
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงตกแตงภายใน 1.เพ่ือปรับปรุงหองประชุม ปรับปรุงตกแตงภายในหองประชุม 7,957,000 มีสถานที่อํานวยความ 1.เจาหนาที่ขององค สํานักปลัดฯ

หองประชุมใหญอาคารสํานักงาน ใหญตึกใหมใหมีความสวย ใหญตึกใหม ขนาดกวาง 16 เมตร สะดวก ในการปฏิบัติ การบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ งามสะดวกพรอมใชงาน ยาว 26 เมตร ราชการและบริการ ชัยภูมิมีสถานที่ปฏิบัติ

(หลังใหม) 2.เพ่ือบริการสวนราชการ งานพื้น ประชาชนใหเกิดความ ราชการ

และประชาชน  - พ้ืนพรมขนมน ขนาด 24 x 24 นิ้ว พอใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 2.ประชาชน ผูมาติด

3.เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ พ้ืนที่ไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร ตอราชการไดรับความ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  - พ้ืนพรมขนมน ขนาด 24 x 24 นิ้ว สะดวก

พ้ืนที่ไมนอยกวา 360.00 ตารางเมตร

งานผนัง

 - ผนังตีโครงไมอัด หนา 4.00 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 295.97 ตารางเมตร

 - ผนังฟองยาวหนา 2 เมตร หุมผาไหมพ้ืนถิ่นชัยภูมิ

ปดขอบผาบุดวยไมสัก 10.00 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 26.00 ตารางเมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

 - บัวพื้นอลูมิเนียม หนา 100.00 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 38.90 ตารางเมตร

งานฝาเพดาน

 - ฝาเพดานอะคูสติก หนา 24.00 มิลลิเมตร

ชนิดไรขอบ ขนาด 600x1200 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 372.25 ตารางเมตร

 - ฝาเพดานยิปซั่มบอรด หนา 9.00 เมตร ทําโครง 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 26.00 ตารางเมตร

 - ฝาเพดานไมอัดตีโครงโคง

พ้ืนที่ไมนอยกวา 178.00 ตารางเมตร

งานสี

 - สีน้ําพลาสติกภายใน ผนังเดิม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 350.00 ตารางเมตร

 - สีน้ําพลาสติกภายใน ทาฝา

พ้ืนที่ไมนอยกวา 480.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

 - สีธรรมชาติผนังไมอัด (P1)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 295.97 ตารางเมตร

 - สีธรรมชาติผนังไมอัด (C3)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 178.00 ตารางเมตร

งานประตู - หนาตาง

 - ประตูบานเดี่ยว จํานวน 1 ชุด

 - หนาตางบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.60 x1.10 เมตร

จํานวน 1 ชุด

งานเฟอรนิเจอร (BUILT IN)

เวทีหองประชุมใหญ จํานวน 1 ชุด

 - ผนังตีโครงไมอัด หนา 4 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 171.80 ตารางเมตร

 - บัวพื้นอลูมิเนียม หนา 100 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 26.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

 - โตะทํางาน BUILT IN จํานวน 1 ชุด

 - P1 ตีโครงไมอัด หนา 4 มิลลิเมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 7.78 ตารางเมตร

 - ฝาเพดาน C2 ฝาเพดานยิปซั่มบอรด 

หนา 9 มิลลิเมตร ทําโครง

พ้ืนที่ไมนอยกวา 9.86 ตารางเมตร

 - F21 ผามานทึบแสง 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 123.80 ตารางเมตร

หองประชุมอเนกประสงค

ระบบไฟฟาและสื่อสาร จํานวน 1 งาน

หองประชุมใหญ 

 - เกาอี้หองประชุม จํานวน 2 ชุด (หองควบคุม)

 - เกาอี้หองประชุม จํานวน 208 ชุด

เครื่องปรับอากาศ สําหรบั หองประชุมใหญ
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

CDU -01 จํานวน 1 เครื่อง

FCU - 1-10 จํานวน 10 เครื่อง

พัดลมระบายอากาศ สําหรับ หองประชุมใหญ

EF -01-09 จํานวน 9 เครื่อง

ระบบภาพและเสียงหองประชุมใหญ

 - ระบบเสียง จํานวน 1 งาน

 - ระบบภาพ จํานวน 1 งาน

 - ระบบแสงสวางบนเวที จํานวน 1 งาน

 - ระบบควบคุมแสงสวาง จํานวน 1 งาน

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการปรับปรุงตกแตงภายใน 1.เพ่ือปรับปรุงหองประชุม 1.ปรับปรุงตกแตงภายในหองประชุมสภา 7,920,000 มีสถานที่อํานวยความ 1.เจาหนาที่ขององค สํานักปลัดฯ

หองประชุมสภา อาคารสํานักงานใหญตึกใหมใหมีความสวย ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 17 เมตร สะดวก ในการปฏิบัติ การบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ งามสะดวกพรอมใชงาน งานพื้น ราชการและบริการ ชัยภูมิมีสถานที่ปฏิบัติ

(หลังใหม) 2.เพ่ือบริการสวนราชการ  - พ้ืนพรมขนมน ขนาด 24 x 24 นิ้ว ประชาชนใหเกิดความ ราชการ

และประชาชน พ้ืนที่ไมนอยกวา 295.65 ตารางเมตร พอใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 2.ประชาชน ผูมาติด

3.เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ งานผนัง ตอราชการไดรบัความ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  - ผนังตีโครงไมอัด หนา 4.00 มิลลิเมตร สะดวก

พ้ืนที่ไมนอยกวา 136.93 ตารางเมตร

 - ผนังฟองยาวหนา 2 เมตร หุมผาไหมพ้ืน

ถิ่นชัยภูมิปดขอบผาบุดวยไมสัก 39.84 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 26.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

 - บัวพื้นอลูมิเนียม หนา 100.00 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 40.00 ตารางเมตร

งานฝาเพดาน

 -ฝาเพดานอะคูสติก หนา 24.00 มิลลิเมตร

ชนิดไรขอบ ขนาด 600x1200 มิลลิเมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 241.03 ตารางเมตร

 - ฝาเพดานไมอัดตีโครงโคง

พ้ืนที่ไมนอยกวา 150.62 ตารางเมตร

งานสี

 - สีน้ําพลาสติกภายใน ผนังเดิม

พ้ืนที่ไมนอยกวา 296.00 ตารางเมตร

 - สีน้ําพลาสติกภายใน ทาฝา

พ้ืนที่ไมนอยกวา 242.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

 - สีธรรมชาติผนังไมอัด (P1)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 136.93 ตารางเมตร

 - สีธรรมชาติผนังไมอัด (C3)

พ้ืนที่ไมนอยกวา 150.62 ตารางเมตร

งานประตู - หนาตาง

 - ประตูบานเปดคู จํานวน 1 ชุด

 - ประตูบานเดี่ยว จํานวน 1 ชุด

งานเฟอรนิเจอร (BUILT IN)

 - เวทีหองประชุมสภา จํานวน 1 งาน

 - โตะเวทีประชุม จํานวน 1 งาน

 - หองควบคุม จํานวน 1 งาน

 - โตะทํางาน จํานวน 1 งาน

หองประชุมสภาจังหวัด

 - ระบบไฟฟา จํานวน 1 งาน

6-6/8



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสํานักงานบานพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
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 -เฟอรนิเจอรลอยตัวหองประชุมสภา

จํานวน 1 งาน

เคร่ืองปรับอากาศ สําหรบั หองประชุมสภา

CDU -01 จํานวน 1 เครื่อง

FCU - 1-16 จํานวน 6 เครื่อง

FCU - 7จํานวน 1 เครื่อง

พัดลมระบายอากาศสําหรับ หองประชุมสภา

EF -01-06 จํานวน 6 เครื่อง

ระบบภาพและเสียงหองควบคุมประชุมสภา

 - ระบบเสียง จํานวน 1 งาน

 - ระบบภาพ จํานวน 1 งาน

 - ระบบแสงสวางบนเวที จํานวน 1 งาน

 - ระบบควบคุมแสงสวาง จํานวน 1 งาน

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
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3 โครงการติดตั้งระบบลิฟทขนสง 1.เพ่ือบริการสวนราชการ 1.ติดตั้งเครื่องลิฟท Gearless 4.3 kw 900,000 มีสถานที่อํานวยความ 1.เจาหนาที่ขององค สํานักปลัดฯ

ประจําอาคารสํานักงาน ประชาชนที่มาติดตอราชการ ไมมีหองเคร่ือง Capcity 630 kgs 9 คน สะดวก ในการปฏิบัติ การบริหารสวนจังหวัด

(หลังใหม) 2.เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ ระยะทางวิ่ง 6 เมตร ความเร็วขึ้น - ลง ราชการและบริการ ชัยภูมิมีสถานที่ปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 60 เมตร/นาที ไฟ 3 สาย 380 V.50 H ประชาชนใหเกิดความ ราชการ

3.เพ่ือใหอาคารสํานักงาน หองลิฟทขนาด 1.20 x 1.40 x23.00 พอใจเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 2.ประชาชน ผูมาติด

องคการบริหารสวนจังหวัด  - วัสดุแบบ Stainless Steel 304 ตอราชการไดรบัความ

ชัยภูมิ มีความทันสมัยและ พับเขามุมเขารูปอยางดี สะดวก

มีสถานที่เพ่ืออํานวยความ  - ประตูในแบบ Stainless Steel 304 

สะดวกแกผูมาติดตอราชการ  - ประตูชานพัก 3 บาน Stainless Steel 304 

Open 0.80 x 2.10 เมตร แผงปุมกดในหอง

โดยสารลิฟท 1 ชุด แผงปุมกดหนาชั้นลิฟท 3 ชุด

อุปกรณไฟฟาชุดควบคุมลิฟทระบบอัตโนมัติ 3 ชั้น

2.กรุผนังหินแกรนิตขนาด 0.40x0.80 เมตร บริเวณหนาลิฟท

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
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