพอง
หมู่ที่ 5 ตาบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสง จริญ หมู่ที่ 11
ตาบลช่องสามหมอ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย พื้นที่ปากลาห้วย 7,396.00 ตาราง มตร
พื้นที่ก้นลาห้วย 7,148.00 ตาราง มตร ลึก ดิม 1.00 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก พื้นที่ปากลาห้วย 7,396.00 ตาราง มตร
พื้นที่ก้นลาห้วย 6,488.00 ตาราง มตร ลึก 2.00 มตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม) ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,554.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/12 ข้อ 12

488,000 บาท
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06. ขุดลอกลาห้วย สียว บ้านนา สียว หมู่ที่ 5 ตาบลคอนสวรรค์ บ้านโนน ขวา หมู่ที่ 8 ตาบลยางหวาย อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วย สียว บ้านนา สียว หมู่ที่ 5
ตาบลคอนสวรรค์-บ้านโนน ขวา หมู่ที่ 8 ตาบลยางหวาย
อา ภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 11.00 มตร ก้นกว้าง
9.00 มตร ยาว 1,500.00 มตร ลึก ดิม 1.50 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก ปากกว้าง 11.00 มตร ก้นกว้าง 5.00 มตร
ยาว 1,470.00 มตร ลึก 1.50 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม)
ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,230.00
ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม
ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/4 ข้อ 4

จานวน

500,000 บาท
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07. ขุดลอกลาห้วยล่องกอก บ้านห้วยขี้ตม หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งพระ - จานวน
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งนา ลา อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยล่องกอก บ้านห้วยขี้ตม
หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งพระ - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งนา ลา
อา ภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง
10.00 มตร ยาว 885.00 มตร ลึก ดิม 0.80 มตร
ดา นินการ ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 มตร ก้นกว้าง
6.00 มตร ยาว 730.00 มตร ลึก 2.20 มตร (ขุดลึก
ลงอีกจากลึก ดิม) ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,286.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/13 ข้อ 13

500,000 บาท

430

08. ขุดลอกหนองสระป่าช้า บ้านแก้งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบล
บ้านแก้ง - บ้าน ต่าถ่าน หมู่ที่ 13 ตาบลหนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกหนองสระป่าช้า บ้านแก้งพัฒนา
หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านแก้ง - บ้าน ต่าถ่าน หมู่ที่ 13 ตาบล
หนองสังข์ อา ภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย กว้าง 95.00 มตร ยาว 100.00 มตร
ลึก ดิม 2.50 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอก กว้าง 95.00 มตร ยาว 100.00 มตร ลึก ฉลี่ย
1.50 มตร (ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม) ลาด อียง 1:1
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,415.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/15 ข้อ 15

จานวน

500,000 บาท

431

09. ขุดลอกคลองผันน้า ข้าแก้มลิงอ่าง ก็บน้าฝายนิวซีแลนด์
บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตาบลวังตะ ฆ่ - บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8
ตาบลโคกสะอาด อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกคลองผันน้า ข้าแก้มลิงอ่าง ก็บน้า
ฝายนิวซีแลนด์ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตาบลวังตะ ฆ่ บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8 ตาบลโคกสะอาด อา ภอ
หนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม
ตอนที่ 1 ปนพื้นดิน ดิมไม่มีความลึก ยาว 250.00 มตร
ตอนที่ 2 อ่าง ก็บน้า พื้นที่ปากอ่าง 6,100.00 ตาราง มตร
พื้นที่ก้นอ่าง 4,800.00 ตาราง มตร ลึก ดิม 2.00 มตร
ดา นินการ
- ตอนที่ 1 ขุดลอก ปากกว้าง 4.00 มตร ก้นกว้าง
1.00 มตร ยาว 250.00 มตร ลึก 1.50 มตร (ขุดลึก
ลงอีกจากลึก ดิม) ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 937.50 ลูกบาศก์ มตร
- ตอนที่ 2 ขุดลอก อ่าง ก็บน้า พื้นที่ปากอ่าง 6,100.00
ตาราง มตร พื้นที่ก้นอ่าง 4,300.00 ตาราง มตร ลึก 2.00 มตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึก ดิม) ลาด อียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,100.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/17 ข้อ 17

จานวน

486,000 บาท
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10. ปรับปรุงฝายดินลาห้วยคอกน้อย (ตอนล่าง) บ้านโนนสาราญ
หมู่ที่ 7 ตาบลวังตะ ฆ่-บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยแย้
อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าปรับปรุงฝายดินลาห้วยคอกน้อย (ตอนล่าง)
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 7 ตาบลวังตะ ฆ่ - บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6
ตาบลห้วยแย้ อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)
รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม คันดินสภาพ ดิม กว้าง 6.00 มตร ยาว 50.00
มตร สูง 2.80 มตร
ดา นินการ
- ขยายคันดินและ สริมขึ้นอีก 1.50 มตร กว้าง 6.00 มตร
ยาว 50.00 มตร สูง 4.30 มตร ลาด อียง 1:1 ปริมาตรงาน
ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 982.00 ลูกบาศก์ มตร
- ขุดลอกพื้นที่ ก็บกักน้า พื้นที่ดินขุด 800.00 ตาราง มตร
ขุดลึก 3.50 มตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800.00
ลูกบาศก์ มตร ลาด อียง 1:1
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/16 ข้อ 16

จานวน

496,000 บาท
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11. ขุดลอกลาห้วยตะโก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตาบลวังตะ ฆ่ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 ตาบลโคกสะอาด อา ภอหนองบัวระ หว
จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกลาห้วยตะโก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ่ - บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 ตาบลโคกสะอาด
อา ภอหนองบัวระ หว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
ดา นินการ
- ขุดลอก ขยายลาห้วย ขุดขยายลาห้วย พื่อใช้กัก ก็บน้า
พื้นที่ 1,200.00 ตาราง มตร ลึก 5.00 มตร ลาด อียง 1:1
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/18 ข้อ 18

จานวน

460,000 บาท
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12. ขุดลอกคลองโป่งขุน พชร บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ่
จานวน
อา ภอหนองบัวระ หว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตาบลโป่งนก อา ภอ
ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
พื่อจ่าย ปนค่าขุดลอกคลองโป่งขุน พชร บ้านท่าโป่ง
หมู่ที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ่ อา ภอหนองบัวระ หว - บ้านศิลาทอง
หมู่ที่ 6 ตาบลโป่งนก อา ภอ ทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(กองช่าง) รายละ อียดดังนี้
สภาพ ดิม ลาห้วย ปากกว้าง 20.00 มตร ก้นกว้าง 12.00
มตร ลึก ดิม 5.50 มตร
ดา นินการ
- ขุดลอกขยายลาห้วย พื่อใช้กัก ก็บน้า (บริ วณหลังวัด
ท่าโป่ง จริญธรรม) ขุดลอกขยายลาห้วย พื้นที่ 3,300.00
ตาราง มตร ขุดลึกลงจาก ดิม 4.00 มตร ลาด อียง 1:1
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200.00 ลูกบาศก์ มตร
- งานป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 17
หน้า 5-10/19 ข้อ 19

492,000 บาท

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2,636,268

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

1,745,680
3,830,000

5,086,700

65,200

งินบา น็จล จาง
ประจา

งิน องทุนบา น็จ
บานาญขาราช าร ( บ
ข.)

งินสมทบ องทุนสารอง
ลี้ยงชีพล จางประจา
( สจ.)

13,372,035

18,995,806

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

รายจายตามขอผ พัน

งินสารองจาย

105,000

9,215,000

คาชาระดอ บี้ย

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

50,000,000

แผนงานงบกลาง

คาชาระ นี้ งิน

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,745,680
3,830,000

5,086,700

65,200

งินบา น็จล จาง
ประจา

งิน องทุนบา น็จ
บานาญขาราช าร ( บ
ข.)

งินสมทบ องทุนสารอง
ลี้ยงชีพล จางประจา
( สจ.)

13,372,035

18,995,806

งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)

งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)

รายจายตามขอผ พัน

งินสารองจาย

105,000

2,636,268

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

9,215,000

คาชาระดอ บี้ย

รวม
50,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาชาระ นี้ งิน

แผนงาน
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งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

4,000,000

1,000,000

2. งินสมทบสานั งาน
ลั ประ ันสุขภาพแ ง
ชาติ

3. คาใชจายใน าร
สง คราะ ์ผป่วยที่ยา
ไรขององค์ ารบริ าร
สวนจัง วัด

390,000
390,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

100,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง
1,765,800

100,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

300,000

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

งินชวยพิ ศษ

431,930

แผนงานงบกลาง

1. คาบารุงสมาคม
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดแ งประ ทศไทย

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

3. คาใชจายใน าร
สง คราะ ์ผป่วยที่ยา
ไรขององค์ ารบริ าร
สวนจัง วัด

300,000
100,000
100,000
1,765,800
390,000
390,000

งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

งินชวยพิ ศษ

4,000,000

2. งินสมทบสานั งาน
ลั ประ ันสุขภาพแ ง
ชาติ

รวม

431,930

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1. คาบารุงสมาคม
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดแ งประ ทศไทย

แผนงาน
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งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

คา บี้ยประชุม

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

1,772,700

30,000

550,800

693,360

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

งินวิทยฐานะ

11,917,819

263,050

คาจางล จางประจา

คาตอบแทนพนั งานจาง

1,142,400

837,060

งินประจาตาแ นง

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

50,544,504

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

966,240

12,000

1,043,167

668,513

200,000

621,000

30,594,000

1,359,040

16,219,486

3,091,000

85,200

24,954,400

292,996,053

10,000

60,000

661,690

121,200

67,200

4,457,774

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

8,664,480

แผนงานงบกลาง

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

งิน ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษา
นาย องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัด

แผนงาน

10,000

88,740

1,493,047

103,200

67,200

3,824,148

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

132,000

1,775,255

1,390,308

18,000

2,720,465

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

คา บี้ยประชุม
100,000

2,092,700

30,000

1,171,800

คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

2,890,000

49,971,649

7,325,488

1,681,200

25,993,060

374,421,280

30,594,000

544,860

180,000

180,720

8,664,480

966,240

รวม

งินวิทยฐานะ

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง

13,980,451

คาตอบแทนพนั งานจาง
1,310,426

3,971,438

คาจางล จางประจา

175,200

งินประจาตาแ นง

16,925,172
67,200

36,000

2,103,931

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

งิน ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษา
นาย องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัด

แผนงาน
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งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2,627,700
81,600
168,000
400,000
15,000
103,200
300,000
409,800

2. คา ชาทรพย์สิน

2. คา ชาทรัพย์สิน

3. คาโฆษณาและ ผย
แพร

3. คาธรรม นียมตางๆ

4. คา ชาทรัพย์สิน

4. คา บี้ยประ ัน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

1,500

1. คาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคา
พิพา ษา

2. คาจาง มาบริ าร

531,200

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

33,800

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

1,834,710

55,200

10,000

42,000

14,664,800

465,750

10,000

42,000

10,000

69,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1,166,200

แผนงานงบกลาง

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

คา ชาบาน

แผนงาน

15,000

42,000

5,000

45,540

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

82,800

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

441

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

400,000
15,000
103,200
300,000
444,800

3. คาธรรม นียมตางๆ

4. คา ชาทรัพย์สิน

4. คา บี้ยประ ัน

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

446,400

2. คา ชาทรัพย์สิน

3. คาโฆษณาและ ผย
แพร

81,600

2. คา ชาทรพย์สิน
152,400

2,627,700

1,500

15,311,000

2. คาจาง มาบริ าร

1. คาใชจายใน าร
ดา นินคดีตามคา
พิพา ษา

1. คาจาง มาบริ าร

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

33,800

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

2,857,980

รวม

1,166,200

100,000

304,980

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

คา ชาบาน

แผนงาน

442

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

150,000
706,300

50,000

100,000

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประชุม
ประชาคมทองถิ่นของ
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

596,000

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

คาใชจายใน ารฝึ
อบรมสัมมนา

50,000

คาใชจายใน ารคัด
ลือ พนั งานและ
ล จาง
100,000

30,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1,400

แผนงานงบกลาง

คาชดใชคา สีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

แผนงาน

339,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

443

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

150,000
706,300

50,000

100,000

คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง

โครง ารติดตามและ
ประ มินผลแผนพัฒนา
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประชุม
ประชาคมทองถิ่นของ
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

1,165,600

คาใชจายใน ารฝึ
อบรมสัมมนา

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร

50,000

คาใชจายใน ารคัด
ลือ พนั งานและ
ล จาง

รวม

1,400

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาชดใชคา สีย าย รือ
คาสินไ มทดแทน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

แผนงาน

444

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครง ารพัฒนารปแบบ
ารสอน STEM
Education สถานศึ ษา
ในสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

522,524

10,000

โครง ารอบรม พิ่ม
ความรแ บุคลา ร
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ
ี่ยว ับพระราชบัญญัติ
ขอมลขาวสารของทาง
ราช าร พ.ศ. 2540

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

200,000

โครง ารสง สริม
ประชาธิปไตยตามรอย
พอสวิถีพอ พียง

5,000

210,000

38,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

100,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารประสานแผน
พัฒนาทองถิ่น ของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

88,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

445

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครง ารพัฒนารปแบบ
ารสอน STEM
Education สถานศึ ษา
ในสัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

11,106,600

5,000

11,965,524

10,000

โครง ารอบรม พิ่ม
ความรแ บุคลา ร
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ
ี่ยว ับพระราชบัญญัติ
ขอมลขาวสารของทาง
ราช าร พ.ศ. 2540

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

200,000

โครง ารสง สริม
ประชาธิปไตยตามรอย
พอสวิถีพอ พียง

รวม

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารประสานแผน
พัฒนาทองถิ่น ของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

446

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000

5,000

10,000

โครง ารประ วดโครง
งานนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ มิน
คุณภาพภายในสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

10,000

โครง ารแขงขัน ุนยนต์
โดยองค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คร

5,000

โครง ารแขงขันคน ง
ในโรง รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐ ิจ
พอ พียงสสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

447

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000

5,000

10,000

โครง ารประ วดโครง
งานนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารประ มิน
คุณภาพภายในสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

10,000

โครง ารแขงขัน ุนยนต์
โดยองค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารจัด ิจ รรมวัน
คร

5,000

โครง ารแขงขันคน ง
ในโรง รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

รวม

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารขับ คลื่อน
ปรัชญาของ ศรษฐ ิจ
พอ พียงสสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

448

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,000

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรวิชาผ า ับล สือ
สามัญรุนใ ญขั้นความร
ชั้นสง (A.T.C.)

โครง ารพัฒนา ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของโรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัด
และประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
สถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารประสานแผน
พัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นใน ขตจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

449

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,000

โครง ารฝึ อบรม ลั
สตรวิชาผ า ับล สือ
สามัญรุนใ ญขั้นความร
ชั้นสง (A.T.C.)

โครง ารพัฒนา ารจัด
ทาแผนพัฒนา ารศึ ษา
ของโรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ารวัด
และประ มินผล าร
รียนร ตาม ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ
สถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารประสานแผน
พัฒนา ารศึ ษาของ
องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่นใน ขตจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

450

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารพัฒนา
สมรรถนะคณะ
รรม ารสถานศึ ษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ลั
สตรสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

5,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษาส
ชุมชน าร รียนรทาง
วิชาชีพ (Professional
Learning Community
: PLC)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารพัฒนานวัต
รรม าร รียนรส
ระบวน ารจัด าร
รียน ารสอนสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

451

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารพัฒนา
สมรรถนะคณะ
รรม ารสถานศึ ษา
ขั้นพื้นฐานโรง รียน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารพัฒนา ลั
สตรสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

5,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพครและ
บุคลา รทาง ารศึ ษาส
ชุมชน าร รียนรทาง
วิชาชีพ (Professional
Learning Community
: PLC)

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารพัฒนานวัต
รรม าร รียนรส
ระบวน ารจัด าร
รียน ารสอนสถาน
ศึ ษาในสัง ัดองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

452

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,695,000

5,534,900

โครง ารสง สริม าร
วิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของ
สถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารสนับสนุน าร
รียนรวม ลั สตร
อาชีวศึ ษาและมัธยม
ศึ ษาตอนปลาย(ทวิ
ศึ ษา) สถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา ิจ รรม
พัฒนาคุณภาพผ รียน

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา ครื่องแบบ
นั รียน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารม รรม าร
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารสถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

453

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,695,000

5,534,900

โครง ารสง สริม าร
วิจัยทาง ารศึ ษาและ
วิจัยในชั้น รียนของ
สถานศึ ษาสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารสนับสนุน าร
รียนรวม ลั สตร
อาชีวศึ ษาและมัธยม
ศึ ษาตอนปลาย(ทวิ
ศึ ษา) สถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา ิจ รรม
พัฒนาคุณภาพผ รียน

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา ครื่องแบบ
นั รียน

รวม

20,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารม รรม าร
แขงขันทั ษะทาง
วิชา ารสถานศึ ษา
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

454

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

6,429,000

5,135,100

10,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาอุป รณ์ าร
รียน

โครง ารสนับสนุนทุน
ารศึ ษา

2,772,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
ารสอน (ราย ัวสวน
พิ่ม)

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาปัจจัยพื้นฐาน
สา รับนั รียนยา จน

42,636,300

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
ารสอน (ราย ัว)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

11,887,800

แผนงานงบกลาง

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา นังสือ รียน

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

455

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

6,429,000

5,135,100

10,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาอุป รณ์ าร
รียน

โครง ารสนับสนุนทุน
ารศึ ษา

2,772,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
ารสอน (ราย ัวสวน
พิ่ม)

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาปัจจัยพื้นฐาน
สา รับนั รียนยา จน

42,636,300

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คาจัด าร รียน
ารสอน (ราย ัว)

รวม

11,887,800

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา คา นังสือ รียน

แผนงาน

456

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,000

โครง าร นึ่งโรง รียน
นึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนร ารงานอาชีพ
และ ทคโนโลยี"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคณิตศาสตร์"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารสนับสนุนและ
สง สริมผบริ าร คร นั
รียนและบุคลา ร
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ ขา
รวมงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

457

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

10,000

โครง าร นึ่งโรง รียน
นึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนร ารงานอาชีพ
และ ทคโนโลยี"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคณิตศาสตร์"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารสนับสนุนและ
สง สริมผบริ าร คร นั
รียนและบุคลา ร
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ ขา
รวมงานม รรม
ารจัด ารศึ ษาทองถิ่น
ระดับประ ทศ

แผนงาน

458

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาไทย"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรวิทยาศาสตร์"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาตาง
ประ ทศ" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคอมพิว ตอร์
และ
ุนยนต์" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

459

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาไทย"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรวิทยาศาสตร์"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรภาษาตาง
ประ ทศ" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรคอมพิว ตอร์
และ
ุนยนต์" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

460

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสุขศึ ษาและ
พลศึ ษา" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ิจ รรม
ารพัฒนาผ รียน"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสังคมศึ ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

10,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรศิลปะ"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

461

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสุขศึ ษาและ
พลศึ ษา" โรง รียนใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ิจ รรม
ารพัฒนาผ รียน"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

10,000

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรสังคมศึ ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารอบรม ชิง
ปฏิบัติ าร " ลุมสาระ
าร รียนรศิลปะ"
โรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

462

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

50,000

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารดา นินงาน
ป้อง ันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคระบาด
จัง วัดชัยภมิ

คา าจัดสิ่งปฏิ ล

250,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา ม
บาน
(อสม.) จัง วัดชัยภมิ

200,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุม ารแพรระบาด
ชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จัง วัด
ชัยภมิ

10,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

100,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบุคลา รทาง าร
ศึ ษา อนแตงตั้งใ มี
รือ ลื่อนวิทยฐานะสง
ขึ้นของสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

13,600

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

463

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

250,000

50,000

13,600

โครง ารสง สริมและ
สนับสนุน ารดา นินงาน
ป้อง ันและควบคุมโรค
ติดตอ โรคระบาด
จัง วัดชัยภมิ

คา าจัดสิ่งปฏิ ล

200,000

โครง ารป้อง ันและ
ควบคุม ารแพรระบาด
ชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา ม
บาน
(อสม.) จัง วัดชัยภมิ

100,000

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ ายา สพติด

รวม

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารอบรมพัฒนา
ครและบุคลา รทาง าร
ศึ ษา อนแตงตั้งใ มี
รือ ลื่อนวิทยฐานะสง
ขึ้นของสถานศึ ษาใน
สัง ัดองค์ ารบริ าร
สวนจัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

464

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อสง
สริม
ารทอง ที่ยวจัง วัด
ชัยภมิ

โครง าร ดินธรรม
ยาตรา ฟื้นฟชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลุมน้าลาปะทาว

โครง ารจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบาน

50,000

โครง ารสง สริม
พัฒนา ารสรางอาชีพ
108 อาชีพ ตามแนว
ทาง ศรษฐ ิจพอ พียง

250,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

250,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครง ารสง สริม
คุณภาพชีวิตผสงอายุ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

250,000

แผนงานงบกลาง

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรีจัง วัด
ชัยภมิ

โครง ารบริ ารจัด าร
ขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

465

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,000

50,000

โครง าร ดินธรรม
ยาตรา ฟื้นฟชีวิตและ
ธรรมชาติ
ลุมน้าลาปะทาว

โครง ารฝึ อบรมใ
ความร ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พื่อสง
สริม
ารทอง ที่ยวจัง วัด
ชัยภมิ

50,000

5,000

5,000

50,000

โครง ารสง สริม
พัฒนา ารสรางอาชีพ
108 อาชีพ ตามแนว
ทาง ศรษฐ ิจพอ พียง
5,000

250,000

โครง ารสง สริม
คุณภาพชีวิตผสงอายุ
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารจัดทาทะ บียน
ปราชญ์ชาวบาน

250,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพสตรีจัง วัด
ชัยภมิ

รวม

250,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารบริ ารจัด าร
ขยะอันตรายจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

466

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

15,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

2,157,900

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

20,000

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

วัสดุ าร ษตร

35,000

วัสดุ อสราง

1,088,500

วัสดุงานบานงานครัว

2,175,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

40,000

แผนงานงบกลาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสานั งาน

โครง ารสง สริมงาน
ประ พณีบุญ ดือน

โครง ารสง สริมงาน จา
พอพญาแล

โครง ารสง สริม
คุณธรรมจริยธรรมคร
บุคลา รทาง ารศึ ษา
และนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

โครง ารสง สริมความ
ป็น ลิศทางดาน ีฬาใ
ับโรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

467

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

18,000
15,000

โครง ารสง สริมงาน จา
พอพญาแล

โครง ารสง สริมงาน
ประ พณีบุญ ดือน

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

50,000

2,050,000

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

วัสดุ าร ษตร

100,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

15,000

80,000

4,207,900

130,000

2,035,000

2,000,000

วัสดุ อสราง

110,000
1,088,500

70,000

15,000

18,000

10,000

25,000

2,175,000

รวม

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

10,000

โครง ารสง สริม
คุณธรรมจริยธรรมคร
บุคลา รทาง ารศึ ษา
และนั รียนสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

วัสดุสานั งาน

25,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครง ารสง สริมความ
ป็น ลิศทางดาน ีฬาใ
ับโรง รียนในสัง ัด
องค์ ารบริ ารสวน
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

468

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

112,000
780,000
30,000

คาบริ ารไปรษณีย์

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

66,000
35,900
5,800
29,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ๊

ครื่องพิมพ์

ครื่องสารองไฟฟ้า

สแ น นอร์

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา

100,500

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

600,000

คาบริ ารโทรศัพท์

3,400,000

2,520,000

2,497,380

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

350,000

แผนงานงบกลาง

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาไฟฟ้า

วัสดุ ีฬา

วัสดุคอมพิว ตอร์

แผนงาน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

469

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

430,000
180,000
15,000

คาไฟฟ้า

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

คาบริ ารโทรศัพท์

30,000

คา ชาพื้นที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

66,000
35,900
5,800
29,000

ครื่องคอมพิว ตอร์โนต
บุ๊

ครื่องพิมพ์

ครื่องสารองไฟฟ้า

สแ น นอร์

ครุภัณฑ์ ารศึ ษา

100,500

ครื่องคอมพิว ตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

3,277,380

112,000

615,000

530,000

3,830,000

10,000

2,520,000

รวม

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาบริ ารไปรษณีย์

10,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

วัสดุ ีฬา

วัสดุคอมพิว ตอร์

แผนงาน

470

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

02. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองขาม
มที่ 7 ตาบล นองขาม
- บานโนนสง ปลือย ม
ที่ 3 ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

01. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานฝาย มที่
1,3
ตาบล นองขาม - บาน
ดอน ัน มที่ 2 ตาบล
โนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ครุภัณฑ์ระบบ
Chaiyaphum Smart
Education พื่อสง สริม
และย ระดับ ารศึ ษา
จัง วัดชัยภมิ ระยะที่ 1

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

100,000,000

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

471

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

02. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองขาม
มที่ 7 ตาบล นองขาม
- บานโนนสง ปลือย ม
ที่ 3 ตาบลโนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

01. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานฝาย มที่
1,3
ตาบล นองขาม - บาน
ดอน ัน มที่ 2 ตาบล
โนนสะอาด
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

ครุภัณฑ์ระบบ
Chaiyaphum Smart
Education พื่อสง สริม
และย ระดับ ารศึ ษา
จัง วัดชัยภมิ ระยะที่ 1

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,000,000

1,000,000

100,000,000

รวม

472

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

05. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองแขม
มที่ 6
ตาบลตา นิน - บาน
นองแดงพัฒนา มที่
6 ตาบลรังงาม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

04. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโ ร ุลา
มที่ 8
ตาบลตา นิน - บานโนน
ป่าชาด มที่ 10 ตาบล
นองฉิม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

03. อสรางถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0127 บาน ะ
ฮาด - บานโนนจาน
อา ภอจัตุรัส จัง วัด
ชัยภมิ ชวงที่ 2

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

473

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2,000,000

1,000,000

1,000,000

04. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโ ร ุลา
มที่ 8
ตาบลตา นิน - บานโนน
ป่าชาด มที่ 10 ตาบล
นองฉิม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

05. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองแขม
มที่ 6
ตาบลตา นิน - บาน
นองแดงพัฒนา มที่
6 ตาบลรังงาม อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

03. อสรางถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0127 บาน ะ
ฮาด - บานโนนจาน
อา ภอจัตุรัส จัง วัด
ชัยภมิ ชวงที่ 2

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

2,000,000

รวม

474

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

08. วางทอระบายน้า
สายทาง บาน ุดไขนุน
มที่ 9 ตาบล
บาน ขวา - บาน นอง
สมโรง มที่ 18 ตาบล
ลุมลาชี อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

07. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว บานศิลาทอง มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

06. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโนนไร ม
ที่ 3 ตาบลตา นิน บานขี้ ล็ มที่ 5
ตาบล ะฮาด อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

475

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

500,000

380,000

07. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว บานศิลาทอง มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

08. วางทอระบายน้า
สายทาง บาน ุดไขนุน
มที่ 9 ตาบล
บาน ขวา - บาน นอง
สมโรง มที่ 18 ตาบล
ลุมลาชี อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

06. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโนนไร ม
ที่ 3 ตาบลตา นิน บานขี้ ล็ มที่ 5
ตาบล ะฮาด อา ภอ
นินสงา จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

380,000

500,000

1,000,000

รวม

476

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

11. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองอุดม
มที่ 15 ตาบลบาน ข
วา - บานลาดยางชุม
มที่ 20 ตาบล
ลุมลาชี อา ภอบาน ขวา
จัง วัดชัยภมิ

10. วางทอระบายน้า
สายทาง บาน วย วาย
มที่ 11 ตาบล
ลุมลาชี - บาน นอง
อุดม มที่ 15 ตาบล
บาน ขวา อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

09. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานป่ายาง
มที่ 3 ตาบลลุมลาชี
อา ภอบาน ขวา - บาน
วัง าน ลือง
มที่ 2 ตาบลบานคาย
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

477

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

470,000

1,650,000

10. วางทอระบายน้า
สายทาง บาน วย วาย
มที่ 11 ตาบล
ลุมลาชี - บาน นอง
อุดม มที่ 15 ตาบล
บาน ขวา อา ภอ
บาน ขวา จัง วัดชัยภมิ

11. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองอุดม
มที่ 15 ตาบลบาน ข
วา - บานลาดยางชุม
มที่ 20 ตาบล
ลุมลาชี อา ภอบาน ขวา
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

09. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานป่ายาง
มที่ 3 ตาบลลุมลาชี
อา ภอบาน ขวา - บาน
วัง าน ลือง
มที่ 2 ตาบลบานคาย
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,650,000

470,000

500,000

รวม

478

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

14. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน นองรว
พัฒนา มที่ 18 ตาบล
นา นองทุม - บานแสง
จริญ
มที่ 11 ตาบล ชอง
สาม มอ อา ภอแ ง
ครอ
จัง วัดชัยภมิ

13. อสรางถนนลาด
ยาง สายทางชย.ถ.10030
บานโนนทอง ลาง บานโค ลาม อา ภอ
แ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

12. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน
ราษฎร์บรณะ
มที่ 9 ตาบล จาทอง บานซับไทรทอง มที่ 8
ตาบล
แ ลมทอง อา ภอภั ดี
ชุมพล จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

479

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

1,000,000

1,020,000

13. อสรางถนนลาด
ยาง สายทางชย.ถ.10030
บานโนนทอง ลาง บานโค ลาม อา ภอ
แ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

14. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน นองรว
พัฒนา มที่ 18 ตาบล
นา นองทุม - บานแสง
จริญ
มที่ 11 ตาบล ชอง
สาม มอ อา ภอแ ง
ครอ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

12. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน
ราษฎร์บรณะ
มที่ 9 ตาบล จาทอง บานซับไทรทอง มที่ 8
ตาบล
แ ลมทอง อา ภอภั ดี
ชุมพล จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,020,000

1,000,000

1,000,000

รวม

480

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

17. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานทาชวน
มที่ 6 ตาบลทา บ บานวังขื่อ มที่ 4
ตาบลซับใ ญ
อา ภอซับใ ญ จัง วัด
ชัยภมิ

16. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานซับน้าใส
มที่ 11 ตาบลทา บ
อา ภอซับใ ญ - บาน
ทาบอน มที่ 8
ตาบลโส ปลาดุ
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

15. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บาน ขื่อนลั่น
มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง - บาน
วังรัง มที่ 8 ตาบลทา
บ อา ภอซับใ ญ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

481

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

16. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานซับน้าใส
มที่ 11 ตาบลทา บ
อา ภอซับใ ญ - บาน
ทาบอน มที่ 8
ตาบลโส ปลาดุ
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

17. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานทาชวน
มที่ 6 ตาบลทา บ บานวังขื่อ มที่ 4
ตาบลซับใ ญ
อา ภอซับใ ญ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

15. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บาน ขื่อนลั่น
มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง - บาน
วังรัง มที่ 8 ตาบลทา
บ อา ภอซับใ ญ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

482

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานลาปอแดง
มที่ 13 ตาบลบานไร บานยาง ตี้ย มที่ 7
ตาบล วยยายจิ๋ว
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

19. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง ชย.ถ.1-0088
บานโค พงาด - บาน
โค รัง อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

18. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ประด
พัฒนา มที่ 11 ตาบล
ตะโ ทอง อา ภอซับ
ใ ญบาน วยทราย มที่ 7
ตาบลบานชวน อา ภอ
บา น็จณรงค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

483

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

19. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง ชย.ถ.1-0088
บานโค พงาด - บาน
โค รัง อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

20. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานลาปอแดง
มที่ 13 ตาบลบานไร บานยาง ตี้ย มที่ 7
ตาบล วยยายจิ๋ว
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

18. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ประด
พัฒนา มที่ 11 ตาบล
ตะโ ทอง อา ภอซับ
ใ ญบาน วยทราย มที่ 7
ตาบลบานชวน อา ภอ
บา น็จณรงค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

484

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

23. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานยาง วาย
มที่ 4 ตาบลยาง วาย
- บานฝาย มที่ 3
ตาบล นองขาม
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

22. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน ขาวงศ์พระ
จันทร์
มที่ 15 ตาบล วยยาย
จิ๋ว - บานวังอายคง ม
ที่ 6 ตาบลบานไร
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

21. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานยาง ตี้ย
มที่ 7 ตาบล วยยาย
จิ๋ว - บาน นอง ิน ม
ที่ 10 ตาบล
วะตะแบ อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

485

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

22. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บาน ขาวงศ์พระ
จันทร์
มที่ 15 ตาบล วยยาย
จิ๋ว - บานวังอายคง ม
ที่ 6 ตาบลบานไร
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

23. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานยาง วาย
มที่ 4 ตาบลยาง วาย
- บานฝาย มที่ 3
ตาบล นองขาม
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

21. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทาง บานยาง ตี้ย
มที่ 7 ตาบล วยยาย
จิ๋ว - บาน นอง ิน ม
ที่ 10 ตาบล
วะตะแบ อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

486

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

26. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน มืองคง
มที่ 2
ตาบลบาน พชร - บาน
โนนดินจี่ มที่ 5 ตาบล
โอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

25. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน รือ มที่ 2
ตาบล ุดยม - บานน
ขาทอง มที่ 4 ตาบล
โอโล อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

24. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ.1-0087
บาน นอง ม็ - บาน
นองโนนอย - บาน
นองโ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

487

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

25. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน รือ มที่ 2
ตาบล ุดยม - บานน
ขาทอง มที่ 4 ตาบล
โอโล อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

26. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน มืองคง
มที่ 2
ตาบลบาน พชร - บาน
โนนดินจี่ มที่ 5 ตาบล
โอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

24. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ.1-0087
บาน นอง ม็ - บาน
นองโนนอย - บาน
นองโ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

488

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

มที่ 7 ตาบลโนนคณ บานนาผั สี้ยน มที่ 4
ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

29. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโค มะตม

28. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0053
บาน นองสอง อง บานโนนขา อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

27. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0047
บาน นองตาไ - บาน
โอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

489

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

มที่ 7 ตาบลโนนคณ บานนาผั สี้ยน มที่ 4
ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ
1,260,000

1,000,000

28. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0053
บาน นองสอง อง บานโนนขา อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

29. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโค มะตม

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

27. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0047
บาน นองตาไ - บาน
โอโล อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,260,000

1,000,000

1,000,000

รวม

490

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

31. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ชียงรอด นือ มที่ 7
ตาบลทุงลุยลาย - บาน
มอตา จ็
มที่ 14 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

30. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานน้าทิพย์
มที่ 3 ตาบลทุงลุยลาย
อา ภอคอนสาร - บาน
วย ินลับ
มที่ 11 ตาบล นอง
โพนงาม อา ภอ ษตร
สมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

491

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

31. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ชียงรอด นือ มที่ 7
ตาบลทุงลุยลาย - บาน
มอตา จ็
มที่ 14 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

30. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานน้าทิพย์
มที่ 3 ตาบลทุงลุยลาย
อา ภอคอนสาร - บาน
วย ินลับ
มที่ 11 ตาบล นอง
โพนงาม อา ภอ ษตร
สมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

240,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

240,000

รวม

492

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

34. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน องสี มที่
14
ตาบล นองสังข์ อา ภอ
แ งครอ - บาน นอง
ดินดา มที่ 8
ตาบล นองค อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

33. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ
อา ภอคอนสาร - บาน
นา ัวแรด มที่ 11
ตาบลบานแ ง อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

32. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ บานนาผั สี้ยน มที่ 4
ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

493

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

33. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ
อา ภอคอนสาร - บาน
นา ัวแรด มที่ 11
ตาบลบานแ ง อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

34. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน องสี มที่
14
ตาบล นองสังข์ อา ภอ
แ งครอ - บาน นอง
ดินดา มที่ 8
ตาบล นองค อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

32. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโจด ลาง
มที่ 4 ตาบลโนนคณ บานนาผั สี้ยน มที่ 4
ตาบลดง ลาง
อา ภอคอนสาร จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

494

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

36. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองพัน
๊
มที่ 7 ตาบล นองโดน
อา ภอจัตุรัส - บานโป่ง
ตุ มที่ 2
ตาบลทา บ อา ภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภมิ

35. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานใ มนาดี
มที่ 8 ตาบลบานขาม
อา ภอจัตุรัส - บาน
ขื่อนลั่น มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง อา ภอ
ซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

495

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

36. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองพัน
๊
มที่ 7 ตาบล นองโดน
อา ภอจัตุรัส - บานโป่ง
ตุ มที่ 2
ตาบลทา บ อา ภอซับ
ใ ญ จัง วัดชัยภมิ

35. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานใ มนาดี
มที่ 8 ตาบลบานขาม
อา ภอจัตุรัส - บาน
ขื่อนลั่น มที่ 1
ตาบลตะโ ทอง อา ภอ
ซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,000,000

1,000,000

รวม

496

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

38. อสรางถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโนนตะโ
มที่ 10 ตาบลบานขาม
- บาน นองโสน มที่ 3
ตาบล
นองบัวโค อา ภอ
จัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

37. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมวง มที่
4
ตาบลสมป่อย อา ภอ
จัตุรัส - บานโส ปลาดุ
มที่ 2 ตาบล
โส ปลาดุ อา ภอ
นองบัวระ ว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

497

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

38. อสรางถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโนนตะโ
มที่ 10 ตาบลบานขาม
- บาน นองโสน มที่ 3
ตาบล
นองบัวโค อา ภอ
จัตุรัส จัง วัดชัยภมิ

37. อสรางถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมวง มที่
4
ตาบลสมป่อย อา ภอ
จัตุรัส - บานโส ปลาดุ
มที่ 2 ตาบล
โส ปลาดุ อา ภอ
นองบัวระ ว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

498

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

40. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน มือง า
มที่ 5
ตาบลบานยาง - บาน
านอย มที่ 3 ตาบล
บานบัว อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

39. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานสระโพน
ทอง
มที่ 4 ตาบลสระโพน
ทอง - บานยาง มที่ 1
ตาบลบานยาง
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

499

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

40. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน มือง า
มที่ 5
ตาบลบานยาง - บาน
านอย มที่ 3 ตาบล
บานบัว อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

39. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานสระโพน
ทอง
มที่ 4 ตาบลสระโพน
ทอง - บานยาง มที่ 1
ตาบลบานยาง
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

500

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

42. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโส รัง ม
ที่ 7
ตาบล นองบัวแดง บาน นองปลอง มที่ 2
ตาบล นองแวง
อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

41. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองค ม
ที่ 1
ตาบล นองค อา ภอ
บานแทน - บานดอนไ
ถื่อน มที่ 1 ตาบล
บานดอน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

501

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

42. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโส รัง ม
ที่ 7
ตาบล นองบัวแดง บาน นองปลอง มที่ 2
ตาบล นองแวง
อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

41. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองค ม
ที่ 1
ตาบล นองค อา ภอ
บานแทน - บานดอนไ
ถื่อน มที่ 1 ตาบล
บานดอน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,000,000

1,000,000

รวม

502

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

44. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองไฮ
นือ
มที่ 3 ตาบล นองบัว
แดง - บาน นองปลอง
มที่ 2 ตาบล
นองแวง อา ภอ นอง
บัวแดง จัง วัดชัยภมิ

43. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง
- บานโส รัง มที่ 7
ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

503

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

44. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นองไฮ
นือ
มที่ 3 ตาบล นองบัว
แดง - บาน นองปลอง
มที่ 2 ตาบล
นองแวง อา ภอ นอง
บัวแดง จัง วัดชัยภมิ

43. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง
- บานโส รัง มที่ 7
ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

268,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

268,000

1,000,000

รวม

504

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

46. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานค มือง ม
ที่ 14
ตาบลค มือง - บานโชค
อานวย มที่ 7 ตาบล
ุดชุมแสง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

45. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง
- บาน นองน ออ ม
ที่ 5 ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

505

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

46. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานค มือง ม
ที่ 14
ตาบลค มือง - บานโชค
อานวย มที่ 7 ตาบล
ุดชุมแสง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

45. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน นอง
ปลอง
มที่ 2 ตาบล นองแวง
- บาน นองน ออ ม
ที่ 5 ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

1,500,000

732,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,500,000

732,000

รวม

506

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

49. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน ทพนิมิตร
มที่ 12 ตาบลนา
ยาง ลั - บานบุง วียน
มที่ 4 ตาบล
โป่งน อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

48. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานคลองบอน
มที่ 5 ตาบลคอนสาร บานนาวง ดือน มที่ 8
ตาบล
ทุงนา ลา อา ภอคอน
สาร จัง วัดชัยภมิ

47. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโนนคณ
มที่ 11
ตาบลค มือง - บาน วย
ไผใต มที่ 3 ตาบล
นองแวง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

507

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,500,000

500,000

1,500,000

48. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานคลองบอน
มที่ 5 ตาบลคอนสาร บานนาวง ดือน มที่ 8
ตาบล
ทุงนา ลา อา ภอคอน
สาร จัง วัดชัยภมิ

49. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน ทพนิมิตร
มที่ 12 ตาบลนา
ยาง ลั - บานบุง วียน
มที่ 4 ตาบล
โป่งน อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

47. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโนนคณ
มที่ 11
ตาบลค มือง - บาน วย
ไผใต มที่ 3 ตาบล
นองแวง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

1,500,000

500,000

1,500,000

รวม

508

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

52. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานศิลาทอง
มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต - บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

51. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานใ มชัย
มงคล
มที่ 10 ตาบลโป่งน บานน้าลาด มที่ 4
ตาบลนายาง ลั
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

50. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0107
บานวังอายโพธิ์ - บาน
วังใ มพัฒนา อา ภอ
ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

509

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

51. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานใ มชัย
มงคล
มที่ 10 ตาบลโป่งน บานน้าลาด มที่ 4
ตาบลนายาง ลั
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

52. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานศิลาทอง
มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต - บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

50. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง ชย.ถ. 1-0107
บานวังอายโพธิ์ - บาน
วังใ มพัฒนา อา ภอ
ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

510

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

55. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน วย ัน
มที่ 4
ตาบลวังชมภ - บานภ
น ขียน มที่ 7 ตาบล
ทาใ ญ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

54. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานภผาทอง
มที่ 10 ตาบลถ้าวัว
แดง - บาน นองพวง
มที่ 2 ตาบล
วังชมภ อา ภอ นองบัว
แดง จัง วัดชัยภมิ

53. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน วย มที่
8
ตาบลตลาดแรง - บาน
โนนสมมอ มที่ 18
ตาบลบาน ขวา
อา ภอบาน ขวา จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

511

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

2,260,000

500,000

500,000

54. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานภผาทอง
มที่ 10 ตาบลถ้าวัว
แดง - บาน นองพวง
มที่ 2 ตาบล
วังชมภ อา ภอ นองบัว
แดง จัง วัดชัยภมิ

55. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน วย ัน
มที่ 4
ตาบลวังชมภ - บานภ
น ขียน มที่ 7 ตาบล
ทาใ ญ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

53. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน วย มที่
8
ตาบลตลาดแรง - บาน
โนนสมมอ มที่ 18
ตาบลบาน ขวา
อา ภอบาน ขวา จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

2,260,000

รวม

512

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

58. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานบัว มที่ 1
ตาบลบานบัว - บานสม
บ มที่ 5, 10 ตาบล
สระโพนทอง
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

57. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานดอนมะ
คาง
มที่ 17 ตาบลบาน ัน
- บานโนนฆอง มที่ 2
ตาบล
สระโพนทอง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

56. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโนนคณ
มที่ 8
ตาบลนาฝาย - บานยาง
บา มที่ 3 ตาบลโค สง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

513

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

1,090,000

910,000

57. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานดอนมะ
คาง
มที่ 17 ตาบลบาน ัน
- บานโนนฆอง มที่ 2
ตาบล
สระโพนทอง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

58. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานบัว มที่ 1
ตาบลบานบัว - บานสม
บ มที่ 5, 10 ตาบล
สระโพนทอง
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

56. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโนนคณ
มที่ 8
ตาบลนาฝาย - บานยาง
บา มที่ 3 ตาบลโค สง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

910,000

1,090,000

500,000

รวม

514

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

60. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน ุดจิ ม
ที่ 8
ตาบล นองขา - บาน
ดื่อ มที่ 1 ตาบลบาน
ดื่อ อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

59. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโปรง
พัฒนา
มที่ 6 ตาบล าะ
มะนาว - บาน นองตะ
ไ มที่ 8 ตาบล
บานชวน อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

515

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

60. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบาน ุดจิ ม
ที่ 8
ตาบล นองขา - บาน
ดื่อ มที่ 1 ตาบลบาน
ดื่อ อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

59. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทางบานโปรง
พัฒนา
มที่ 6 ตาบล าะ
มะนาว - บาน นองตะ
ไ มที่ 8 ตาบล
บานชวน อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

516

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

63. อสรางสะพานขาม
ลา วยน้าพรม บานขาม
ป้อม
มที่ 6 ตาบล ุด ลาะ บาน ัน มที่ 4 ตาบล
บาน ัน
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

62. อสรางสะพานขาม
ลาน้าพรม บานโนน
จริญ มที่ 13
ตาบลผั ปัง - บานคาว
มที่ 13 ตาบลโอโล
อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

61. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโนน
สะอาด
มที่ 4 ตาบลโนน
สะอาด อา ภอคอน
สวรรค์ - บานดงบัง
มที่ 4 ตาบลลาดใ ญ
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

517

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

2,356,000

1,507,000

62. อสรางสะพานขาม
ลาน้าพรม บานโนน
จริญ มที่ 13
ตาบลผั ปัง - บานคาว
มที่ 13 ตาบลโอโล
อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

63. อสรางสะพานขาม
ลา วยน้าพรม บานขาม
ป้อม
มที่ 6 ตาบล ุด ลาะ บาน ัน มที่ 4 ตาบล
บาน ัน
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

61. อสรางถนน
คอน รีต สริม ล็
สายทาง บานโนน
สะอาด
มที่ 4 ตาบลโนน
สะอาด อา ภอคอน
สวรรค์ - บานดงบัง
มที่ 4 ตาบลลาดใ ญ
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,507,000

2,356,000

500,000

รวม

518

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

03. ปรับปรุงพื้นที่ริม
ทาง สายทาง ชย.ถ.10001 แ งครอ ทามะไฟ วาน อา ภอ
แ งครอ จัง วัดชัยภมิ

02. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0054 บานบัว
พั วียน - บานโนน
ตุน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

01. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ผิวป Asphaltic
Concrete ดา นิน าร
โดยวิธี Recycling สาย
ทาง ชย.ถ.1-0035
บานสระแต บาน นองผั ลอด
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

งินชด ชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

519

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

1,000,000

03. ปรับปรุงพื้นที่ริม
ทาง สายทาง ชย.ถ.10001 แ งครอ ทามะไฟ วาน อา ภอ
แ งครอ จัง วัดชัยภมิ

1,000,000

100,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

02. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ. 1-0054 บานบัว
พั วียน - บานโนน
ตุน อา ภอภ ขียว
จัง วัดชัยภมิ

01. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ผิวป Asphaltic
Concrete ดา นิน าร
โดยวิธี Recycling สาย
ทาง ชย.ถ.1-0035
บานสระแต บาน นองผั ลอด
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

งินชด ชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100,000

รวม

520

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

05. ปรับปรุง สริมคันดิน
ั้นลา วยคอ ใ ญ
สายทาง
บานแจงวังทอง มที่
12 ตาบลวังตะ ฆ - บาน
วย
ทับนาย มที่ 8 ตาบล
โค สะอาด อา ภอ
นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

04. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
จมื่น มที่ 3 ตาบลบาน
ดื่อ บานโจด มที่ 4 ตาบล
นองขา อา ภอ ษตร
สมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

521

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

05. ปรับปรุง สริมคันดิน
ั้นลา วยคอ ใ ญ
สายทาง
บานแจงวังทอง มที่
12 ตาบลวังตะ ฆ - บาน
วย
ทับนาย มที่ 8 ตาบล
โค สะอาด อา ภอ
นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

04. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
จมื่น มที่ 3 ตาบลบาน
ดื่อ บานโจด มที่ 4 ตาบล
นองขา อา ภอ ษตร
สมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

497,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

497,000

500,000

รวม

522

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

08. ปรับปรุงถนนลาด
ยางปผิวจราจรคอน รีต
สริม ล็
สายทาง ชย.ถ.1-0034
บานแ งครอ - บานนา
นองทุม
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

07. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน นอง
ซียงซา มที่ 8
ตาบลผั ปัง - บาน
นองดินดา มที่ 2
ตาบลบานแ ง อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

06. ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ินคลุ บดอัด
แนน สายทาง
บาน นองใ ญ มที่ 5
ตาบลบาน จียง - บาน
ิน ิบ
มที่ 4 ตาบลแ ลมทอง
อา ภอภั ดีชุมพล
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

523

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

2,110,000

492,000

07. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน นอง
ซียงซา มที่ 8
ตาบลผั ปัง - บาน
นองดินดา มที่ 2
ตาบลบานแ ง อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

08. ปรับปรุงถนนลาด
ยางปผิวจราจรคอน รีต
สริม ล็
สายทาง ชย.ถ.1-0034
บานแ งครอ - บานนา
นองทุม
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

06. ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ินคลุ บดอัด
แนน สายทาง
บาน นองใ ญ มที่ 5
ตาบลบาน จียง - บาน
ิน ิบ
มที่ 4 ตาบลแ ลมทอง
อา ภอภั ดีชุมพล
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

492,000

2,110,000

1,000,000

รวม

524

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

11. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน นองมะ ุด มที่ 7
ตาบลยาง วาย - บาน
โนนโพธิ์ มที่ 6 ตาบล
คอนสวรรค์ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

10. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานบุฉนวน มที่ 6
ตาบลซับใ ญ อา ภอ
ซับใ ญ - บาน วยนอย
มที่ 8 ตาบล
นายาง ลั อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

09. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานซับจาน มที่ 14
ตาบลซับใ ญ - บานซับ
สายออ มที่ 5 ตาบล
ทา บ อา ภอ
ซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

525

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

10. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานบุฉนวน มที่ 6
ตาบลซับใ ญ อา ภอ
ซับใ ญ - บาน วยนอย
มที่ 8 ตาบล
นายาง ลั อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

11. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน นองมะ ุด มที่ 7
ตาบลยาง วาย - บาน
โนนโพธิ์ มที่ 6 ตาบล
คอนสวรรค์ อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

09. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานซับจาน มที่ 14
ตาบลซับใ ญ - บานซับ
สายออ มที่ 5 ตาบล
ทา บ อา ภอ
ซับใ ญ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

526

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

14. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน ายาดี มที่ 1
ตาบล ายาดี อา ภอ
แ งครอ - บานทา ินโง
ม มที่ 1 ตาบล
ทา ินโงม อา ภอ มือง
ชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

13. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 2 ตาบลโค มั่ง
งอย - บานดง ย็น มที่
8 ตาบล
วยไร อา ภอคอน
สวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

12. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 10 ตาบลโค มั่ง
งอย - บานโส มที่ 1
ตาบลบานโส
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

527

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

13. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 2 ตาบลโค มั่ง
งอย - บานดง ย็น มที่
8 ตาบล
วยไร อา ภอคอน
สวรรค์ จัง วัดชัยภมิ

14. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน ายาดี มที่ 1
ตาบล ายาดี อา ภอ
แ งครอ - บานทา ินโง
ม มที่ 1 ตาบล
ทา ินโงม อา ภอ มือง
ชัยภมิ จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

12. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานโค มั่งงอย
มที่ 10 ตาบลโค มั่ง
งอย - บานโส มที่ 1
ตาบลบานโส
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

528

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

17. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วานไพร
มที่ 8 ตาบลบานแ ง
- บานโนนดิน อม มที่
8 ตาบล ลุบคา
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

16. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานแ ง
มที่ 4 ตาบลบานแ ง บานโค มวง มที่ 9
ตาบล
นองสังข์ อา ภอแ ง
ครอ จัง วัดชัยภมิ

15. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบานโส
วา มที่ 7
ตาบล ลุบคา - บาน
นองศาลา มที่ 8
ตาบล นองสังข์
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

529

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

500,000

500,000

16. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานแ ง
มที่ 4 ตาบลบานแ ง บานโค มวง มที่ 9
ตาบล
นองสังข์ อา ภอแ ง
ครอ จัง วัดชัยภมิ

17. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วานไพร
มที่ 8 ตาบลบานแ ง
- บานโนนดิน อม มที่
8 ตาบล ลุบคา
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

15. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบานโส
วา มที่ 7
ตาบล ลุบคา - บาน
นองศาลา มที่ 8
ตาบล นองสังข์
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

1,000,000

รวม

530

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ป
ผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานดอนมะ ลือ มที่
3 ตาบล
นองค - บาน ินลาด
มที่ 2 ตาบลบาน ตา
อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

19. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานทา วอ มที่ 7
ตาบลทามะไฟ วาน
อา ภอแ งครอ - บาน
ธาตุทอง มที่ 9
ตาบลธาตุทอง อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

18. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10071 บานศาลา บานตลาด อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

531

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

500,000

19. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บานทา วอ มที่ 7
ตาบลทามะไฟ วาน
อา ภอแ งครอ - บาน
ธาตุทอง มที่ 9
ตาบลธาตุทอง อา ภอภ
ขียว จัง วัดชัยภมิ

20. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ป
ผิวจราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานดอนมะ ลือ มที่
3 ตาบล
นองค - บาน ินลาด
มที่ 2 ตาบลบาน ตา
อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

18. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10071 บานศาลา บานตลาด อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

500,000

500,000

รวม

532

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

22. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วาย
มที่ 10 ตาบล ลุบคา
อา ภอแ งครอ- บาน
ฝายพญานาค
มที่ 13 ตาบลธาตุทอง
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

21. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโค ุง มที่ 1
ตาบลโค ุง - บาน
นองขามใต มที่ 9
ตาบล นองขาม
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

533

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

22. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน วย วาย
มที่ 10 ตาบล ลุบคา
อา ภอแ งครอ- บาน
ฝายพญานาค
มที่ 13 ตาบลธาตุทอง
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

21. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโค ุง มที่ 1
ตาบลโค ุง - บาน
นองขามใต มที่ 9
ตาบล นองขาม
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

534

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

24. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
น้าพุปางวัว มที่ 8
ตาบลคอนสาร บานนาวง ดือน มที่ 8
ตาบลทุงนา ลา อา ภอ
คอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

23. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมะ ขือ
ใ ม
มที่ 13 ตาบล นอง
ขาม - บานโนน
ทอง ลาง มที่ 4
ตาบล
ชองสาม มอ อา ภอ
แ งครอ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

535

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

24. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
น้าพุปางวัว มที่ 8
ตาบลคอนสาร บานนาวง ดือน มที่ 8
ตาบลทุงนา ลา อา ภอ
คอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

23. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบาน นองมะ ขือ
ใ ม
มที่ 13 ตาบล นอง
ขาม - บานโนน
ทอง ลาง มที่ 4
ตาบล
ชองสาม มอ อา ภอ
แ งครอ จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

536

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

26. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
โค สวาง มที่ 3 ตาบล
ดง ลาง บาน นอง ลม มที่
10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

25. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานดง ลาง มที่ 7
ตาบลดง ลาง บานโจด ลาง มที่ 4
ตาบลโนนคณ อา ภอ
คอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

537

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

26. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
โค สวาง มที่ 3 ตาบล
ดง ลาง บาน นอง ลม มที่
10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

25. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานดง ลาง มที่ 7
ตาบลดง ลาง บานโจด ลาง มที่ 4
ตาบลโนนคณ อา ภอ
คอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

500,000

รวม

538

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

28. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน นองโสมง นือ
มที่ 8 ตาบลโนนแดง
อา ภอบาน ขวา - บาน
วยยาง มที่ 4
ตาบลโค สง อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

27. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วังชมภ มที่ 5 ตาบล
ดง ลาง บาน นอง ลม มที่
10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

539

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

28. ปรับปรุงถนนล รัง
บดอัดแนน สายทาง
บาน นองโสมง นือ
มที่ 8 ตาบลโนนแดง
อา ภอบาน ขวา - บาน
วยยาง มที่ 4
ตาบลโค สง อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

27. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วังชมภ มที่ 5 ตาบล
ดง ลาง บาน นอง ลม มที่
10 ตาบล วยยาง
อา ภอคอนสาร
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

740,000

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

740,000

500,000

รวม

540

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

31. ปรับปรุงถนนลาด
ยางสายทาง บานโค
สะอาด มที่ 8
ตาบลโค ริงรมย์
อา ภอบา น็จณรงค์ บาน นองจะบ
มที่ 2 ตาบล วยยาย
จิ๋ว อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

30. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10061
บาน นองบัวแดง บานโ ลน อา ภอ นอง
บัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

29. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานโนนตม มที่ 7
ตาบลวังชมภ บาน วยขา ฒา มที่ 2
ตาบลทาใ ญ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

541

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

8,432,000

2,000,000

2,100,000

30. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10061
บาน นองบัวแดง บานโ ลน อา ภอ นอง
บัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

31. ปรับปรุงถนนลาด
ยางสายทาง บานโค
สะอาด มที่ 8
ตาบลโค ริงรมย์
อา ภอบา น็จณรงค์ บาน นองจะบ
มที่ 2 ตาบล วยยาย
จิ๋ว อา ภอ ทพสถิต
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

29. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทาง
บานโนนตม มที่ 7
ตาบลวังชมภ บาน วยขา ฒา มที่ 2
ตาบลทาใ ญ อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

2,100,000

2,000,000

8,432,000

รวม

542

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

34. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10115 บาน ญานาง บานวังมวง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

33. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0117 บาน วย
ยายจิ๋ว - บานวังตาลาด
สมบรณ์
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

32. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
โค ริงรมย์ มที่ 1
ตาบลโค ริงรมย์
อา ภอบา น็จณรงค์ บาน นองจะบ มที่ 2
ตาบล
วยยายจิ๋ว อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

543

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

900,000

1,000,000

1,000,000

33. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง ปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
ชย.ถ.1-0117 บาน วย
ยายจิ๋ว - บานวังตาลาด
สมบรณ์
อา ภอ ทพสถิต จัง วัด
ชัยภมิ

34. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10115 บาน ญานาง บานวังมวง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

32. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
โค ริงรมย์ มที่ 1
ตาบลโค ริงรมย์
อา ภอบา น็จณรงค์ บาน นองจะบ มที่ 2
ตาบล
วยยายจิ๋ว อา ภอ ทพ
สถิต จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

900,000

รวม

544

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

37. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10014
บานบุงคลา-บาน ุดตุม
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

36. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วังโพน มที่ 4 ตาบล
ทา ินโงม บาน นองฉนวน มที่
1 ตาบลซับสีทอง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

35. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10116 บานวังมวง บาน ญานาง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

545

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,000,000

2,000,000

500,000

36. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วังโพน มที่ 4 ตาบล
ทา ินโงม บาน นองฉนวน มที่
1 ตาบลซับสีทอง
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

37. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10014
บานบุงคลา-บาน ุดตุม
อา ภอ มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

35. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10116 บานวังมวง บาน ญานาง อา ภอ
ษตรสมบรณ์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

2,000,000

1,000,000

รวม

546

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

39. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานบุงคลา มที่ 3
ตาบลบุงคลา- บานศรี
ษะ ระบือ มที่ 1
ตาบล นองไผ อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

38. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
นองฉิม มที่ 2 ตาบล
บุงคลา แย ทาง ลวง 201 ขต
ทศบาล มืองชัยภมิ
อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

547

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

39. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานบุงคลา มที่ 3
ตาบลบุงคลา- บานศรี
ษะ ระบือ มที่ 1
ตาบล นองไผ อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

38. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
นองฉิม มที่ 2 ตาบล
บุงคลา แย ทาง ลวง 201 ขต
ทศบาล มืองชัยภมิ
อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

1,000,000

รวม

548

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

41. ขยายถนนผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็
สายทาง
ชย.ถ. 1-0007 แย ทล
.2179 - บานชวน
อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

40. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน สลา
มที่ 6
ตาบลบานชวน - บาน
าะแ วศรีสุข มที่ 7
ตาบล
าะมะนาว อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

549

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

41. ขยายถนนผิวจราจร
คอน รีต สริม ล็
สายทาง
ชย.ถ. 1-0007 แย ทล
.2179 - บานชวน
อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

40. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน สลา
มที่ 6
ตาบลบานชวน - บาน
าะแ วศรีสุข มที่ 7
ตาบล
าะมะนาว อา ภอ
บา น็จณรงค์ จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

2,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

500,000

2,000,000

รวม

550

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

43. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบานนอย
พัฒนา มที่ 12
ตาบลบาน ดื่อ อา ภอ
ษตรสมบรณ์ - บาน
นาคาน ั
มที่ 1 ตาบล ุดชุมแสง
อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

42. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วยโป่ง มที่ 10 ตาบล
บาน ดื่อ
อา ภอ ษตรสมบรณ์ บาน นองไฮใต มที่ 8
ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

551

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

43. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบานนอย
พัฒนา มที่ 12
ตาบลบาน ดื่อ อา ภอ
ษตรสมบรณ์ - บาน
นาคาน ั
มที่ 1 ตาบล ุดชุมแสง
อา ภอ นองบัวแดง
จัง วัดชัยภมิ

42. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
วยโป่ง มที่ 10 ตาบล
บาน ดื่อ
อา ภอ ษตรสมบรณ์ บาน นองไฮใต มที่ 8
ตาบล
นองบัวแดง อา ภอ
นองบัวแดง จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

1,000,000

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

1,000,000

1,000,000

รวม

552

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

46. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโนนทอง
มที่ 1 ตาบลโนนทอง บานพรม มที่ 1 ตาบล
ุด ลาะ
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

45. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน ุด
มา ็บ มที่ 7
ตาบลบานดอน - บาน
พชร มที่ 1 ตาบล
บาน พชร อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

44. ปรับปรุงถนนลาด
ยางปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
บาน นอง ุง า มที่
6 ตาบล วางโจน บาน นอง ุงใ ม
มที่ 3 ตาบลธาตุทอง
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

553

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

500,000

45. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทางบาน ุด
มา ็บ มที่ 7
ตาบลบานดอน - บาน
พชร มที่ 1 ตาบล
บาน พชร อา ภอ
ภ ขียว จัง วัดชัยภมิ

46. ปรับปรุงถนน ิน
คลุ บดอัดแนน สาย
ทางบานโนนทอง
มที่ 1 ตาบลโนนทอง บานพรม มที่ 1 ตาบล
ุด ลาะ
อา ภอ ษตรสมบรณ์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

44. ปรับปรุงถนนลาด
ยางปผิว Asphaltic
Concrete สายทาง
บาน นอง ุง า มที่
6 ตาบล วางโจน บาน นอง ุงใ ม
มที่ 3 ตาบลธาตุทอง
อา ภอภ ขียว จัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

500,000

500,000

500,000

รวม

554

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

49. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร
Asphaltic Concrete
สายทาง บานใ ม
พัฒนา มที่ 1
ตาบลโพนทอง - บาน
ลา มที่ 2 ตาบลบาน
ลา อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

48. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
ซับพระไวย์ มที่ 6
ตาบลโพนทอง บาน วยบง นือ มที่
2 ตาบล วยบง อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

47. โครง ารซอมแซม
สนาม ทนนิส สนาม ีฬา
ลางองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

555

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

800,000

600,000

48. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางบาน
ซับพระไวย์ มที่ 6
ตาบลโพนทอง บาน วยบง นือ มที่
2 ตาบล วยบง อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

49. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร
Asphaltic Concrete
สายทาง บานใ ม
พัฒนา มที่ 1
ตาบลโพนทอง - บาน
ลา มที่ 2 ตาบลบาน
ลา อา ภอ
มืองชัยภมิ จัง วัด
ชัยภมิ

950,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

47. โครง ารซอมแซม
สนาม ทนนิส สนาม ีฬา
ลางองค์ าร
บริ ารสวนจัง วัด
ชัยภมิ

แผนงาน

800,000

600,000

950,000

รวม

556

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

52. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางถนน
พญาแล ทศบาล มือง
ชัยภมิ บานขี้ ล็ ใ ญ มที่ 2
ตาบลรอบ มือง อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

51. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10017
บานลาดใ ญ - บาน
วยบง นือ อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

50. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10125
บาน วย วา - บาน
นองตาไ อา ภอคอน
สวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

557

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1,730,000

600,000

51. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10017
บานลาดใ ญ - บาน
วยบง นือ อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

52. ปรับปรุงถนน
คอน รีต สริม ล็ ปผิว
จราจร Asphaltic
Concrete สายทางถนน
พญาแล ทศบาล มือง
ชัยภมิ บานขี้ ล็ ใ ญ มที่ 2
ตาบลรอบ มือง อา ภอ
มืองชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ

800,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

50. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ.10125
บาน วย วา - บาน
นองตาไ อา ภอคอน
สวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

1,730,000

600,000

800,000

รวม

558

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

02. ขุดลอ ลา วย
อีสาน ขียว บานโส มล
นาค มที่ 5 ตาบล วย
ไร - บานโส าด มที่
2 ตาบลชองสาม มอ
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

01. ขุดลอ ลา วยสาม
พันตา บานสามพันตา
มที่ 8 ตาบล
วยตอน อา ภอ มือง
ชัยภมิ - บานแ งยาว
มที่ 2 ตาบลภแลนคา
อา ภอบาน ขวา จัง วัด
ชัยภมิ

53. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10072
บาน ุดละลม - บาน
นองแ น อา ภอ มือง
ชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ (ตอนที่ 1)

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

559

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

500,000

500,000

02. ขุดลอ ลา วย
อีสาน ขียว บานโส มล
นาค มที่ 5 ตาบล วย
ไร - บานโส าด มที่
2 ตาบลชองสาม มอ
อา ภอคอนสวรรค์
จัง วัดชัยภมิ

1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

01. ขุดลอ ลา วยสาม
พันตา บานสามพันตา
มที่ 8 ตาบล
วยตอน อา ภอ มือง
ชัยภมิ - บานแ งยาว
มที่ 2 ตาบลภแลนคา
อา ภอบาน ขวา จัง วัด
ชัยภมิ

53. ปรับปรุงถนนลาด
ยาง สายทาง ชย.ถ. 10072
บาน ุดละลม - บาน
นองแ น อา ภอ มือง
ชัยภมิ
จัง วัดชัยภมิ (ตอนที่ 1)

แผนงาน

500,000

500,000

1,000,000

รวม

560

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

06. ขุดลอ ลา วย สียว
บานนา สียว มที่ 5
ตาบลคอนสวรรค์ บานโนน ขวา มที่ 8
ตาบลยาง วาย อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

05. ขุดลอ ลา วยใ ญ
บานดงพอง มที่ 5
ตาบลนา นองทุม บานแสง จริญ มที่ 11
ตาบลชองสาม มอ
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

04. ขุดลอ ลา วยนา
มั่ง บานสระพัง มที่ 1
ตาบลสระพัง - บาน
สะ ดา มที่ 9 ตาบล
บาน ตา อา ภอบาน
แทน จัง วัดชัยภมิ

03. ขุดลอ ลา วยฮว
บานดอนด มที่ 5
ตาบลบาน ตา - บาน
นองผั ลอด มที่ 9
ตาบลบานแทน อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

561

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

488,000

500,000

06. ขุดลอ ลา วย สียว
บานนา สียว มที่ 5
ตาบลคอนสวรรค์ บานโนน ขวา มที่ 8
ตาบลยาง วาย อา ภอ
คอนสวรรค์ จัง วัด
ชัยภมิ

500,000

04. ขุดลอ ลา วยนา
มั่ง บานสระพัง มที่ 1
ตาบลสระพัง - บาน
สะ ดา มที่ 9 ตาบล
บาน ตา อา ภอบาน
แทน จัง วัดชัยภมิ

05. ขุดลอ ลา วยใ ญ
บานดงพอง มที่ 5
ตาบลนา นองทุม บานแสง จริญ มที่ 11
ตาบลชองสาม มอ
อา ภอแ งครอ จัง วัด
ชัยภมิ

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

03. ขุดลอ ลา วยฮว
บานดอนด มที่ 5
ตาบลบาน ตา - บาน
นองผั ลอด มที่ 9
ตาบลบานแทน อา ภอ
บานแทน จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

500,000

488,000

500,000

500,000

รวม

562

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

09. ขุดลอ คลองผันน้า
ขาแ มลิงอาง ็บน้า
ฝายนิวซีแลนด์
บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ - บาน
วยทับนาย มที่ 8
ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

08. ขุดลอ นองสระ
ป่าชา บานแ งพัฒนา
มที่ 12 ตาบล
บานแ ง - บาน ตาถาน
มที่ 13 ตาบล นอง
สังข์ อา ภอแ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

07. ขุดลอ ลา วย
ลอง อ บาน วยขี้ตม
มที่ 3 ตาบลทุงพระ บาน วยแลง มที่ 4
ตาบลทุงนา ลา อา ภอ
คอนสาร จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน
แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

563

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

486,000

500,000

08. ขุดลอ นองสระ
ป่าชา บานแ งพัฒนา
มที่ 12 ตาบล
บานแ ง - บาน ตาถาน
มที่ 13 ตาบล นอง
สังข์ อา ภอแ งครอ
จัง วัดชัยภมิ

09. ขุดลอ คลองผันน้า
ขาแ มลิงอาง ็บน้า
ฝายนิวซีแลนด์
บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ - บาน
วยทับนาย มที่ 8
ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

500,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

07. ขุดลอ ลา วย
ลอง อ บาน วยขี้ตม
มที่ 3 ตาบลทุงพระ บาน วยแลง มที่ 4
ตาบลทุงนา ลา อา ภอ
คอนสาร จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

486,000

500,000

500,000

รวม

564

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม

12. ขุดลอ คลองโป่ง
ขุน พชร บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว บานศิลาทอง มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ

11. ขุดลอ ลา วยตะโ
บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ บานดอน อ มที่ 7
ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

10. ปรับปรุงฝายดิน
ลา วยคอ นอย (ตอน
ลาง) บานโนนสาราญ
มที่ 7 ตาบลวัง
ตะ ฆ-บานแจงใ ญ ม
ที่ 6 ตาบล วยแย
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

110,983,619

แผนงานงบกลาง

103,677,747

1,778,880

573,530,209

6,176,864

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

6,121,875

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

2,170,855

4,761,573

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

565

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

492,000

6,282,720

12. ขุดลอ คลองโป่ง
ขุน พชร บานทาโป่ง
มที่ 4 ตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว บานศิลาทอง มที่ 6
ตาบลโป่งน อา ภอ
ทพสถิต จัง วัดชัยภมิ
รวม

154,292,301

460,000

11. ขุดลอ ลา วยตะโ
บาน ัวสะพาน มที่ 6
ตาบลวังตะ ฆ บานดอน อ มที่ 7
ตาบลโค สะอาด
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

4,223,357

496,000

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

10. ปรับปรุงฝายดิน
ลา วยคอ นอย (ตอน
ลาง) บานโนนสาราญ
มที่ 7 ตาบลวัง
ตะ ฆ-บานแจงใ ญ ม
ที่ 6 ตาบล วยแย
อา ภอ นองบัวระ ว
จัง วัดชัยภมิ

แผนงาน

974,000,000

492,000

460,000

496,000

รวม

566

