
ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานของสว่น 1.เคร่ืองเคลอืบบัตร ระบบ 4 ลูก 3,900  -  - 1.การปฏบิัตงิานของอบจ. กองการ

ในการปฏบิัตงิาน ราชการองคก์ารบริหารส่วน เคลอืบร้อน/เย็น เคลอืบเอกสารได้ มคีวามคลอ่งตัวและมี เจา้หนา้ที่

จังหวดัชัยภูม ิมปีระสทิธภิาพ กวา้งสุด 426 มม. หนาสุด 1 มม. ประสทิธภิาพ

และมเีคร่ืองมอืเคร่ืองใชเ้พยีง ความเร็วในการเคลอืบเอกสาร 50 2.อบจ.มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้

พอตอ่การปฏบิัตงิาน ซม./นาที จ านวน 1 เคร่ือง เพยีงพอแกก่ารปฏบิัตงิาน

2. เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย 3.การจัดเก็บเอกสารมี

เคร่ืองละ 900 บาท จ านวน   3 2,700  -  - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - กองการ

 เคร่ือง เจา้หนา้ที่

เคร่ืองละ 2,950 บาท จ านวน 2 5,900  -  -  - ส านักปลัดฯ

เคร่ือง

3.เคร่ืองเจาะกระดาษ กองการ

จ านวน 500 แผ่น  1 เคร่ือง 13,700  -  - เจา้หนา้ที่

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา
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4. ชัน้วางเอกสาร ขนาด 74x35 1,800  -  - กองแผนและ

x162 เซนตเิมตร จ านวน 1 ตัวๆละ งบประมาณ

1,800 บาท

5. ชัน้วางเอกสาร ขนาด 74x35 1,600  -  -

x123 เซนตเิมตร จ านวน 1 ตัวๆละ

1,600 บาท

6. ชัน้วางเอกสาร ขนาด 74x35 1,400

x83 เซนตเิมตร จ านวน 1 ตัวๆละ

1,400 บาท

7. เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดจิติอล 100,000  -  -  - หนว่ยตรวจ

ความเร็วในการถา่ยไมต่่ ากวา่     สอบภายใน

20 แผ่น/นาที  

8.ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง 17,000  -  - กองชา่ง
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9.เคร่ืองโทรสาร จ านวน 4 เคร่ืองๆ  - กองคลัง

ละ 18,000 บาท  - กองการ

1.เคร่ือง FACSIMILE หรือ ศกึษาฯ

โทรภาพ  - กองการ

2.แบบใชก้ระดาษธรรมดา เจา้หนา้ที่

3.เป็นระบบ Laser,Ink Jet/Bubble  - กองสง่เสริมฯ

Jet หรือ Film

 -ความเร็วในการสง่เอกสารไม่

เกนิกวา่ 6 วนิาทีตอ่แผน

 - สง่เอกสารไดค้ร้ังละไมน่อ้ย

กวา่ 20 แผ่น
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10.โตะ๊ - เกา้อี้ท างาน

กองพัสดุและทรพัย์สิน

 - เกา้อี้ (ผู้บริหาร) จ านวน 1 ตัว 13,000  -  -

จ านวน 1 ตัว 

 - โตะ๊ท างาน (ผู้บริหาร) 23,000  -  -

จ านวน 1 ตัว

กองการเจ้าหนา้ท่ี

 - โตะ๊เหล็กท างาน 5,400  -  -

จ านวน 3 ตัวๆละ 1,800 บาท

กองคลัง

 - โตะ๊ท างานขนาด 5 ฟตุ 7,000  -  -

จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000 บาท
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ส านกัปลัด

 - โตะ๊ท างาน ระดับผู้บริหาร 72,000  -  -

จ านวน 4 ตัวๆ ละ 18,000 บาท

 - เกา้อี้ ระดับผู้บริหาร 14,000  -  -

จ านวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

กองกิจการสภา

 - โตะ๊ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 18,000  -  -

โตะ๊ท างานไมส้ัก ขนาด 1800x850

x760 mm. จ านวน 1 ตัว

ตัวละ 18,000 บาท

 - เกา้อี้ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 8,500  -  -

จ านวน 1 ตัวๆละ 8,500 บาท
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 -เกา้อี้รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 10,000  -  -

จ านวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท

 -เกา้อี้เลขานุการสภาฯ 2,500  -  -

จ านวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท

11.แท่นตัดกระดาษ  ขนาดไมต่่ า 1,500  -  - ส านักปลัดฯ

กวา่ 12X15 นิ้ว จ านวน 1 ตัว

12. วสัดุส านักงาน 2,000,000  -  - กองพสัดุฯ

13.วสัดุงานบ้านงานครัว 500,000  -  - กองพสัดุฯ

14.เชา่ครุภัณฑท์ี่จ าเป็น 140,000  -  - พสัดุ/กจิการสภา

15. คา่ชดใชค้า่เสยีหาย/คา่สนิไหม 35,000  -  - ส านักปลัดฯ

16.จดทะเบียนพาหนะ รังวดัหรือ 60,000  -  - กองพสัดุฯ

ตรวจสอบหนังสอืส าคัญที่หลวง ส านักปลัดฯ

และคา่ธรรมเนยีมอื่นๆ
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2 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพื่ออ านวยความสะดวกและ 1.โทรทศันส์ ีชนดิ LCD ขนาด 40 นิ้ว 17,000  -  - ผู้มาใชบ้ริการไดรั้บการ กองกจิการสภา

ในการใหบ้ริการ ลดขัน้ตอนการบริการ สร้าง ระดับความละเอยีด 1920X1080 อ านวยความสะดวกและ

ความประทับใจแกผู้่มาใช้ พเิซล  จ านวน 1 เคร่ือง     เกดิความประทับใจใน

บริการ โดยจัดหาสิ่งอ านวย 2. ตูเ้ย็น ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 9,400  -  - การใชบ้ริการ กองการ

ความสะดวกไวส้ าหรับผู้มาใช้  7 ควิบิกฟตุ จ านวน 1 เคร่ืองๆละ เจา้หนา้ที่

บริการ 9,400 บาท

  - ตูเ้ย็นขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 6,500  -  - กองการศกึษาฯ

5 ควิบิกฟตุ เป็นรุ่นที่ไดรั้บฉลาก

เป็นรุ่นที่ไดรั้บฉลากประสทิธภิาพ

เบอร์ 5 ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทย

3.ชุดโซฟารับแขก  จ านวน 1 ชุด 20,000  -  -  - กองแผนฯ

4.เกา้อี้บริการประชาชน (4 ที่นั่ง) 23,960  -  -  - ส านักปลัดฯ
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5.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น 66,800  -  -  - กองแผนฯ

ชนดิตัง้พื้นหรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)  - ส านักปลัดฯ

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 24,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 33,400 บาท

6.พดัลมตัง้พื้นฐาน ขนาด 16 นิ้ว 6,000  -  - ส านักปลัดฯ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,000 บาท

 -ปรับแรงลมและสา่ยได ้3 ระดับ

 -ปรับความสูงไดไ้มน่อ้ยกวา่ 105 ซม.

 -มมีาตรฐานประหยัดไฟเบอร์

5 และมรีะบบป้องกันไฟฟา้ลัดวงจร

7. คา่รับรองตา่งๆ 400,000  -  -  - กองคลัง

8.คา่ใชจ้า่ยงานพธิกีารตา่งๆ ฯลฯ 350,000  -  -  - ส านักปลัดฯ

9. คา่พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ 10,000  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานของสว่น 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 1.การปฏบิัตงิานและการตดิ

ดา้นการตดิตอ่สื่อสารและ ราชการองคก์ารบริหารส่วน งานประมวลผล  แบบ 1 ตอ่สื่อสารของอบจ.ชัยภูมิ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวดัชัยภูม ิมปีระสทิธภิาพ (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิ้ว) มคีวามคลอ่งตัวและมี

และมเีคร่ืองมอืเคร่ืองใชท้ี่ทัน ราคา 26,000 บาท ประสทิธภิาพ  

สมัยรวดเร็ว  เพยีงพอตอ่การ  - มหีนว่ยประมวลผลกลาง 2.อบจ.ชัยภูมมิเีคร่ืองมอื

ปฏบิัตงิาน (CPU)ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก เคร่ืองใชเ้พยีงพอแกก่าร

(4 core) และมคีวามเร็วสัญญาณ ปฏบิัตงิาน

นาฬกิาไมน่อ้ยกวา่ 2.5 GHz 

และมคีวามเร็วของหนว่ยความ

จ าหรือม ีHTT ขนาดไมน่อ้ยกวา่

1,066 MHz จ านวน 1 หนว่ย

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

พร้อม CD-ROM ชุดตดิตัง้มลีขิสทิธิ์
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

ถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท

กองพัสดุและทรพัย์สิน

จ านวน 3 ชุดๆละ 39,800 บาท 119,400  -  -

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 3 ชุดๆละ 39,800 บาท 119,400  -  -

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบ 2 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิ้ว) 

ราคา 31,000 บาท

 - มหีนว่ยประมวลผลกลาง

(CPU)ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก

(4 core) และมคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬกิาไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

และมคีวามเร็วของหนว่ยความ

จ าหรือม ีHTT ขนาดไมน่อ้ยกวา่

1,066 MHz จ านวน 1 หนว่ย

 - มหีนว่ยประมวลผลเพื่อ

แสดงภาพแยกจากแผงวงจร

หลัก ที่มหีนว่ยความจ าขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 1 GB

 - มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM)

ชนดิ DDR3 หรือดกีวา่

มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีนว่ยจัดเก็บขอ้มูล

(Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดี

กวา่ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

1.5 TB จ านวน 1 หนว่ย

 - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ 

จ านวน 1 หนว่ย

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือ

ขา่ยแบบ 10/100/1,000 Mbps

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มจีอภาพแบบ LCD มี

Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่

600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่

18 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติ

การส าหรับเคร่ืองไมโคร

คอมพวิเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 ชุดตดิตัง้ ราคา 3,800 บาท

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

พร้อม CD-ROM ชุดตดิตัง้มลีขิสทิธิ์

ถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท

ส านกัปลัด อบจ.ชัยภมิู

จ านวน 1 ชุดๆ ละ  - 44,800  -

44,800 บาท

กองการศึกษาฯ

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 132,400  -  -

44,800 บาท

กองส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

จ านวน 3 ชุดๆ 132,400  -  -

 ละ 44,800 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 2 ชุดๆ ละ  - 89,600  -

44,800 บาท

คอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน 

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิ้ว) 

ราคา 15,000 บาท

 - มหีนว่ยประมวลผลกลาง

(CPU)ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก

(4 core) และมคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬกิาไมน่อ้ยกวา่ 2.0 GHz 

และมคีวามเร็ว

 - มสีว่นควบคุมการแสดงผล

ที่มหีนว่ยความจ าไมน่อ้ยกวา่ 128 MB
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 - มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM)

ชนดิ DDR3 หรือดกีวา่

มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีนว่ยจัดเก็บขอ้มูล

(Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดี

กวา่ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 

500 GB หรือม ีSOLID STATE 

DISK ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่

 30 GB จ านวน 1 หนว่ย

 - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หนว่ย

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือ

ขา่ยแบบ 10/100/1,000 Mbps

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 - มจีอภาพแบบ LCD มี

Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่

600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่

18 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติ

การส าหรับเคร่ืองไมโคร

คอมพวิเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM

 ชุดตดิตัง้ ราคา 3,800 บาท

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

พร้อม CD-ROM ชุดตดิตัง้มลีขิสทิธิ์

ถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท

กองการเจ้าหนา้ท่ี

จ านวน 2 ชุดๆละ 28,800 บาท 57,600  -  -
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค 

ส าหรับงานประมวลผล  

 เคร่ืองละ 27,000 บาท

 - หนว่ยประมวลผลกลาง(CPU)

ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก  (4 core)  

ที่มคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาไม่

นอ้ยกวา่ 2.0 GHzและรองรับหนว่ย

ความจ า หรือม ีHTT ขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 1,066 MHz จ านวน 1 หนว่ย

 - มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM) 

ชนดิ DDR3 หรือดกีวา่ ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

  - มหีนว่ยจัดเก็บขอ้มูล (Hard disk)
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่

 500 GB จ านวน 1 หนว่ย

  - มจีอภาพชนดิ XGA หรือ WXGA

หรือดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นิ้ว

 - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ 

จ านวน 1 หนว่ย

 - มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย

แบบ 10/100/1,000 Mbps 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

- สามารถใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ Wi-Fi 

 (802.11b, g) และ Bluetooth 

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติ

การส าหรับเคร่ืองไมโคร
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

คอมพวิเตอร์พร้อมแผ่น

CD-ROM ชุดตดิตัง้ ราคา 3,800 บาท

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

พร้อม CD-ROM ชุดตดิตัง้มลีขิสทิธิ์

ถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท

กองคลัง

จ านวน 3 ชุดๆละ40,800 บาท  - 40,800 81,600

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 81,600  -  -

40,800 บาท

ส านกัปลัด อบจ.ชัยภมิู

จ านวน 5 ชุดๆ ละ  - 204,000  -

40,800 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

5. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ

LED ขาวด า (25 หนา้/นาท)ี

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200X600 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพ์

ไมน่อ้ยกวา่ 25 หนา้

 - มหีนว่ยความจ า (Memory)

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 MB

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับ

หนา้อัตโนมัตไิด้

 - ม ีInterface แบบ 1 x Parallel 

หรือ 1 xUSB 2.0 หรือดกีวา่

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

legal และ Custom โดยมถีาด

ใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 250 แผ่น

กองพัสดุและทรพัย์สิน

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 8,400 8,400 8,400

8,400 บาท

กองคลัง

จ านวน 5 เคร่ืองๆละ 8,400 บาท 42,000  -  -

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ  - 25,200  -

8,400 บาท

กองการศึกษาฯ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 16,800 8,400  -

8,400 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

6. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ

LED ขาวด า (30 หนา้/นาท)ี

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200X600 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพ์

ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนา้

 - มหีนว่ยความจ า (Memory)

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 32 MB

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับ

หนา้อัตโนมัตไิด้

 - ม ีInterface แบบ 1 x Parallel 

หรือ 1 xUSB 2.0 หรือดกีวา่

 - สามารถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

legal และ Custom โดยมถีาด

ใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 250 แผ่น 

ส านกัปลัด อบจ.ชัยภมิู

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 39,000  -  -

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 13,000 บาท 13,000 13,000  -

7. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ส ี

 - เป็นอุปกร์ที่มคีวามสามารถเป็น

Printer,Copier,Scanner และ FAX

ภายในเคร่ืองเดยีวกัน

 -มหีนว่ยความจ าขนาดไมน่อ้ยกวา่

128 MB
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 -Interface อย่างนอ้ย 1XUSB 2.0

และ 1XEthernet 10/100 Base TX

 - ความละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ย

กวา่ 600X600 dpi

 -ความเร็วในการพมิพข์าวด า - สี

ไมน่อ้ยกวา่ 20 หนา้ตอ่นาที

 -สามารถสแกนเอกสารได้

 -มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200X1,200 dpi

 -มถีาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ

 -สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้

 -สามารถท าส าเนาไดสู้งสุด

 99 ส าเนา
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 -ย่อและขยายได ้25 ถงึ 400%

 -สามารถใชก้ับ A4,Letter,Legal

Custom โดยถาดใสก่ระดาษไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 250 แผ่น

กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง 24,000  -  -

กองแผนและงบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง 24,000  -  -

8. จอภาพแบบ LCD หรือ LED 5,500  -  - กองชา่ง

จ านวน 1 จอๆละ 5,500 บาท

 -ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 23 นิ้ว

 -รองรับความละเอยีดการแสดง

ผลไมน่อ้ยกวา่ 1,920x1,080Pixel
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 - ม ีRefresh Rateไมน่อ้ยกวา่ 60 Hz

10.เคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ 16,500  -  - กองแผนและ

ขนาด 1KVA จ านวน 3 เคร่ืองๆละ งบประมาณ

 5,500 บาท คุณลักษณะ ดังนี้

 -มกี าลังไฟฟา้ดา้นนอกไม่

นอ้ยกวา่ 1KVA และ 600 W

 -สามารถส ารองไฟฟา้ได้

ไมน่อ้ยกวา่ 15 นาที

11. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 5,400  -  - กองชา่ง

ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ส ี
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

12.วสัดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ 100,000  -  - กองแผนและ

ปรับปรุงสัญญาณอนิเตอร์เน็ตและ งบประมาณ

ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

13.วสัดุคอมพวิเตอร์ส าหรับใชใ้น 1,000,000  -  - กองพสัดุฯ

การปฏบิัตงิาน อะไหลซ่อ่มบ ารุง

ของทุกสว่นราชการ

13.ตูส้าขาโทรศัพท์ PABX พร้อม 800,000  -  -

ระบบสายภายใน ปรัปบรุงระบบ

โทรศัพท์ภายในอาคารส านักงาน

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ

14.เคร่ืองรับสง่วทิยุขนาดก าลังสง่ 96,000  -  - กองชา่ง

5 วตัต ์มแีท่นชาร์ทและแบตเตอร่ี ส านักปลัดฯ

มเีสายางและเหล็กพบั จ านวน  8 เคร่ือง
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการป้องกันและบรรเทา เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 1.เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 15,000  -  - อบจ.ชัยภูมมิเีคร่ืองมอื สว่นราชการ

สาธารณภัย ในการชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย  -ขนาดไมต่่ ากวา่ 5 แรงมา้ เคร่ืองใชใ้นการชว่ยเหลอื อบจ.ชัยภูมิ

ตา่งๆ  -ขนาดท่อสง่ไมน่อ้ยกวา่ 3 นิ้ว ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(75 มลิลเิมตร) ส าหรับผู้ประสบภัยตา่งๆ

 -ปริมาณน้ าที่สูบไดไ้มน่อ้ยกวา่ และการปฏบิัตงิานของอบจ.

1,100 ลติร/ชม.หรือ ปริมาณ มคีวามคลอ่งตัวและมี

300 แกลลอน (อเมริกัน) ตอ่นาที ประสทิธภิาพ

 -สง่น้ าไดสู้งไมต่่ ากวา่ 9 เมตร

หรือปริมาณ 30 ฟตุ

 -มอุีปกรณ์ของเคร่ืองสูบและ

เคร่ืองยนต์

 -มคีรบชุดพร้อมที่จะใชง้าน
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

2.กา้นเจาะซึ่งใชง้านเจาะแบบ 150,000  -  -

ROTARY TOP HEAD DRIVE และ 

DOWN THE HOLE HAMMER 

เป็นกา้นเจาะแบบ FLUSH  JOINT 

ขนาด ๓๑/๒ นิ้ว ยาว ๓ เมตร, 

ขนาดเกลยีวขอ้ตอ่ ๒๓/๘  นิ้ว APIIF

ความหนาไมต่่ ากวา่ ๐.๓๖๘ นิ้ว,

ลักษณะเป็น SEAMLESS STEEL 

มเีสน้ผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากัน

ตลอด  มผิีวเรียบตลอดทั้งกา้น

ยกเวน้บริเวณที่ใชป้ระแจจับมฝีา

ครอบกันเกลยีวทั้งดา้นหัวและท้าย

จ านวน ๑๐ ท่อนๆละ ๑๕,๐๐๐ .-บาท

5-6/42



ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

3.หัวกระโหลก เหล็ก แบบฟตุวาวล์ 54,000  -  -

พร้อมหนา้แปลน  ขนาด Ø ๑๒ นิ้ว   

จ านวน ๓ ชุด ๆละ ๑๘,๐๐๐.-บาท

4.ปั๊มน้ าแบบหอยโขง่ตดิเคร่ืองยนต์ 31,500

เบนซนิ 4 จังหวะ ขนาด 5.5 มา้ 

ท่อสง่ 3 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ืองๆ 

ละ 10,500 บาท

5.ปั๊มน้ าหอยโขง่แบบหนา้แปลนม ี 32,000

มอเตอร์ในตัวใบพดัเดี่ยว ขนาด 5.5

แรงมา้ แรงดันไฟฟา้  220 โวลท์

 1 เฟส จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 

32,000 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

6.ปั๊มน้ าหอยโขง่มอเตอร์ในตัว 80,000  -  -

ขนาด 3 แรงมา้ใบพดัเดยีว  

แรงดันไฟฟา้ 220  โวลล ์1 เฟส  

ท่อดูดและท่อสง่ขนาด  2 นิ้ว

(50 มม.)จ านวน 4 ชุด 

ชุดละ 20,000  บาท 

7.เคร่ืองสูบน้ าจ านวน 2 เคร่ืองๆละ 32,000  -  -

16,000 บาท รายละเอยีดดังนี้

 -เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่

 -ขนาดท่อสง่ไมน่อ้ยกวา่ 3 นิ้ว

 -ปริมาณน้ าที่สูบไมน่อ้ยกวา่ 

1,130 ลติร/นาที

 -อุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อม

5-6/44



ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

ที่จะใชง้าน

8.ท่อเหล็กสง่น้ าพร้อมหนา้แปลน 140,000  -  -

ขนาด Ø 12 นิ้ว หนาไมน่อ้ยกวา่

2 มม.ยาว 3เมตร จ านวน 20 ท่อน

7.สายดับเพลงิชนดิผ้าใบพร้อมขอ้ 24,000  -  -

ตอ่ขนาด Ø ๒.๕ นิ้ว ความยาว 

 ๒๐ เมตร จ านวน ๒ เสน้ๆละ 

๑๒,๐๐๐ บาท

5.เคร่ืองสูบน้ าแบบเทรลเลอร์ปั๊ม  - 950,000  -

ชนดิหอยโขง่ (CENTRI FUGALPUMP) 

ขนาดØ ๑๒ นิ้ว อัตราการสูบน้ า

ไมน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. ขบั

เคลื่อนดว้ยเคร่ืองยนตด์เีซล ๖ สูบ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

๔ จังหวะไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ แรงมา้

ตดิตัง้บนเทรลเลอร์ลากจูงและ

อุปกรณ์พร้อมใชง้านจ านวน ๒ เคร่ือง

5 จัดซื้อครุภัณฑโ์รงงาน เพื่อใหส้ะดวกในการปฏบิัติ  -ปากกาจับเหล็ก แบบตัง้โตะ๊ 6,700  -  - การปฏบิัตงิานของ กองชา่ง

กองชา่ง อบจ.ชัยภูมิ งาน อุปกรณ์มเีพยีงพอใน ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ืองๆละ อบจ.ชัยภูม ิสัมฤทธิ์

การซอ่มแซม บ ารุงทรัพย์สนิ 6,700 บาท ผลไดต้ามเป้าหมาย

ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดั  -เคร่ืองเจียเหลก็ไฟฟา้ แบบตัง้โตะ๊ 12,000  -  -

ชัยภูมิ ขนาด 1.5 แรงมา้ ใบหนิ 6 นิ้ว

2 ดา้น จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 12,000 บาท

 -เครืองเจยี/ตัด ขนาด 4 นิ้ว 2,100  -  -

(100 มม.)ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 600 วตัต์
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,100 บาท

 -เคร่ืองตดัเหลก็ขนาดใบตดั 16 นิ้ว 5,500  -  -

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 5,500 บาท

 -เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมอืถอื 8,900  -  -

ขนาด 1.6 มลิลเิมตรขบัดว้ยมอเตอร์

ไฟฟา้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 300 วตัต์

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 8,900 บาท

 -พดัลมโรงงาน แบบตัง้พื้นขนาด 6,000  -  -

ใบพดักวา้ง 24 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆ

ละ 3,000 บาท

 -สวา่งไฟฟา้ ขนาด 4 หุน ก าลัง 2,200  -  -

ไฟฟา้ไมเ่กนิ 600 วตัต ์จ านวน

1 เคร่ืองๆละ 2,200 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

 -เคร่ืองเป่าลม ขนาด 550 วตัต์ 2,800  -  -

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท

 -เคร่ืองปั๊มน้ าเชื้อเพลงิ ชนดิเพลา 20,000  -  -

หมุนไดร้อบละ 1 ลติร ขนาดเสน้

ผ่านศูนย์กลางท่อดูด-จา่ยไมน่อ้ยกวา่

1 นิ้ว พร้อมสายยางความยาวไมน่อ้ย

กวา่ 5 เมตร จ านวน 4 ตัวๆละ

5,000 บาท

 -เลื่อยยนต ์ขนาดใบพดัยาวไม่ 40,000  -  -

นอ้ยกวา่ 12 นิ้ว เคร่ืองยนต ์1.8 

แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ย

กวา่ 33 ซซี ีจ านวน 4 เคร่ืองๆละ

10,000 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

6 จัดซื้อรถหัวลากพร้อมหาง เพื่อใชใ้นการปฏบิัตงิานของ รถหัวลากพร้อมหางพว่งพื้นต่ า 4,370,000  -  - การปฏบิัตงิานของ กองชา่ง

พว่งพื้นต่ า องคก์ารบริหารสว่นจังหวดั เคร่ืองยนตด์เีซล ก าลังมา้สูงสุดไม่ อบจ.ชัยภูม ิสัมฤทธิ์

ชัยภูมิ นอ้ยกวา่ 380 แรงมา้ ชุดหางพว่ง ผลไดต้ามเป้าหมาย

พื้นต่ าและอุปกรณ์ครบทุกชนดิ

7 จัดซื้อวสัดุส ารวจ เพื่อใชใ้นภารกจิขององคก์าร 1. บันไดอลูมเินยีม ขนาดความสูง 11,500  -  - การปฏบิัตงิานของ ส านักปลัด

บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ 2.50 เมตร จ านวน 1 อันๆละ อบจ.ชัยภูม ิสัมฤทธิ์ อบจ.ชัยภูมิ

3,500 บาท ผลไดต้ามเป้าหมาย

2. บันไดอลูมเินยีม ขนาดความ

สูง 3.00 เมตร จ านวน 2 อันๆละ

4,000 บาท

บันไดอลูมเินยีม ขนาดสูง1.5 เมตร 1,250  -  - กองชา่ง

จ านวน  1  ตัว
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

8 จัดซื้อวสัดุยานพาหนะและ เพื่อใชใ้นการซอ่มแซมเคร่ือง วสัดุอะไหลเ่คร่ืองจักรกล 2,000,000  -  - เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ า กองชา่ง

ขนสง่ ยนต ์เคร่ืองจักรกลและทรัพย์ เคร่ืองยนต ์เคร่ืองสูบน้ าตา่ง ๆ ตา่งๆ เคร่ืองเจาะบาดาล

สนิอื่นๆที่อยู่ในความรับผิด เคร่ืองเจาะบาดาล และยานพาหนะ และยานพาหนะตา่ง ๆ 

ชอบของอบจ.ชัยภูมิ ตา่ง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถใชง้านได้

ของกองชา่ง

9 ซอ่มบ ารุงรักษา/ซอ่มแซม เพื่อซอ่มแซมบ ารุงรักษา จา่ยเพื่อบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม 2,000,000  -  - เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ า กองชา่ง

เคร่ืองจักรกล ทรัพย์สนิ  เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ าดว้ยไฟฟา้ ตา่งๆ เคร่ืองเจาะบาดาล

เคร่ืองเจาะบาดาล และยานพาหนะ และยานพาหนะตา่ง ๆ 

ตา่ง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถใชง้านได้

ของกองชา่ง
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แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

10 จัดซื้อวสัดุกอ่สร้าง เพื่อใชใ้นการปฏบิัตงิานและ 1.สวา่นไฟฟา้เจาะกระแทก แรงดัน 4,000  -  - การท างานของ อบจ. กองชา่ง

ภารกจิอ านาจหนา้ที่ของ  220 โวลท์ก าลังไฟ 550 วตัต ์ สมัฤทธิ์ผลไดต้ามเปา้หมาย

อบจ.ชัยภูมิ ขนาดหัวจับดอกสวา่น 16 มลิลเิมตร และภารกจิที่ก าหนด

 (5/8 นิ้ว) จ านวน  1  ตัว

2. อฐิ หนิ ปูน ทราย เหล็ก 4,000,000  -  -

กระเบื้อง ยาง  ไม ้ และอื่น ๆ

11 จัดซื้อวสัดุอื่น ๆ เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อวสัดุที่ วสัดุที่ไมเ่ขา้ประเภทอื่น ๆ 50,000  -  - การท างานขององค์ กองชา่ง

ไมเ่ขา้ประเภทอื่น ๆ การบริหารสว่นจังหวดั 

สามารถสัมฤทธิ์ผลไดต้าม
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการรักษาความสะอาด เพื่อใหส้ถานที่ราชการมคีวาม 1.เคร่ืองดูดฝุ่น  จ านวน 1 เคร่ือง 30,000  -  - สถานที่ราชการมคีวามเป็น  - กองชา่ง

สะอาดเป็นระเบียบ และเป็นที่ 2. รถเขน็ขยะ 6,500  -  - ระเบียบ สะอาด เป็นที่  - ส านักปลัด

ประทับใจส าหรับผู้มารับ 3. เคร่ืองตัดหญา้ จ านวน 5 เคร่ือง 47,500  -  - ประทับใจส าหรับผู้มารับ อบจ.ชัยภูมิ

บริการ 4. เคร่ืองตัดแตง่กิ่งไมพุ้่มไม้ 26,000  -  - บริการ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

13 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ 1.กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ความละเอยีด 10,000  -  - 1.อบจ.ชัยภูมมิภีาพถา่ย กองการเจา้หนา้ที่

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดั กจิกรรม ขอ้มูลขา่วสาร ไมน่อ้ยกวา่ 16 ลา้นพเิซล เป็นกลอ้ง เพื่อแสดงผลการด าเนนิงาน

ชัยภูมิ ภารกจิของหนว่ยงาน คอมแพค มรีะบบแฟลชในตัว และประชาสัมพนัธก์าร

สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอ้มูล ท างานของอบจ.ชัยภูมิ

ไดโ้อนถา่ยขอ้มูลไดพ้ร้อมกระเป๋า 2. ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร

บรรจุกลอ้ง จ านวน  1  เคร่ือง และกจิกรรมของ อบจ.ให้

เคร่ืองๆละ 10,000 บาท กับสว่นราชการองคก์รเอกชน

2.ปรับปรุงอาคารสถานวีทิยุ  - 500,000  - และประชาชน ไดรั้บทราบ

3.จัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000  -  - 3.อบจ.มเีคร่ืองมอืเคร่ือง ส านักปลัด

 เชน่ แบตเตอร่ี น้ ายาลา้งกลอ้ง ใชเ้พยีงพอส าหรับการ อบจ.ชัยภูมิ

ถา่นชาร์จกลอ้ง ฯลฯ ปฏบิัตงิาน

4.คา่ใชจ้า่ยแกส่ถานวีทิยุ 200,000  -  - ส านักปลัด

อบจ.ชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

14 จัดซื้อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใชใ้นการซอ่มแซม ตดิตัง้ อุปกรณ์ไฟฟา้ เชน่โคมไฟ หลอดไฟ 300,000  -  - การท างานของ อบจ. ส านักปลัด

อุปกรณ์ไฟฟา้ที่ช ารุดภายใน สายไฟ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟา้อื่นๆ สมัฤทธิ์ผลไดต้ามเปา้หมาย อบจ.ชัยภูมิ

ส านักงาน ที่ช ารุด และภารกจิที่ก าหนด

15 บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพื่อใหท้รัพย์สนิของทางราช ซอ่มแซมบ ารุงรักษาวสัดุครุภัณฑ์ 858,890  -  - วสัดุ ครุภัณฑ ์มสีภาพ  - กองการ

ทรัพย์สนิ การ มสีภาพพร้อมใชง้าน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. 1,000,000  -  - พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา ศกึษาฯ

ชัยภูมิ  - ส านักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

16 จัดซื้อรถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ เพื่อใชใ้นการปฏบิัตงิานของ รถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ 1,524,000  -  - มรีถยนตโ์ดยสาร (รถตู)้ กองกจิการ

อบจ.ชัยภูมิ ขนาด 12 ที่นั่ง ไวใ้ชใ้นส านักงานเพื่อความ สภา

คันๆละ 1,524,000 บาท สะดวกและคลอ่งตัวใน

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า การท างาน

กวา่ 2,400 ซซีี

 - เป็นราคารวมเคร่ืองปรับ

อากาศฟลิม์กรองแสง และ

พน่กันสนมิ

17 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ เพื่อใหม้อุีปกรณ์ส าหรับใชใ้น  -ลอ้วดัระยะ จ านวน 5 ลอ้ๆละ 75,000  -  - การท างานของ อบจ. กองชา่ง

ในการส ารวจ การออกส ารวจ 15,000 บาท สัมฤทธิ์ผลไดต้ามเป้าหมาย

 -เทปวดัระยะไฟเบอร์ 9,000  -  - และภารกจิที่ก าหนด

ขนาดกวา้ง 13 มลิลเิมตร

ยาว 50 เมตร จ านวน 3 ตัว
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แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

18 จัดซื้อถังพกัยางแอสฟลัท์ เพื่อส าหรับเก็บยางแอสฟลัท์ ถังพกัยางหรือเก็บยางแอสฟลัท์ 900,000  -  - การท างานของ อบจ. กองชา่ง

ใชส้ าหรับงานกอ่สร้าง ขนาดบรรจุไมน่อ้ยกวา่ 10,000 ลติร สัมฤทธิ์ผลไดต้ามเป้าหมาย

และระบบดูดยาง-สง่ยางพร้อมท่อ และภารกจิที่ก าหนด

ดูดท่อสง่ รวมทั้งระบบใหค้วามร้อน

ยางแอสฟลัท์ จ านวน 1 ถัง

19 ซอ่มบ ารุงรักษา/ซอ่มแซม เพื่อซอ่มแซมบ ารุงรักษา บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม 2,000,000  -  - เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ า กองชา่ง

เคร่ืองจักรกล ทรัพย์สนิ  เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ าดว้ยไฟฟา้ ตา่งๆ เคร่ืองเจาะบาดาล

เคร่ืองเจาะบาดาล และยานพาหนะ และยานพาหนะตา่ง ๆ 

ตา่ง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถใชง้านได้

ของกองชา่ง

5-6/56



ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

20 จัดซื้อวสัดุยานพาหนะและ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใชใ้นการ ประแจแหวน 3,500  -  - อบจ.ชัยภูมมิเีคร่ืองมอื กองชา่ง

ขนสง่ ปฏบิัตงิาน ขนาดเบอร์ 8-32 มม. เพยีงพอในการปฏบิัตงิาน

21 จัดซื้อประแจบลอ๊ค เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อประแจบ ประแจบลอ๊คขนาดเบอร์ 3500  -  - อุปกรณ์ เคร่ืองมอืเพยีงพอ กองชา่ง

ลอ๊ค ขนาดเบอร์ 8-32 มม. 8-32 มม.  จ านวน 1 ชุด ตอ่การปฏบิตังิาน

22 โตะ๊หมูบู่ชา เพื่อใชต้ามภารกจิขององคก์าร โตะ๊หมูบู่ชา หมู ่9 30,000  -  - มโีตะ๊หมูบู่ชาไวส้ าหรับใชใ้น กองพสัดุ

บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ จ านวน 2 ชุดๆละ 15,000 บาท งานพธิตีามภารกจิขององค์ และทรัพย์สนิ

การบริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

23 คา่วสัดุเชื้อเพลงิน้ ามันและ เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุน้ ามัน ยานพาหนะและขนสง่อบจ.ชัยภูมิ 5,000,000  -  - การปฏบิัตงิานของ อบจ. กองพสัดุ

หลอ่ลื่น เชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ส าหรับ สัมฤทธิ์ผลไดต้ามเป้าหมาย และทรัพย์สนิ

ยานพาหนะรถยนตส์ว่นกลาง และภารกจิที่ก าหนด

และเคร่ืองจักรกลขององคก์าร

บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ

24 บ ารุงรักษา ซอ่มแซมระบบ เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการมคีวาม สวนสาธารณะหนองปลาเฒา่ 2,350,000  -  - อาคารสถานที่ราชการ และ กองชา่ง

ไฟฟา้ และปรับปรุงระบบ ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ สนามกฬีากลางจังหวดัชัยภูมิ ประชาชนมคีวามปลอดภัย

ไฟฟา้สอ่งสวา่ง อาคารส านักงานอบจ.ชัยภูมิ

ศูนย์นัทนาการผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

25 เคร่ืองสแกนเนอร์ เพื่อใชส้แกนเอกสารขอ้มูล จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท  - 20,000  - มเีคร่ืองสแกนเนอร์ใชใ้น กองการศกึษาฯ

และจัดเก็บขอ้มูลอื่น ของ คุณลักษณะดังนี้ การปฏบิัตงิานขององคก์าร

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดั  -สแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ

ชัยภูมิ  -ความละเอยีดในการสแกนสูงสุด

ไมน่อ้ยกวา่ 600X600 dpi

 -ความเร็วในการสแกนกระดาษ

ขนาด A4 ไมน่อ้ยวา่ 8 ppm

 -สามารถสแกนเอกสารไดไ้มน่อ้ย

กวา่กระดาษขนาด A4

 -ม ีInterface แบบ 1xParallel

หรือ 1XUSB 2.0 หรือดกีวา่
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

26 เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้ออ่น เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนส์นาม  -เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้ออ่น  - 11,300  - การท างานของ อบจ. กองการศกึษาฯ

กฬีากลางจังหวดั ที่อยู่ในความ เป็นเคร่ืองตัดหญา้แบบสะพาน สมัฤทธิ์ผลไดต้ามเปา้หมาย

รับผิดชอบขององคก์ารบริหาร เคร่ืองยนตข์นาดไมต่่ ากวา่ 1.5 แรงมา้ และภารกจิที่ก าหนด

สว่นจังหวดัชัยภูมิ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 30 ซซีี

 พร้อมใบมดี  จ านวน 1 เคร่ือง

27 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใหม้สีัญญาณอนิเตอร์เน็ต อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  - 23,000  - การปฏบิัตงิานของ อบจ. กองแผนและ

กระจายสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ใชง้านครอบคลุมทุกสว่น อนิเตอร์เน็ต จากเร่ืองเซฟิเวอร์ สัมฤทธิ์ผลไดต้ามเป้าหมาย งบประมาณ

ราชการในองคก์ารบริหาร อนิเตอร์เน็ตไปยังเคร่ืองลูกขา่ย และภารกจิที่ก าหนด

สว่นจังหวดัชัยภูมิ ในสว่นราชการตา่งๆ ขององค์

การบริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

28 คา่จัดซื้อกลอ้งดจิติอล เพื่อใชใ้นภารกจิ การส ารวจ 1. ความละเอยีดภาพไมน่อ้ยกวา่  - 30,000  - การท างานของ อบจ. กองชา่ง

ออกแบบ และประมาณราคา 16 ลา้นพกิเซล สมัฤทธิ์ผลไดต้ามเปา้หมาย

งานกอ่สร้าง 2. บันทึก Video Full HD และภารกจิที่ก าหนด

3. หนา้จอ LCD ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 นิ้ว

4. ใชห้นว่ยความจ าภายนอกชนดิ 

SD/SDHC/SDXC  Card

5. ม ีOptical Zoom ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 3x

6. สามารถกันน้ าลกึไดไ้มน่อ้ย

กวา่ 5 เมตร

7. สามารถกันกระแทกจากการ

ตกจากที่สูงไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 เมตร

8. ม ีGPS ในตัว และ เขม็ทิศ electronic

 จ านวน 4 ตัว ๆ 13,000 บาท
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

29 ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อใหท้รัพย์สนิที่อยู่ในความ เคร่ืองหมายจราจร ป้ายโครงการ 400,000  -  - ทรัพย์สนิของอบจ.มสีภาพ กองชา่ง

รับผิดชอบของอบจ.ชัยภูมิ ถนนที่ไดรั้บการถา่ยโอน ถนนและ พร้อมใชง้าน

มสีภาพที่ด ีพร้อมใชง้าน สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของอบจ.ชัยภูมิ

30 กลอ้งวดิโีอ เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อกลอ้ง กลอ้งวดิโีอ จ านวน 1 กลอ้ง  - 13,000  - การปฏบิัตงิานของ ส านักปลัด

วดิโีอ ส าหรับปฏบิัตงิาน  - จอภาพ LCD ขนาดไมน่อ้ยกวา่ อบจ.ชัยภูม ิสัมฤทธิ์ อบจ.ชัยภูมิ

ขององคก์ารบริหารสว่น 2.5 นิ้ว ผลไดต้ามเป้าหมาย

จังหวดัชัยภูมิ  -67X Extended Zoom

 -มรีะบบป้องกันการสั่นไหว

5-6/62



ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

31 เคร่ืองบันทึกเสยีง เพื่อใชส้ าหรับการบันทึกเสยีง เคร่ืองบันทึกเสยีงความจุไมน่อ้ย  - 13,000  - การปฏบิัตงิานของ ส านักปลัด

ส าหรับปฏบิัตงิาน ขององค์ กวา่ 4 GB จ านวน 2 เคร่ืองๆละ อบจ.ชัยภูม ิสัมฤทธิ์ อบจ.ชัยภูมิ

การ บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ 7,000 บาท รายละเอยีดดังนี้ ผลไดต้ามเป้าหมาย

 -ฟงักช์ั่นตัดเสยีงรบกวนรอบขา้ง 

 -รองรับการใชง้านภาษาไทย

 -ลากวางไฟลไ์มต่อ้งผ่านโปรแกรม

 -บันทึกในระบบเสยีง Stereo 

คุณภาพสูง และ USB ในตัว
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

32 รถยนตส์ุขาเคลื่อนที่ เพื่อใชใ้นภารกจิขององคก์าร  - รถยนตส์ุขาเคลื่อนที่ เคร่ืองยนต์  - 5,965,000  - อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ กองแผนและ

บริหารสว่นจังหวดัชัยภูมิ ดเีซลไมน่อ้ยกวา่ 6 สูบ 4 จังหวะ ประชาชนที่มาร่วมงาน งบประมาณ

และงานรัฐพธิ ีงานพธิ ี ระบายความร้อนดว้ยน้ า

งานประเพณี งานแขง่ขนักฬีา  - มกี าลังสูงสุดไมน่อ้ยกวา่

งานดา้นสง่เสริมการท่องเที่ยว 200 แรงมา้ ที่ 2,500 รอบ/นาที

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่  - หอ้งพนักงานขบัรถแยกออก

ประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นสัดสว่น

 - หอ้งสุขาหญงิไมน่อ้ยกวา่ 4 หอ้ง

ภายในตดิตัง้พดัลมดูดอากาศ

 - สุขาชายแยกออกเป็นสัดสว่น

มสีุขาไมน่อ้ยกวา่ 2 หอ้งและโถ

ปัสสาวะไมน่อ้ยกวา่ 6 โถ

 - ถังน้ าดตีดิตัง้อยู่บนหลังคารถ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี

แนวทางท่ี 4 ปรบัปรงุรปูแบบการให้บรกิารประชาชน ลดขั้นตอนการท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏบิติังาน

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได้รบั ท่ีรบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีมา

33 ตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหผู้้ใชถ้นนมคีวามปลอด ไฟฟา้แสงสวา่งแบบหลอดเดี่ยว   - 4,000,000  - การท างานของ อบจ. กองชา่ง

ภัยในชวีติและทรัพย์สนิ โซเดยีม 250 วตัต ์เสาสูง 9  ม. สมัฤทธิ์ผลไดต้ามเปา้หมาย

จ านวน  6 สายทางๆ ละ 12 ตน้  และภารกจิที่ก าหนด
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