
 
 

 

 

 

   
 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูม ิ
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แบบ ผ 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 17,250,000     กองการศึกษาฯ เดิม ปรากฎใน

ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

งบประมาณท้ังส้ิน  17,250,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) (พ.ศ. 2561 - 2565)

โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี แก้ไขคร้ังท่ี 12/2564

1. เสาไฟชุดกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมก่ิงโคมไฟท่ีมี ประจ าปีงบประมาณ 
โคมไฟท่ีมีชุดปรับระดับแบบมือหมุน สลิงพร้อมสลักล็อค พ.ศ. 2565  แบบ ผ 03
สลักล็อค หน้าท่ี 2 - 7  ข้อ 4 
2. โคมไฟ LED ส่องสว่างชนิดปรับระดับได้ ขนาด 40 วัตต์

รุ่น ALL in one street light

3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์

4. ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 โรงเรียน 

ประกอบด้วย

(รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย ส านักงบประมาณ )

1. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

ต าบลบ้านชวน  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

จ านวนติดต้ัง 8 จุด ๆ ละ 69,000 บาท  เป็นเงิน 552,000  บาท

พิกัด N=15.503889 , E=101.689144

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

ต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน  690,000  บาท

พิกัด N=15.887030  E=101.793722 

หมายเหตุ
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                                       บัญชีครุภัณฑ์

                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมายเหตุ
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                                       บัญชีครุภัณฑ์
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3. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  

ต าบลบ้านเล่า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง   10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด  N=15.851195 , E=102.065630

4. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

ต าบลห้วยต้อน  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท   เป็นเงิน   690,000  บาท
พิกัด  N=15.883026  E=101.935689

5. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

ต าบลลุ่มล าชี  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.707543 , E=101.937563

6. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

ต าบลหนองไผ่  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง   9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท เป็นเงิน    621,000  บาท

พิกัด N=15.720124 , E=102.095740 

7. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.263936 , E=102.200361
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แบบ ผ 03

เป้าหมาย
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8. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

ต าบลบ้านเด่ือ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน  621,000  บาท

พิกัด N=16.114260, E=101.887856

9. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  12  จุด ๆ ละ  69,000  บาท เป็นเงิน   828,000  บาท

พิกัด N=16.180872  E=102.324274

10. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ต าบลกุดเลาะ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=16.298279 , E=101.934231

11. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ต าบลหนองสังข์  อ าเภอแก้งตร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  11  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   759,000  บาท

พิกัด N=16.236334 , E=102.289504 

12. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

ต าบลบ้านหัน  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  11  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน  759,000 บาท

พิกัด N=16.299811, E=102.023621 
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13. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

ต าบลหนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.263895  E=102.365811

14. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา  

ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ   69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=16.482945, E=102.081559 

15. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

ต าบลสระพัง  อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=16.392705 , E=102.399128

16. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

ต าบลห้วยยาง  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.549867  E=101.867425

17. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

ต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.179762 ,  E=101.924807
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18. โรงเรียนหนองขามวิทยา

ต าบลหนองขาม  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.163002 , E=102.183223 

19. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=16.343013, E=102.275289

20. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา  

ต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด N=16.377856, E=101.970386 

21. โรงเรียนกุดน้ าใสวิทยาคม

ต าบลกุดน้ าใส  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.548807, E=101.812758 

22. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  10  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   690,000  บาท

พิกัด  N=15.564749 , E=101.999537 
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23. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

ต าบลห้วยยายจ๋ิว  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.499632 , E=101.436548

24. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ
จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.762887 , E=101.557568 

25. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

ต าบลบ้านขาม  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.521983 , E=101.774610

26. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

ต าบลรังงาม  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

จ านวนติดต้ัง  9  จุด ๆ ละ  69,000  บาท  เป็นเงิน   621,000  บาท

พิกัด N=15.489560 , E=101.954893 
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