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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการทํางาน โดยการนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 1.เพ่ือใหการปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสวน มีเครื่องมือเครื่องใช หนวยตรวจ

ปฏิบัติงาน ของสวนราชการ อบจ. เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED 7,900  -  - ราชการเปนไปอยางมี เพียงพอแกการ สอบภายใน

ชัยภูมิ มีเคร่ืองมือเครื่อง ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 1 ประสิทธิภาพ มีวัสดุ ปฏิบัติงานและการ

ใชที่ทันสมัยรวดเร็วเพียง ครุภัณฑ ปฏิบัติงานมีประสิทธิ

พอรองรับตอการปฏิบัติงาน เพียงพอไมนอยกวา ภาพมากขึ้น

2.เพ่ือใหการจัดเก็บ กองการเจาหนาที่ 209,800       -  - รอยละ 80 กองการ

เอกสารที่ใชในราชการ ตูเหล็กแบบรางเลื่อน ระบบมือผลัก เจาหนาที่

เปนระเบียบ สะดวก (ฐานรางลอย) จํานวน 2 ชุด 1 ชุด ประกอบดวย

รวดเร็ว และเกิดความ 1.ตูหนาเดียว ขนาดลึก 34 ซม.กวาง 100 ซม.

คลองตัว  สูง 200 ซม. จํานวน 2 ตู  

2. ตูสองหนา ขนาดลึก 64 ซม. กวาง

100 ซม. สูง 200 ซม. จํานวน 4 ตู

3. ประกอบดวยชั้น 5 ระดับชั้น

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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4. ชุดฐานราง ใชเหล็กแปบ และเหล็กตัวยู

เชื่อมประกอบเปนฐาน พรอมฝงรางเพลากลม

รองรบัฐานตูเคลื่อนที่ได มีนอตปรับระดับในตัว

ดานบนของฐานปูดวยไม PARTICLE BOARD

เคลือบผิวเมลามีนหนาไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร

กวางไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 4.07 เมตร

5.ชุดราง ใชเหล็กเพลากลม เสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร

6.ชุดฐานตูเคลื่อนที่ได  ใชเหล็กแผนความหนา

ไมนอยกวา 2.0 มม.พรอมชุดลูกลอเหล็กหลอ

ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 100 มม. 

7. ชุดตัวตู โครงสรางตูชนิดแผง 

สามารถถอดประกอบไดโดยงาย (Knok Down) 
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กองชาง กองชาง

ถังพักยางแอสฟสท ขนาด 10,000 ลิตร 1,000,000     -  -

จํานวน 1 ถัง

กองการศึกษาฯ กองการศึกษา

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังาน 110,000

ประมวลผล แบบที่ 1

จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 42,000

สําหรับงานประมวลผล จํานวน

2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

3. เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี 24,000

แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท
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4.เครื่องพิมพ Multifunction 48,000

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 9,600 บาท

5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 22,400

จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท

6. กลองถายภาพนิ่งกลองดิจิตอล 10,000

จํานวน 1 ตัว ความละเอียด 16 

ลานพิกเซล

7. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 17,000

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

8. ผานไถบุกเบิก ขนาดไมนอยกวา 26,100

20 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

9. ตูเย็น ขนาดความจุ 5.2 6,500

คิวบิกฟุต จํานวน 1 หลัง
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กองกิจการสภาฯ กองกิจ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 35,800 การสภาฯ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 21,000

 บาท 

 - ชุดโปรแกรมสํานักงานราคา 3,800 บาท

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรบั

เครื่องคอมพิวเตอร ราคา 11,000 บาท

 -จอรับภาพแบบขาตั้งขนาดเสนทะแยงมุม 10,400

120 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,400

 - โทรทัศน แอล อี ดี ระดับความละเอียด 13,000

จอภาพ 1,920x1,080 พิเซล ขนาด 32 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่องๆละ 13,000 บาท
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2 โครงการจัดทําโปรแกรมระบบ 1.เพ่ือใหองคการบริหาร โปรแกรมระบบฐานขอมูลครภุัณฑทรพัยสิน 500,000      องคการบริหารสวนจังหวัด1.ทําใหองคการบริหาร กองแผนฯ

ฐานขอมูลครภุัณฑทรัพยสินของ สวนจังหวัดชัยภูมิ มี ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ มีระบบฐานขอมูล สวนจังหวัดชัยภูมิ มี

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ระบบฐานขอมูลครภุัณฑ คุณลักษณะทั่วไปของระบบ ครุภัณฑทรพัยสิน ระบบฐานขอมูลครภุัณฑ

ทรัพยสิน สําหรบับันทึก 1.ระบบงานทั้งหมดตองพัฒนาโปรแกรมใน สําหรับการบันทึกขอมูล ทรพัยสิน สําหรับบันทึก

จัดเก็บขอมูลครภุัณฑ ลักษณะ Web-Based-Application โดย จัดเก็บขอมูลมูลครภุัณฑ จัดเก็บขอมูลครภุัณฑ

ทรัพยสินที่เปนมาตรฐาน สามารถเรยีกใชงานผาน Web browser ทรัพยสินองคการบริหาร ทรัพยสินที่เปนมาตรฐาน

สามารถสืบคนและราย และมีสถาปตยกรรมแบบWeb Application สวนจังหวัดชัยภูมิ ได สามารถสืบคนและราย

งานขอมูลครุภัณฑได 2. สามารถรองรบัการเรยีกใชงานระบบ ไมนอยกวา รอยละ 80 งานขอมูลครุภัณฑได

อยางรวดเร็ว ถูกตองและ ดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือเครื่อง อยางรวดเร็ว ถูกตอง

มีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรลูกขาย ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือใหเจาหนาที่ของ  Windows 7 Windows 8 Windows 10 2.ทําใหเจาหนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดเปนอยางนอย และ ระบบปฏิบัติการอื่น องคการบริหารสวนจังหวัด
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องคการบริหารสวนจังหวัด สัมพันธ (Relational Database) ขององคการบริหาร

จาก (SQL Server ) สวนจังหวัด
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6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการทํางาน โดยการนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
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ชัยภูมิ ไดอยางถูกตอง 4. สามารถรองรบัการปอนขอมูลครุภัณฑ ชัยภูมิ ไดอยางถูกตอง กองแผนฯ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด รวดเร็ว และมี

3.เพ่ือใหเจาหนาที่ของ ชัยภูมิ ไดไมนอยกวา 5,000.- รายการ ประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัด 5. ระบบงานที่พัฒนาจะตองสามารถใชงาน 3.ทําใหเจาหนาที่ของ

ชัยภูมิ สามารถสรปุรายงานผานการเขารหัสขอมูลโดยใชเทคโนโลยี SSL องคการบริหารสวน

ประวัติครภุัณฑ ตางๆ และสามารถระบุตัวบุคคลผูใชงานได จังหวัดชัยภูมิสามารถ

ขององคการบริหารสวน 6. โปรแกรมระบบงานที่พัฒนาและเอกสาร สรุปรายงานประวัติ

จังหวัดชัยภูมิเพ่ือนําเสนอ ทั้งหมดที่จัดทําขึ้นถือวาเปนลิขสิทธิ์ของ ครภุัณฑ ตางๆ ของ

ตอคณะผูบริหารไดอยาง องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวน

ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว คุณลักษณะเฉพาะของระบบ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือ

และมีประสิทธิภาพ 1. มีระบบการบันทึกจัดเก็บขอมูลครภุัณฑ นําเสนอตอคณะผู

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด บริหาร ไดอยาง

ชัยภูมิ ที่สามารถนําเขาขอมูลไดไมนอยกวา ถูกตอง สะดวก

ดังตอไปนี้ ลําดับที,่ประเภท,รหัสครุภัณฑ, รวดเร็วและมี

ชื่อครุภัณฑ,ยี่หอ/ขนาด/ชนิด/ ประสิทธิภาพ

ลักษณะครุภัณฑ,วันเดือนป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ไดถือกรรมสิทธิ์,วิธีที่ไดมา,ราคาตอหนวย,

หมายเลขเครื่องทะเบียน,จํานวน,สภาพปจจุบัน

สวนราชการที่ขอใช,วัน/เดือน/ปที่ขายทอด

ตลาด,สวนราชการที่เปนเจาของ,สถานที่ติดตั้ง

ครุภัณฑ,ประวัติการซอมบํารุงครภุัณฑ,

ชื่อผูบันทึกขอมูล,วัน/เดือน/ป ที่บันทึกขอมูล,

หมายเหตุ

2. สามารถรายงานวันเดือนปและเวลาที่

บันทึกขอมูลครุภัณฑทรัพยสินพรอมช่ือผูบันทึก

3. สามารถสืบคนขอมูลครภุัณฑที่ พรอม

รายงานออกทางเครื่องพิมพไดโดยการ

กําหนดหัวขอการรายงานตาม ความตองการ

ของผูใชและตามมาตรฐานการรายงาน

ขอมูลโดยถูกตองครบถวน

4.ระบบฐานขอมูลตองสามารถเชื่อมโยง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช

มาตรฐานเว็บเซอรวิส ซึ่งเปนมาตรฐานเปด

ไมขึ้นอยูกับผูผลิตรายใดรายหนึ่ง

5.การออกแบบฐานขอมูลครุภัณฑที่ดิน

ทรัพยสิน ตองมีความสอดคลองตามความ

ตองการของการบันทึกขอมูลครุภัณฑทรัพยสิน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

6.ผูใชระบบสามารถนําขอมูลไปใชในการ

วิเคราะห และประมวลผลไดอยางสะดวก

โดยสามารถนําขอมูลออก (Export) มา

ใชงานไดในรูปแบบไฟลมาตรฐาน เชน XML

หรือ Excel

7.ระบบฐานขอมูลตองมีระดับการ

จัดการขอมูล (DBMS)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการสืบคน
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8.ระบบฐานขอมูลตองสามารถติดตั้งไดงาย 

สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ และคอมพิวเตอรพกพา 

ไดโดยไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.ระบบฐานขอมูลตองมีการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยางเหมาะสาม

 ทั้งในกระบวนการรับสง และในการจัดเก็บ

ขอมูลลงในหนวยความจําสํารอง หรือ

ฮารดดิสก โดยใชมาตรฐานเปด ไดแก

WS-Security,XML Encryption,

RSA Encryption, Tripledes Entryption

หรือเทียบเทา หรือดีกวา

10.ระบบสามารถบริหารจัดการสิทธิของผูใชได

11.ระบบสามารถบันทึกและรายงานประวัติ

การเขาใชระบบของผูใชงานระบบได
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3 โครงการปรับปรุงระบบ 1.เพ่ือใหองคการบริหาร ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 470,600      มีระบบเครือขาย 1.ทําใหองคการบริหาร กองแผนฯ

เครือขายคอมพิวเตอรและ สวนจังหวัดชัยภูมิ มีระบบ อินเตอรเน็ต ขององคการบริหารสวน คอมพิวเตอรและ สวนจังหวัดชัยภูมิ 

อินเตอรเน็ต องคการบริหาร เครือขายคอมพิวเตอรและ จังหวัดชัยภูมิ อินเตอรเน็ต มีระบบเครือขาย

สวนจังหวัดชัยภูมิ อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 1.อุปกรณกระจายสัญญาณ L2 ปฏิบัติราชการดานขอมูล คอมพิวเตอรและ

สามารถปฏิบัติงานดาน ขนาด 16 ชอง จํานวน 12 เครื่องๆละ อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ตที่มี

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2,300 บาท  เปนเงิน 27,600.- บาท  ประสิทธิภาพสามารถ

2.เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ 2.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ปฏิบัติงานดานขอมูล

ดานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 4 เครื่องๆ อิเล็กทรอนิกสได

ขององคการบริหารสวน ละ 24,000 บาท เปนเงิน 96,000.- บาท 2.ทําใหการปฏิบัติงาน

จังหวัดชัยภูมิ เปนไปดวย 3.อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย ดานขอมูลอิเล็กทรอ

ความถูกตอง รวดเร็ว (Access Point)แบบที่ 1 จํานวน 40 เครื่อง นิกสขององคการ

และมีประสิทธิภาพ ๆละ 5,800.-บาท เปนเงิน 232,000.-บาท บริหารสวนจังหวัด

4. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย แบบที่ 2  ชัยภูมิเปนไปอยาง

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ23,000.- บาท รวดเร็ว ถูกตอง 

เปนเงิน 115,000 บาท และมีประสิทธิภาพ
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการทํางาน โดยการนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3 เพ่ือใหเจาหนาที่ 3.ทําใหเจาหนาที่

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน

ชัยภูมิ สามารถเรียกใช จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

ขอมูลรวมกันผานระบบ เรยีกใชขอมูลรวมกัน

เครือขายคอมพิวเตอร ผานระบบเครือขาย

และอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรและ

ไดอยางถูกตอง สะดวก อินเตอรเน็ต ไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกตอง สะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ
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