
ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. เครื่องคอมพิวเตอร 132,000     66,000      22,000      22,000      การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1. การปฏิบัติงานมี กองแผนและ

การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สําหรับงานประมวลผล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งบประมาณ

2 .เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับ  แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอย มีครุภัณฑที่เหมาะสม 2. มีครุภัณฑรองรับการ

การใชงานอยางเพียงพอ กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 11 เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ใชงานอยางเพียงพอกับ

เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท ไมนอยกวา รอยละ 80 กอใหเกิดความสะดวก

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 22,800       11,400      7,600        3,800        และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

แบบสิทธิการ ใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM)ที่มีลิข

สิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 66,000       33,000      22,000      11,000      

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุดๆ ละ 11,000 

บาท

4. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ 39,500       7,900        7,900        23,700      

ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)

 จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 

7,900 บาท

5. เคร่ืองพิมพ Multifunction - 9,600         -  -

 ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 9,600 บาท 
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งบประมาณและท่ีผานมา

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 40,600       11,600      5,800        5,800        

1 kVA จํานวน 11 เคร่ืองๆ ละ 

5,800 บาท

7. เครื่องพิมพสําเนาระบบ 180,000     - - -

ดิจิตอล ความละเอียด 

400x400 จุดตอตารางนิ้ว

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

180,000 บาท

8. ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิคฟุต 15,000       - - -

จํานวน 1 ตูๆ ละ 15,000 บาท
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9. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - 21,000      -

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ

21,000 บาท

10. สแกนเนอร สําหรับงาน - 20,000      - -

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 20,000 บาท

11. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ - 24,000      - -

ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท
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     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 44,000       - - - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1. การปฏิบัติงานมี กองคลัง

การปฏิบัติงาน ในการปฏิบัตงิานของ งานประมวลผล แบบที่ 1* (60: 92,400) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เจาหนาที่ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) (59: 350,400) มีครุภัณฑที่เหมาะสม 2. มีครุภัณฑรองรับการ

2. เพื่อใหมีครุภัณฑคอม จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 (58: 350,400) เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ใชงานอยางเพียงพอกับ

พิวเตอรรองรบัการใชงาน บาท ไมนอยกวา รอยละ 80 กอใหเกิดความสะดวก

อยางเพียงพอกับจํานวน 2. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ 15,800       - - - และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

บุคลากรกองคลัง ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/ (60: 9,900)

3. เพื่อใหมีครุภัณฑคอม นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ (59: 14,800)

พิวเตอรมาใชทดแทนเครื่องเดิม 7,900 บาท (58: 27,500)

ที่เสื่อมสภาพ 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 7,600         - - -
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เพื่อใหมีตูจัดเก็บเอกสาร การสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร

การเบิกจายเงนิเพียงพอ แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OME)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

4. ชุดโปรแกรมจัดการ 22,000       - - -

สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ 

ละ 11,000 บาท

5. ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 110,000     - - -

จํานวน 20 ตู ๆ ละ 5,500 บาท (59:3,990)
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3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 73,600       73,600      73,600      73,600      เจาหนาที่กองพัสดุและ 1. เจาหนาที่กองพัสดุและ กองพัสดุและ

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กอง งานประมวลผล แบบที่ 1 ทรัพยสินมีเคร่ืองมือ ทรัพยสินมีประสิทธิภาพ ทรัพยสิน

พัสดุและทรัพยสิน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

2. เพื่อใหมีครุภัณฑสํานักงาน พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 2. กองพัสดุและทรัพยสิน

และครุภัณฑคอมพิวเตอร และชุดโปรแกรมจัดการสํานัก มีครภุัณฑสํานักงานและ

เพียงพอ รวดเรว็ในการปฏิบัติ งานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งานของเจาหนาที่กองพัสดุ กฎหมาย จํานวน 8 ชุด ๆ ละ 36,800 บาท เพียงพอในการปฏิบัติงาน

และทรัพยสิน 2. เครื่องพิมพ Multifunction 19,200       19,200      19,200      19,200      กอใหเกิดความสะดวก

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 9,600 บาท

3. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,600          -  -  -

(Inkjet Printer) 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท

4. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด

ไมนอยกวา 800 VA จํานวน 8 6,400         6,400        6,400        6,400        

เคร่ือง ๆ ละ 3,200 บาท

5. เครื่องโทรสาร แบบใช

กระดาษธรรมดา สงเอกสารได 30,000        -  -  -

ครั้งละ 30 แผน จํานวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

6. ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 177,000     177,000     118,000     118,000     

มือผลัก แบบ 4 ตู จํานวน (60:44,038)

10 หลัง ๆ ละ 59,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ 1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร 9,000         -           -           -           การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1.ปรับปรุงรูปแบบการ กองการ

ในการปฏิบัตงิาน งาน ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน เจาหนาที่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 100 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง มีครุภัณฑที่เหมาะสม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตงิานและการให 2.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 24,000       -           -           -           เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานและ

บริการ จํานวน 1 เคร่ือง ไมนอยกวารอยละ 80 การใหบริการ

3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3.เคร่ืองมัลติมีเดีย 39,000       -           -           -           3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาดไมนอยกวา 3,500

ANSI Lumens จํานวน 1 เคร่ือง

4.โทรทัศน แอล อี ดี 13,000        -  - 13,000      

(LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 13,000 บาท

5.ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 9,400         -           -           -           

คิวบิกฟุต

6.หมอตมน้ําไฟฟา แสตนเลส 6,990         -           6,990        -           

ขนาดความจุไมนอยกวา 17 ลิตร

จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 6,990 บาท

7.เคร่ืองโทรสารแบบใช 30,000       -           -           -           

กระดาษธรรมดา สงเอกสาร

ไดครั้งละ 30 แผน จํานวน

1 เคร่ือง
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8.เคร่ืองปรับอากาศแบบ 56,000       56,000      56,000      56,000      

แยกสวนชนิดติดผนัง(มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา

24,000  บีทียู จํานวน 8 เคร่ืองๆ

ละ 28,000 บาท

9.เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 9,000         9,000        9,000        9,000        

ชนิดบันทึกเวลาเขาออก

จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 9,000 บาท

10.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง 19,900       19,900       -  -

พรอมโตะกลาง จํานวน 2 ชุด

11.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน 419,600      -  -  -

ระบบมือผลัก จํานวน 4 ชุด
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

12.เคร่ืองคอมพิวเตอร 32,000       32,000      32,000      32,000      

สําหรับสํานักงาน(จอขนาด

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

จํานวน 8 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

13.เคร่ืองคอมพิวเตอร 29,000        -  - 29,000      

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2(จอขนาดไมนอยกวา 15.5 นิ้ว)

 จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 29,000 บาท

14.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 15,200       7,600        7,600        15,200      

การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน

(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด

ชุดละ 3,800 บาท

15.ชุดโปรแกรมจัดการ 33,000       22,000      22,000      33,000      

สํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูก

ตองตามกฎหมาย จํานวน

 10 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

16.เคร่ืองสาํรองไฟ ขนาด 17,400       11,600      11,600      17,400      

1 KVA  จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 5,800 บาท
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

17.เคร่ืองพิมพ Multifunction 17,000       -           -           -           

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง

18.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 11,100       7,400        7,400        11,100      

/ชนิด LED ขาวดํา(18 หนา

 /นาที) จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 3,700 บาท

19.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 7,300         7,300        7,300        7,300        

 /ชนิด LED ขาวดํา(30 หนา

 /นาที) จํานวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 7,300 บาท

20.สแกนเนอร สําหรับงาน 37,000       -           -           -           

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ

แบบที่ 3 ราคา 37,000 บาท
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21.เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ 21,000       -           -           -           

ดิจิตอล จํานวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 7,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใหการปฏิบัตงิานดาน 1. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  -  -  - 140,000     มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชพรอม 1.การปฏิบัติงานดานเพียง สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัตงิาน ประชาสัมพันธและสงเสริมการ 1.1 กลองภาพนิ่งดิจิตอลแบบ สําหรับการปฏิบัติงานตาม พอตอปริมาณงานประชา

ทองเที่ยวเปนไปอยางมี ถอดเปลี่ยน เลนสกลองได ภารกิจ สัมพันธและสงเสริมการทอง

ประสิทธิภาพ  จํานวน 2 กลอง ๆ เที่ยว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีเครื่องมือในการ ละ 70,000 บาท 2. มีเคร่ืองมือในการดําเนิน

ดําเนินงานดานประชาสัมพันธ งานดานประชาสัมพันธ

และสงเสรมิการทองเท่ียวเพียง และสงเสริมการทองเที่ยว

พอตอปริมาณงาน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

1.2 กลองวีดิโอ (ใหญ) ความ  -  -  - 300,000     

ละเอียดไมนอยกวา 1,920x1,080

pixel จํานวน 2

กลอง ๆ ละ  150,000 บาท

1.3 กลองวีดิโอ (เล็ก)  -  -  - 100,000     

บันทึกขอมูลในระบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 32 Gb

 จํานวน 2 กลองๆ ละ 50,000.- บาท

1.4 กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล  -  -  - 100,000     

 พรอมเลนสสามารถเชื่อมตอ wifi, Micro HDMI, 

Micro USB,  ขนาด SD ไมนอยกวา  256 GB
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

1.5 เลนสมุมกวาง สําหรับ  -  -  - 120,000     

ถายภาพ ดิจิตอล มีความกวาง

ขนาดไมนอยหรือเทากับ 17 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 เลนส ๆละ 60,000.- บาท

1.6 ชุดอุปกรณไมโครโฟนไรสาย 60,000        -  - 60,000      

ชนิดติดกลองบันทึกเสียง ป 2561 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  30,000.- บาท 

ป 2564 จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000.- บาท

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้ 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรจอขนาด 132,000      -  - 22,000      

ไมนอยกวา 18.5" ราคาเครื่องละ

 22,000.- บาท ป 2561 

จํานวน 6 เคร่ือง ป 2564 จํานวน 1 เคร่ือง

2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 63,000        -  - 21,000      

ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท

 ป 2561 จํานวน 3 เคร่ือง 

ป 2564 จํานวน 1 เคร่ือง

2.3 เคร่ืองสแกนเอกสาร ขนาด 29,000        -  - 29,000      

กระดาษ A4 ป 2561 จํานวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 29,000.- บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 ป 2564 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ 

ละ 29,000.- บาท

2.4 เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น 20,000        -  - 20,000      

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 

ป 2561 จํานวน 1  เคร่ือง ๆ 

ละ 20,000.- บาท ป 2564 

จํานวน 1  เคร่ือง ๆ ละ 20,000.- บาท

2.5 เคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด 16,000        -  - 16,000      

LED ขาวดํา แบบ Network  ความเร็ว

 ในการพิมพ ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 

ป 2561 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ละ 16,000.- บาท ป 2564

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000.- บาท

2.6 เคร่ืองโทรสาร แบบกระดาษ 30,000        -  - 30,000      

ธรรมดาแบบสงเอกสารไดคร้ังละ -          -          

30 แผน ป 2561 จํานวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 30,000.- บาท 

ป 2564 จํานวน 1  เคร่ือง ๆ 

ละ 30,000.- บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 32,000  -  -  - การปฏิบัติหนาที่ของ 1.ทําใหการปฏิบัติงานมี กองกิจการสภาฯ

ในการปฏิบัตงิาน ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานขนาดมาตรฐาน เจาหนาที่ เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

2.เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับการ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ประสิทธิภาพ มีครุภัณฑที่ 2.มีครุภัณฑรองรับการ

ใชงานอยางเพียงพอกับจํานวน จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท เหมาะสม เพียงพอตอการ ใชงานอยางเพียงพอกับจํานวน

บุคลากรของกองกิจการสภาฯ 2.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 21,000  -  -  - ปฏิบัติงาน ไมนอยกวา บุคลากรของกองกิจการสภาฯ

3.เพื่อใหมีครุภัณฑมาใชทดแทน สําหรับงานประมวลผล จํานวน รอยละ 80 3.มีครุภัณฑมาใชทดแทน

เคร่ืองเดิมที่เสื่อมสภาพมาใช 1 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท เคร่ืองเดิมที่เส่ือมสภาพ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 32,000  -  -  -

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย 11,400  -  -  -

 จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800 บาท

4.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 33,000        -  -  -

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

 จํานวน 3 ชุดๆละ 11,000บาท

5.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 15,800        -  -  -

LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 7,900 บาท

6.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 12,000        -  -  -

LED สี แบบ Netbook จํานวน

1 เคร่ืองๆละ 12,000 บาท
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7.เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 180,000  -  -  -

ใชในการปฏัติงาน ความละเอียด

ไมนอยกวา 400 x 400 จุด ตอ

ตารางนิ้ว

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนความละเอียด

ในการสรางภาพขั้นต่ํา

 - สามารถยอขยายได

 - พื้นที่การพิมพใหญสุด

8.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร  - 39,000       -  -

ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 

Lumens 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9.จอรับภาพแบบขาต้ัง จํานวน 1  - 9,900  -  -

เคร่ืองๆละ 9,900 บาท

10.โทรทัศน LED TV ขนาด 26,000       13,000       -  -

32 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ืองละ 

13,000 บาท

-           -           
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อใหองคการบริหารสวน 1. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง 23,000       - - - รอยละของระบบเครือขาย 1. องคการบริหารสวน กองแผนและ

เครือขายคอมพิวเตอร จังหวัดชัยภูมิ มีระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและอุปกรณ คอมพิวเตอรและอินเตอร จังหวัดชัยภูมิมีระบบ งบประมาณ

และอินเตอรเน็ตองคการ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) เน็ตขององคการบริหารสวน เครือขายคอมพิวเตอร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิภาพสามารถ จํานวน 1 เคร่ือง ชัยภูมิที่ใชในการปฏิบัติ และอินเตอรเน็ตที่มี

ปฏิบัติงานดานขอมูลอิเล็ก 2. อุปกรณคนหาเสนทาง 46,000        -  -  - งาน ประสิทธิภาพสามารถ

ทรอนิกสไดเปนอยางดี เครือขาย (Router) จํานวน 1 เคร่ือง ปฏิบัติงานดานขอมูล

2. เพื่อใหการปฏิบัตริาชการ 3. อุปกรณจัดเก็บ Log File - - - 50,000      อิเล็กทรอนิกสได

ดานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ ระบบเครือขาย แบบที่ 1 2. การปฏิบัติงานดานขอมูล

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 เคร่ือง อิเล็กทรอนิกสขององคการ

ชัยภูมิเปนไปดวยความถูกตอง 4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 35,000        -  - 35,000      บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิเปน

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3 kVA จํานวน 2 เคร่ือง ไปอยางรวดเร็ว ถูกตองและ

มีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อใหเจาหนาที่องคการ 5. อุปกรณปองกันเครือขาย - - - 220,000     3. เจาหนาที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (Firewall) แบบที่ 1 จํานวน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สามารถเรียกใชขอมูลรวมกัน 1 เคร่ือง สามารถเรยีกใชขอมูล

ผานระบบเครือขายคอม 6. อุปกรณกระจายสัญญาณ - - 24,000      24,000      รวมกันผานระบบเครือขาย

พิวเตอรและอินเตอรเน็ตได (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง คอมพิวเตอรและอินเตอร

อยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว แบบที่ 2 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ เน็ต ไดอยางถูกตอง สะดวก

และมีประสิทธิภาพ ละ 24,000 บาท รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7. อุปกรณกระจายสัญญาณ - - - 23,000      

ไรสาย (Acess Point) แบบที่ 2

จํานวน 1 เคร่ือง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการติดตั้งอุปกรณ 1. เพื่อใหศูนยอาหาร 1. อุปกรณกระจายสัญญาณ 11,600       - - - รอยละของบุคลากรและ ศนูยอาหาร (Food กองแผนและ

กระจายสัญญาณเครือขาย (Food Center) องคการ ไรสาย (Access Point) ประชาชนที่มาใชบริการ Center) องคการบริหาร งบประมาณ

คอมพิวเตอรและ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ืองๆละ อินเตอรเน็ตในศูนยอาหาร สวนจังหวัดชัยภูมิมีระบบ

อินเตอรเน็ตศนูยอาหาร มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร  5,800 บาท องคการบริหารสวนจังหวัด เครือขายคอมพิวเตอรและ

องคการบริหารสวนจังหวัด และอินเตอรเน็ต ไวบริการ 2. ติดตั้งสายสัญญาณเครือขาย 16,000       - - - ชัยภูมิ (Food Center) อินเตอรเน็ตไวบริการ

ชัยภูมิ (Food Center) ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหบุคลากรและประชาชนจากหองปฏิบัติการเครื่องคอม

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของพิวเตอรแมขายไปยังศูนย

ทางราชการและขาวสารทั่วไปผาน อาหารองคการบริหารสวน

เครือขายคอมพิวเตอรและ จังหวัดชัยภูมิ (Food Center) 

อินเตอรเน็ตณ ศูนยอาหารของ จํานวน 2 จุดๆ ละ 8,000 บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อใหประชาชนเกิดความ

พึงพอใจตอการบริการองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี

หนาที่ใหบริการประชาชน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพื่อรับรองสวนราชการ  -จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก 96,180        -  -  - ผูมาติดตอราชการมีความ 1. สวนราชการ องคกร สํานักปลัดฯ

รับรองผูมาติดตอราชการ  องคกรเอกชน พอคาและ จํานวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท พึ่งพอใจในการมาติดตอ เอกชน พอคาและประชา

สํานักงานองคการบริหาร ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอ  -จัดซื้อที่แขวนหนังสือ ราชการ 100% ชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการ

สวนจังหวัดชัยภูมิ ราชการ กับทางองคการ พิมพ จํานวน 2 ชุดๆละ 4,600 บาท กับทางองคการบริหารสวน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  -จัดซื้อชั้นวางวารสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความพึง

2. เพื่อใหเกิดความสวยงาม  จํานวน 2 ชุดๆละ3,900 บาท พอใจ และมีที่พักขณะรอ

 บริเวณพ้ืนที่ที่จะดาํเนินการ  -จัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็น  ในการมาติดตอราชการ

 และเปนที่พักผอนสําหรับ จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 4,590 บาท 2. เกิดความสวยงาม 

ผูที่มาติดตอราชการ บริเวณพ้ืนที่ ที่จะดําเนินการ

 และเปนที่พักผอนสําหรับ

ผูที่มาติดตอราชการ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือจัดหายานพาหนะสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 859,000     859,000     - - การปฏิบัติงานของกอง มียานพาหนะใชในการ กองแผนและ

ในการปฏิบัตริาชการ ใชในการปฏิบัติราชการกอง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา แผนและงบประมาณมี ปฏิบัติราชการของ งบประมาณ

แผนและงบประมาณ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ยานพาหนะในการปฏิบัติ กองแผนและงบประมาณ 

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ งานเพิ่มขึ้น 2 คัน ทําใหการปฏิบัติงานมีความ

แบบดับเบ้ิลแคบ จํานวน 2 คัน สะดวกและคลองตัว

เคร่ืองยนตดีเซลเกียรอัตโนมัติเปนกระบะ มากขึ้น

สําเร็จรูปหองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ล

แคบ 4 ประตู เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

เคร่ืองเสียงและอุปกรณมาตรฐานจาก

โรงงานราคารวมภาษีสรรพสามิตพรอมติดตั้ง

ฟลมกรองแสงกันความรอนลอแม็กซ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในงานจัดเก็บรายได รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000     - - - มีรถยนตสําหรับใชในการ 1.มีครุภัณฑยานพาหนะ กองคลัง

ในการปฏิบัตริาชการ บํารุงขององคการบริหารในพื้นที่ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา (59: 787,000) จัดเก็บรายไดบํารุง อบจ. และขนสงใชในการ

ที่อยูหางไกล ตามโรงการรับ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ (58: 787,000) ชัยภูมิ จํานวน 1 คัน จัดเก็บรายไดบํารุง องคการ

ชําระภาษีบํารุง องคการบริหาร เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา บริหารสวนจังหวัด ในพื้นที่

สวนจังหวัดนอกสถานที่ 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน หางไกล

2.เพื่อใหมีครุภัณฑยานพาหนะ 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2.มีครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสงเพียงพอตอการปฏิบัติ 1 คัน และขนสงเพียงพอตอการ

ของกองคลัง ปฏิบัติงานของกองคลัง

3.เพื่อใชในการติดตอราชการ 3.ใชในการติดตอราชการ

ภายในและภายนอกเขต ภายในและภายนอกเขต

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ใชเปนพาหนะขนสงผูโดย  - รถโดยสาร (ตู) ขนาด 12 ที่นั่ง 2,428,000   1,214,000  สามารถบริการ สนับสนุน ภารกิจขององคการบริหาร สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัตริาชการ สารในการปฏิบัติภารกิจ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ภารกิจ องคการบริหาร สวนจังหวัดชัยภูมิ 

องคการบริหารสวนจังหวัด ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี สวนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น บรรรุภารกิจตามวัตถุ

ชัยภูมิ 1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น อีก 50% ประสงคอยางสมบูรณ

และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

2. เปนรถโดยสารหลังคาสูง

3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน

นอนไดหลายระดับ

4. เปนราคารวมเคร่ืองปรับ

อากาศ ฟลมกรองแสงและพนกันสนิม

ตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

 สิงหาคม 59
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ขนสงพัสดุฯสิ่งของหรือ  -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 1,075,000    -  -  - สามารถบริการ สนับสนุน ภารกิจขององคการบริหาร สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัตริาชการ สัมภาระ เพื่อปฏิบัตหินาที่ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ภารกิจ องคการบริหารสวนสวนจังหวัดชัยภูมิ บรรลุ

ในภาระกิจขององคการบริหาร  3,000 ซีซ ีจํานวน 1 คันๆละ จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นอีก ภารกิจตามวัตถุประสงค

สวนจังหวัดชัยภูมิ 1,075,000 บาท รายละเอียด 20% อยางสมบูรณ

ดังน้ี

 1. ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา3,000ซีซี

2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 5,000กิโลกรัม

3.พรอมกะบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

ตามราคาบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สิงหาคม 59
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 -รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 523,000     523,000     523,000     523,000     

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซ ีจํานวน 4 คันๆละ

523,000 บาท 

รายละเอียด ดังนี้

1.มีน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 1 ตัน

2. เปนรถชวงยาว

3. เปนกะบะสําเร็จรูป

4.เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

ตามราคาบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สิงหาคม 2559

6-1/35



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสมรรถภาพสนองตอบ  - รถยนตตรวจการณ (ดีเซล) 1,489,000   1,489,000   -  - สามารถบริการ สนับสนุน ภารกิจขององคการบริหาร สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัตริาชการ ตอภารกิจองคการบริหารสวน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ภารกิจ องคการบริหารสวนสวนจังหวัดชัยภูมิ บรรลุ

จังหวัดชัยภูมิ  2,500 ซีซ ีจํานวน 2 คันๆละ จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นอีก ภารกิจตามวัตถุประสงค

1,489,000 บาท รายละเอียด ดังน้ี 30% อยางสมบูรณ

1. เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู (เขา-ออก)

2. เปนราคาเครื่องปรับอากาศ 

ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม

3. มีอุปกรณอํานวยความสะดวก

มาตรฐาน คือ เคร่ืองปรับอากาศ

วิทยุเทป และอุปกรณมาตรฐานโรงงาน

ตามราคาบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สิงหาคม 59
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในงานปฎิบัตงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000     - - - การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก1.มีรถยนตบรรทุก(ดีเซล) กองกิจการสภาฯ

ในการปฏิบัตริาชการ ราชการกองกิจการสภาฯ ใน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา   (60: 787,000) สภาองคการบริหารสวน ใชในการติดตอประสานงาน

ภารกิจพื้นที่ตางๆ ในจังหวัด 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ (59: 787,000) จังหวัดชัยภูมิ เปนไปอยาง ราชการภายในเขตจังหวัด

ชัยภูมิ เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา (58: 787,000) มีประสิทธิภาพงานไม และภายนอกเขต

2.เพื่อความสะดวกและคลองตัว 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน กวารอยละ 80 จังหวัดชัยภูมิ

ในการติดตอราชการ 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

1 คัน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพื่อใชในงานดานการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 896,000  -  -  - หนวยตรวจสอบภายใน 1.การปฏิบัติงานดานการ หนวยตรวจ

ในการปฏิบัตริาชการ ตรวจสอบของ อบจ.ชัยภูมิ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา (60:896,000) มีรถยนตสําหรับใชใน ตรวจสอบของ อบจ.ชัยภูมิ สอบภายใน

เปนไปตามแผนการตรวจสอบ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับยนต (59:896,000) การปฏิบัติงาน ในพื้นที่หางไกลเปนไปตาม

ที่มีความหางไกล สูงสุดไมต่ํากวา 1,000 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน แผนของการตรวจ

2.เพื่อสะดวกในการติดตอ ขับเคล่ือน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2.การติดตอประสานงาน

ราชการงานที่เกี่ยวของใน จํานวน 1 คัน สะดวก คลองตัว

อบจ.ชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการติดตามและ 1.เพื่อประเมินความสอดคลอง 1. กลุมผูมีสวนไดเสียจากผล 400,000     400,000     400,000     400,000     ความสําเร็จของการ 1. ไดรับทราบความสอด กองแผนและ

ประเมินผลแผนพัฒนา และความสําเรจ็ของแผนพัฒนา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา (60:300,000) ดําเนินโครงการตามแผน คลองและความสําเร็จของ งบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัด ขององคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (59:300,000) พัฒนาองคการบริหารสวน แผนพัฒนาองคการบริหาร

ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2. กลุมเปาหมายประชาชน (58:400,000) จังหวัดชัยภูมิ รอยละ 80 สวนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อประเมินความสําเร็จของ ผูรับผลกระทบจากแผนงาน/ 2. ไดรับทราบความสําเรจ็

โครงการตามแผนพัฒนาของ โครงการตามขัอบัญญัติงบ ของโครงการตามแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ประมาณรายจาย และเงิน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจ อุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท 3. ทราบความพึงพอใจของประชาชน

ของประชาชนที่อยูในพื้นที่ของ ที่อยูในพื้นที่ของการดําเนินการของ

การดําเนินการของโครงการตาม โครงการตามแผนพัฒนาองคการ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการจัดทํารายงานผล เพื่อใหเปนไปตามพระราช องคการบริหารสวนจังหวัด 200,000     200,000     200,000     200,000     องคการบริหารสวนจังหวัด 1. ไดปฏิบัติตามพระราช กองแผนและ

การดําเนินงานของ บัญญัติองคการบริหารสวน ทั่วประเทศ หนวยงานภาครัฐ (60:150,000) ทั่วประเทศและหนวยงาน บัญญัติองคการบริหาร งบประมาณ

องคการบริหารสวน จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไข ภาคเอกชน ภาคประชาชน (59:100,000) ที่เกี่ยวของไดรบัทราบ สวนจังหวัด พ.ศ. 2540

จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (58:150,000) ผลการดําเนินงาน และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2552 มาตรา 35/4 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ภารกิจตางๆ ขององคการ พ.ศ. 2542

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 2. องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ในรอบปที่ผานมา ไมนอย ไดประชาสัมพันธเผยแพรผลการ

กวารอยละ 90 3. มีขอมูลผลการดําเนิน

งานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิในปที่

ผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการประสานแผน 1. เพื่อเปนการประสานแผน 1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการ 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000   - แผนยุทธศาสตรการ 1. การประสานแผนพัฒนา กองแผนและ

พัฒนาทองถิ่น พัฒนากับองคกรปกครอง พัฒนาขององคกรปกครองสวน (60:1,000,000) พัฒนาขององคกร รวมกับองคการปกครอง งบประมาณ

สวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น ทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (59:1,000,000) ปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่นอื่น/องคกรอื่น

และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ 2. จัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ(58:1,000,000)  - แผนพัฒนาองคการ 2. แผนพัฒนาขององคกร

ที่เกี่ยวของ  - แผนยุทธศาสตร อบจ.ชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัด ปกครองสวนทองถิ่นมีการ

2. เพื่อจัดอบรม/ประชุมสัมมนา  - แผนพัฒนาสี่ป ชัยภูมิมีการบูรณาการ ทบทวนใหเปนไปตาม

เชิงปฏิบัติการ/ทบทวนดานการ  - แผนดําเนินงาน รวมกับหนวยงานอื่น แนวทางในการจัดทําแผน

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินนํา ไมนอยกวารอยละ 80 3. แผนพัฒนามีความสอดคลอง

3. เพื่อใหแผนการพัฒนา แผนยุทธศาสตร อปท. เปนกรอบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สอดคลองและเปนไปใน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอบสนองปญหา

ทิศทางเดียวกัน พัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป และความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางดี
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ คณะกรรมการการจัดทําแผน 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละ 80 ของคณะ  1. คณะกรรมการการจัด กองแผนและ

การจัดทําแผนพัฒนา ในการจัดทําแผน พัฒนาและคณะติดตามและ (60:500,000) กรรมการการจัดทําแผน ทําแผนพัฒนาและคณะ งบประมาณ

องคการบริหารสวน 2. เพื่อใหการจัดทําแผน ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ (59:500,000) พัฒนาและคณะกรรมการ กรรมการติดตามและ

จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาขององคการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิและ (58:500,000) ติดตามและประเมินผลแผนประเมินผลแผนพัฒนาองค

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน  พัฒนาองคการบริหารสวน การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 87  คน จังหวัดชัยภูมิและเจาหนาที่ มีความรูและเขาใจการจัด

ที่เกี่ยวของไดรบัการพัฒนา ทําแผนพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

ศักยภาพและมีความรูใน 2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ

การจัดทําแผนพัฒนามากขึ้นการจัดทําแผนพัฒนาไดรับ

ความรูความสามารถใน

การปฏิบัติหนาที่มากยิ่งข้ึน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน 1. เพื่อใหบุคลากรองคการ จัดฝกอบรมใหแกบุคลากรใน 150,000     150,000     150,000     150,000     จํานวนรอยละของบุคลากร 1. บุคลากรองคการบริหาร กองแผนและ

ความรูใหแกบุคลากรองค บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิและ สังกัดองคการบริหารสวน (60:150,000) สังกัดองคการบริหารสวน สวนจังหวัดชัยภูมิ และ งบประมาณ

การบริหารสวนจังหวัด ประชาชนทั่วไปไดมีความรู จังหวัดชัยภูมิและประชาชน (59:150,000) จังหวัดชัยภูมิและประชาชนประชาชนทั่วไปมีความรู

ชัยภูมิและประชาชนเกี่ยว ความเขาใจเกี่ยวกับพระราช ทั่วไป (58:150,000) ทั่วไป เขารับการฝกอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับพระราช

กับพระราชบัญญัติขอมูล บัญญัติขอมูลขาวสารของ บัญญัตขิอมูลขาวสารของ

ขาวสารของทางราชการ ทางราชการ พ.ศ. 2540 ทางราชการ พ.ศ. 2540

พ.ศ.2540 ประจําป 2.เพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร 2. บุคลากรองคการบริหาร

งบประมาณ 2561 สวนจังหวัดชัยภูมิและประชาชน สวนจังหวัดชัยภูมิและ

ทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติหนาที่

พระราชบัญญัติขอมูล เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทางราชการ ขาวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540 ไดอยางถูกตอง พ.ศ. 2540 ไดอยางถูกตอง
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ จัดฝกอบรม พัฒนาความรู 300,000     300,000     300,000     300,000     จํานวนรอยละของบุคลากร 1. บุคลากรองคการบริหาร กองแผนและ

ดานเทคโนโลยีใหกับ องคการบริหารสวนจังหวัด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (60:300,000) องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดชัยภูมิ และ งบประมาณ

บุคลากรองคการบริหาร ชัยภูมิและโรงเรียนในสังกัด และการสื่อสารใหกับบุคลากร (59:300,000) ชัยภูมิและโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดองคการ

สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด (58:300,000) องคการบริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ ชัยภูมิ ชัยภูมิ มีความรู ความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

2. บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงาน

ดานอื่น มีความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร และพรอม
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ปฏิบัติงานกับโปรแกรม

ทํางานเครื่องคอมพิวเตอรได

3. บุคลากรมีความรูความ

สามารถทางดานคอม

พิวเตอรและสามารถนํา

วิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4. บุคลากรในสังกัดองค

การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

มีศักยภาพรองรับแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการจัดทําโปรแกรม 1. เพื่อใหองคการบริหารสวน จัดทําโปรแกรมฐานขอมูล 500,000     - - - องคการบริหารสวนจังหวัด 1. องคการบริหาร กองแผนและ

ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ จังหวัดชัยภูมิ มีระบบฐาน ครุภัณฑทรัพยสินขององคการ (60:500,000) ชัยภูมิ มีระบบฐานขอมูล สวนจังหวัดชัยภูมิ มีระบบ งบประมาณ

ทรัพยสินขององคการ ขอมูลครุภัณฑทรัพยสินสําหรับ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ครุภัณฑทรัพยสินสําหรบั ฐานขอมูลครุภัณฑทรัพยสิน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ บันทึกจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ จํานวน 1 ระบบ โดยมี การบันทึกขอมูลจัดเก็บ สําหรับบันทึกจัดเก็บขอมูล

ทรัพยสินที่เปนมาตรฐาน คณุลักษณะดังน้ี ขอมูล ครุภัณฑทรัพยสิน ครุภัณฑทรพัยสินที่เปน

สามารถสืบคนและรายงาน 1. คุณลักษณะทั่วไปของระบบ องคการบริหารสวนจังหวัด มาตรฐานสามารถสืบคน

ขอมูลครุภัณฑไดอยางรวดเร็ว 1.1 ระบบงานทั้งหมดตอง ชัยภูมิไดไมนอยกวา และรายงานขอมูลครุภัณฑ

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ รอยละ 80 ไดอยางรวดเร็วถูกตองและ

2.เพื่อใหเจาหนาที่ขององคการ Web-Based-Application มีประสิทธิภาพ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถเรียกใชงานผาน 2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี

สามารถบริหารจัดการขอมูล Web browser และมี ระบบการบริหารจัดการขอมูล

ครุภัณฑขององคการบริหารสวน สถาปตยกรรมแบบ ที่มีประสิทธิภาพ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

จังหวัดชัยภูมิเพ่ือนําเสนอตอ Web Application

คณะผูบริหาร ไดอยางถูกตอง 1.2 สามารถรองรับการเรียกใช

สะดวก รวดเร็ว งานระบบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

และมีประสิทธิภาพ แมขายหรือเครื่องคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหเจาหนาที่ขององคการ ลูกขาย ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิสามารถWindows 7 Windows 8 

สรุปรายงานประวัติครุภัณฑ Windows 10 ไดเปนอยางนอย 

ตางๆ ขององคการบริหารสวน และระบบปฏิบัตกิารอื่น 

จังหวัดชัยภูมิเพ่ือนําเสนอตอ เชน Linux OS เปนตน

คณะผูบริหารไดอยางถูกตอง 1.3 สามารถรองรับการใชงาน

 สะดวก รวดเร็วและมี ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ประสิทธิภาพ (Relational Database) 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

จาก (SQL Server )

1.4 สามารถรองรับการปอน

ขอมูลครุภัณฑทรัพยสินของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดไมนอยกวา 5,000 รายการ

1.5 ระบบงานที่พัฒนาจะตอง

สามารถใชงานผานการเขารหัส

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยี SSL และ

สามารถระบุตัวบุคคลผูใชงานได

1.6 โปรแกรมระบบงานที่พัฒนา

และเอกสารทั้งหมดที่จัดทํา

ขึ้นถือวาเปนลิขสิทธิ์
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     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

2. คุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

2.1 มีระบบการบันทึกจัดเก็บ

ขอมูลครุภัณฑทรัพยสินของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ ที่สามารถนําเขาขอมูล

ไดไมนอยกวาดังตอไปนี้ 

ลําดับที่,ประเภท,รหัสครุภัณฑ,

ชื่อครุภัณฑ,ยี่หอ/ขนาด/ชนิด/

ลักษณะครุภัณฑ,วันเดือนป 

ที่ไดถือกรรมสิทธิ,์วิธีที่ไดมา,
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ราคาตอหนวย,หมายเลข

เคร่ืองทะเบียน,จํานวน,

สภาพปจจุบันสวนราชการ

ที่ขอใช,วัน/เดือน/ปที่ขาย

ทอดตลาด,สวนราชการที่เปน

เจาของ,สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ,

ประวัติการซอมบํารุงครุภัณฑ,

ชื่อผูบันทึกขอมูล,วัน/เดือน/ป 

ที่บันทึกขอมูล,หมายเหตุ

2.2 ระบบตองมีการบันทึก

รายการตางๆที่ผูใชไดทําการปอน

ขอมูลโดยอัตโนมัต ิ
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     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2.3 สามารถสืบคนขอมูล

ครุภัณฑและพรอมรายงาน

ออกทางเครื่องพิมพไดโดยการ

กําหนดหัวขอการรายงานตาม

ความตองการของผูใชและตาม

มาตรฐานการรายงานขอมูล

โดยถูกตองครบถวน

2.4 ระบบฐานขอมูลตองสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลและทํางานรวมกัน

กับระบบจัดเก็บขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชมาตรฐาน

เว็บเซอรวิส 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ซึ่งเปนมาตรฐานเปดไมขึ้นอยู

กับผูผลิตรายใดรายหนึ่ง

2.5 การออกแบบฐานขอมูล

ครุภัณฑที่ดินทรัพยสิน ตองมี

ความสอดคลองตามความตองการ

ของการบันทึกขอมูลครุภัณฑ

ทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนจังหวัด

2.6 ผูใชระบบสามารถนําขอมูล

ไปใชในการวิเคราะห และ

ประมวลผลไดอยางสะดวกโดย

สามารถนําขอมูลออก (Export)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

มาใชงานไดในรูปแบบไฟล

มาตรฐาน เชน XML หรือ Excel

2.7 ระบบฐานขอมูลตองมี

ระดับการจัดการขอมูล (DBMS)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน

2.8 ระบบฐานขอมูลตองสามารถ

ติดตั้งไดงาย สามารถติดตั้งใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ และ

คอมพิวเตอรพกพา ไดโดยไม

จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

2.9 ระบบฐานขอมูลตองมีการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ขอมูลอยางเหมาะสาม ทั้งใน

กระบวนการรับสง และใน

การจัดเก็บขอมูลลงในหนวย

ความจําสํารอง หรือฮารดดสิก 

โดยใชมาตรฐานเปด ไดแก

WS-Security,XML Encryption,

RSAEncryption, 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

Tripledes Entryption หรือ

เทียบเทา หรือดีกวา

2.10 ระบบสามารถบริหาร

จัดการสิทธิของผูใชได

2.11 ระบบสามารถบันทึกและ

รายงานประวัติการเขาใชระบบ

ของผูใชงานระบบได

6-1/56



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

24 โครงการประชุมสัมมนา 1.เพื่อสรางความรูความความ 1.ผูประกอบการคาน้ํามัน/กาซ 100,000     100,000     100,000     100,000     ผูประกอบการคาน้ํามัน 1.ผูประกอบการคาน้ํามัน/ กองคลัง

ผูประกอบการคาน้ํามัน เขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ/ี จํานวน 300 คน (59:100,000) และผูประกอบธุรกิจโรงแรม กาซฯและผูประกอบธุรกิจโรงแรม

และผูประกอบการธุรกิจ คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร 2.ผูประกอบธุรกิจโรงแรม (58:130,000) มีความรู และความเขาใจ มีความรู และความเขาใจ

โรมแรม ในเขตพื้นที่ สวนจังหวัดใหผูประกอบการคา จํานวน 100 คน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ/ี เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ/ี

จังหวัดชัยภูมิ น้ํามันและผูประกอบการคาน้ํามัน คาธรรมเนียมบํารุง คาธรรมเนียมบํารุง

และผูประกอบธุรกิจโรงแรม องคืการบริหารสวนจังหวัด องคืการบริหารสวนจังหวัด

2.เพื่อใหงานเรงรัดและจัดเก็บ ถูกตองและครบถวน 2. องคการบริหารสวนจังหวัด

รายไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รอยละ 80 ชัยภูมิ มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น

3.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี 3. องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ไดรับทราบแนวทางและความคิดเห็น

ผูประกอบการคาน้ํามันและ จากผูประกอบการ เพื่อนํามาปรับปรุง

ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ใชในการปฏิบัติงานเรงรัดและจัดเก็บรายได
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

25 โครงการสอบแขงขันเพื่อ 1.เพื่อแกไขปญหาการขาด จัดสอบแขงขันบรรจุบุคคล 7,000,000   -           -           -           บรรจุบุคคลเขาเปน 1.ไดบุคลากรทางการศึกษา กองการ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา แคลนครูและบุคคลกรทางการ เปนขาราชการครู ตําแหนง (58 : 7,001,000) ขาราชการครูไมนอยกวา ในตําแหนงที่ขาดแคลน เจาหนาที่

รับราชการเปนขาราชการ ศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัด ครูผูชวย ตามสาขาวิชาเอก (59 : 1,000) รอยละ 80 ตาม ครบทุกโรงเรียน

ครู อบจ.ชัยภูมิตําแหนง องคการบริหารสวนจังหวัด และอัตราวาง (60 : 300,000) ตําแหนงวาง 2.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ครูผูชวย ชัยภูมิ เปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล

2.เพื่อใหการเรียนการสอนเกิด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ

ของรัฐบาลและขององคกร 3.นักเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนดูแล

ปกครองสวนทองถิ่น ใหไดรับความรูอยางทั่วถึงเติบโตอยางมี

3.เพื่อใหเด็ก เยาวชน นักเรียน คุณภาพและอยูในสังคมอยางมีความสุข

มีความรูความสามารถและเติบโต 4.สังคม ชุมชน มีคุณภาพชีวิต

เปนผูใหญอยางมีคุณภาพอยูในสังคมอยางมีความสุข และคุณภาพสังคมดีขึ้นดี
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

26 โครงการการคัดเลือกกรณี 1.เพื่อลดปญหาการขาดแคลน บรรจุและแตงต้ังพนักงานจาง 2,000,000   -           -           -           บรรจุพนักงานจาง อบจ. 1.ไดขาราชการครูให กองการ

มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบ ครูใหกับโรงเรียนในสังกัด ขององคการบริหารสวนจังหวัด (60 : 500,000) ตําแหนงผูชวยครู เปน กับโรงเรยีนในสังกัด เจาหนาที่

แขงขัน สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ตําแหนงครูผูชวย ขาราชการครูในตําแหนง องคการบริหารสวน

พนักงานจาง ที่ปฏิบัติ 2.เพื่อใหไดขาราชการครูที่มี เปนขาราชการครู ครูผูชวย รอยละ 80 จังหวัดชัยภูมิ

หนาที่ในสถานศกึษา ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ของ องคการบริหารสวนจังหวัด 2.ไดขาราชการครูที่มีภูมิ

เพื่อบรรจุและบรรจุ จังหวัดชัยภูมิ และลดปญหา ชัยภูมิ ในตําแหนงครูผูชวย ลําเนาในเขตพื้นที่จังหวัด

แตงตั้งเปนขาราชการครู การโอนกลับภูมิลําเนา จํานวน  4  อัตรา ชัยภูมิ

องคการบริหารสวนจังหวัด
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

27 โครงการฝกอบรมการ 1.เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู 1.ขาราชการและพนักงาน 630,000     -           630,000     -           ผูเขาอบรมตามโครงการ 1.ผูเขารับการฝกอบรม กองการ

ปฐมนิเทศขาราชการและ นโยบายและภารกิจขององคการ จางที่บรรจุใหม หรือรับโอน (59 : 620,000) ไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับความรูความเขาใจ เจาหนาที่

พนักงานจาง (ใหม) บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มารับราชการ อบจ.ชัยภูมิ (60 : 300,000) มีความรูความเขาใจในการ เกี่ยวกับแนวทางและ

2.เพื่อใหบุคลากร เขาใจใน 2.ขาราชการและพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ไดอยาง วิธีการรวมทั้งทักษะ

มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ จางท่ียังไมเคยเขารับการฝก ถูกตองมากขึ้น พื้นฐานตางๆ ในการ

เทคนิค และวิธีการแกไขปญหา อบรมหลักสูตรน้ี ปฏิบัติราชการ

ตางๆ ในการปฏิบัติงาน 2.ผูเขารับการฝก

3.เพื่อใหบุคลากรมีตวามพรอม อบรมสามารถนําทักษะ

ในการปฏิบัตหินาที่ ปรับเปลี่ยน ความรูและประสบการณ

ทักษะและแนวความคดิ เพื่อใหเกิด ที่ไดรับมาประยุกตใช

ประโยชนสูงสุดกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

28 โครงการฝกอบรมเพื่อ 1.เพื่อใหบุคลากรมีความรู ขาราชการ ลูกจางประจํา 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  ผูเขาอบรมตามโครงการ 1. บุคลากรมีความรู กองการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะ ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ และพนักงานจาง (59 : 140,000) ไมนอยกวารอยละ 80 ความเขาใจเกี่ยวกับหลัก เจาหนาที่

ทางวิชาการตามสายงาน และแนวทางปฏิบัติตาม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ (60 : 300,000) สามารถปฏิบัติงานไดอยาง หลักเกณฑและแนวทาง

มาตรฐานตามสายงาน มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐาน

2.เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยน ตามสายงาน

ความรูทักษะตามสายงาน 2.บุคลากรไดแลกเปลี่ยน

สามารถนําไปใชในการแกไข ความรู ประสบการณ

ปญหาในการปฏิบัติอยางมี เรียนรูทักษะตามสายงาน

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถนําไปใชในการแกไข

ปญหาในการปฏิบัติอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

29 โครงการฝกอบรมหลักสูตร 1.เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส ขาราชการ ลูกจางประจํา 500,000     500,000     500,000     500,000     ผูเขารวมโครงการไมนอย 1. บุคลากรไดมีโอกาส กองการ

เสรมิสรางคุณธรรม ขัดเกลาจิตใจใหดีงาม เรียนรู และพนักงานจาง (59 : 500,000) กวารอยละ 80 มีความรู ขัดเกลาจิตใจใหดีงาม เจาหนาที่

จริยธรรมในการทํางาน และพัฒนาศักยภาพทางใจ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ (60 : 100,000) ความเขาใจหลักปรัชญา เรยีนรูและพัฒนา

2. เพื่อใหบุคลากรมีความศรัทธา เศรษฐกิจพอเพียง และ ศักยภาพทางใจ

และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามากขึ้น 2. บุคลากรมีความศรัทธา

3. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

จริยธรรม ไมปฏิบัติหรือประพฤติ 3. บุคลากรเสริมสรางคณุธรรม

มิชอบในการปฏิบัติราชการ จริยธรรม ไมปฏิบัติหรือประพฤติ

มิชอบในการปฏิบัติราชการ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

30 โครงการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 2,500,000   2,500,000  2,500,000  2,500,000  ผูเขาอบรมตามโครงการ 1. การปฏบัติราชการของ กองการ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําและพนักงานจาง (58 : 1,027,000) ไมนอยกวารอยละ 80 บุคลากรมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่

ในการปฏิบัตงิานของ ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ขาราชการครู  และ (59 : 1,500,000) เพิ่มพูนทักษะความรู มากยิ่งข้ึน

บุคลากรสังกัดอบจ.ชัยภูมิ 2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา (60 : 1,000,000) และเกิดความสามัคคี 2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีแนวคิด ทัศนคติ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ในหมูคณะ อบจ.ชัยภูมิ มีแนวคิด ทัศนคติ

ที่ดี เพิ่มพูนทักษะความรู ที่ดี เพิ่มพูนทักษะความรู

และเกิดความสามัคคใีนหมูคณะ และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

31 โครงการจัดกิจกรรม 1. เพื่อเปนการเฉลิมพระ 1. จัดพื้นที่ที่เปดงานและ 5,000,000   5,000,000  5,000,000  5,000,000  ประชาชนชาวชัยภูมิเกิด 1. ประชาชนไดรวมเทิดทูนสํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาท เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา ถวายความจงรักภักดี ความจงรักภักดีตอพระ สถาบันชาติ ศาสนาและ

สมเด็จพระเจาอยูหัวและ อยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 2. จัดกิจกรรมการแสดง บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริย

พระบรมวงศานุวงศ 2. เพื่อเผยแพรพระราชกรณี นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และพระบรมวงศานุวงศ 2. ประชาชน และสังคมเกิด

ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ 3. จัดกิจกรรมปลูกตนไมถนน เพิ่มขึ้น  100%   ความรัก ความสามัคคี

เจาอยูหัวและพระบรมวงศานุ สายดอกไม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย

วงศ ใหสํานึก และตระหนักใน 4. จัดกิจกรรมปลอยปลาน้ําจืด เปนศูนยรวมจิตใจทํากิจกรรม

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี 5. จัดกิจกรรมการประกวด สาธารณประโยชนเพื่อถวาย

ตอปวงพสกนิกรชาวไทย และอนุรักษพันธุสัตว เปนพระราชกุศลแดพระ

3. เพื่อใหประชาชนทั่วไป และ 6.จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

หนวยงานตางๆในจังหวัดชัยภูมิ สรางฝายชะลอน้ํา รํา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 ไดมีสวนรวมกันจัดกิจกรรม 7. จัดหาพันธุพืชตามแนว ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพื่อสรางความรักความสามัค พระราชดําริเพื่อจัดกิจกรรม  และแสดงความจงรักภักดี

คีของคนในชุมชน ปลูกตนไมพรอมจัดทําปายโครง ถวายเปนราชสักการะแด

การปายขอมูลพืชแตละชนิดแต พระบาทสมเด็จพระเจาอยู

ละสายพันธุ หัวท่ีไดสรางคณุประโยชน

8. จัดภูมิทัศนสวนสาธารณะ แกประเทศชาติ

9. จัดอบรมปลูกฝงแนวคิด

ทัศนคติตอสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย และอบรม

เพิ่มพูนความรูเพื่อเสริมสราง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

การจัดการประมงโดยชุมชน

เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาอาชีพ 

เพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

จังหวัดชัยภูมิ 

10. ศึกษาดูงานดานประวัติ

ศาสตรชาติไทย ดานพระพุทธ

ศาสนา
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ 1.จัดกิจกรรมการแสดงเทิด 1,500,000   1,500,000  1,500,000  1,500,000  ประชาชนชาวชัยภูมิเกิด 1. ประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

เทิดไทองคราชินี สมเด็จ พระนางเจาฯระบรมราชินีนาถ พระเกียรติ ความจงรกัภักดีเพิ่มขึ้น เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระนางเจาฯ พระบรม 2. เพื่อนอมรําลึกในพระมหา 2.จัดกิจกรรมปลูกตนไม 100% และพระมหากษัตริย

ราชินีนาถ กรุณาธิคุณ และแสดงความ 3.จัดกิจกรรมปลอยปลาน้ําจืด 2. ประชาชน และสังคม

จงรักภักดีแดสมเด็จพระนาง 4.จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ เกิดความรัก ความสามัคคี

เจาฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย

3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมในพื้นที่ เปนศูนยรวมจิตใจทํากิจกรรม

จังหวัดชัยภูมิ และฟนฟูสภาพ สาธารณประโยชน

แวดลอม และชวยลดภาวะ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

โลกรอน แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

4. เพื่อเพิ่มปลากลับคืนแหลง 3. ประชาชนไดรวมนอมรําลึก

น้ํา สรางระบบนิเวศนที่ดีขึ้น ในพระมหากรุณาธิคุณ และ
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5. เพื่อจัดกิจกรรมพระราช แสดงความจงรกัภักดี

กรณียกิจของสมเด็จพระนาง ถวายเปนราชสักการะแด

เจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระนางเจาฯ 

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดสราง

ของสมเด็จพระนางเจาฯ คุณประโยชนแกประเทศชาติ

พระบรมราชินีนาถ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี
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งบประมาณและท่ีผานมา

33 โครงการจัดการเลือกตั้ง 1.เพื่อดําเนินการเลือกตั้งนายก ขาราชการพลเรือนสังกัดสวน 70,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 ประเมินจากแบบสอบถาม 1. ไดสมาชิกสภาฯ และผู กองกิจการสภาฯ

นายกองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมภิูมิภาค ขาราชการ องคการ ความพึงพอใจจากกลุม บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง

จังหวัดชัยภูมิ และสมาชิก และสมาชิกสภาองคการบริหาร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เปาหมาย ไมนอยกวา จากประชาชนโดยตรง

สภาองคการบริหารสวน สวนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่ ขาราชการสังกัดองคกรปกครอง รอยละ 80 2.ประชาชน เขาใจการ

จังหวัดชัยภูมิ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ปกครองในระบอบ 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารตํารวจที่อยูในพื้นที่และผูมีสิทธิ ประชาธิปไตย

ทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไข เลอืกตั้ง อันมีพระมหากษัตริย 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ทรงเปนประมุข

2.เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยและ 3.ประชาชน รูจักองคการ

การมีสวนรวมของประชาชน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และเกิดความเปนเจาของ

ของประชาชนทุกคนในจังหวัดชัยภูมิ
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   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

34 โครงการองคการบริหาร 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกทองถิ่น 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวมโครงการไมนอย 1.ประชาชนไดมีสวนรวมในกองกิจการสภาฯ

สวนจังหวัดชัยภูมิ สราง ทองถิ่น มีสวนรวมในการทํา เจาหนาที่ฝายปกครอง ขาราชการ กวารอยละ 80 กิจกรรม

สรรค ความสัมพันธ กิจกรรมรวมกัน เปนการเช่ือม และพนักงานจางในสังกัดองคกร 2.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มวลชนทองถิ่น ความสัมพันธมวลชน ในองคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน ตระหนักและเห็นความสําคัญ

ปกครองสวนทองถิ่น ราชการ ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจน ของการพัฒนาทักษะดาน

2.เพื่อใหองคกรปกครองสวน ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด กีฬาและสุขภาพ

ทองถิ่น ไดตระหนักและเห็น ชัยภูมิ จํานวน 300 คน 3.ประชาชนและบุคลากรของ

ความสําคัญของการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทักษะทางดานกีฬา นันทนาการ เห็นความสําคัญของการเลน

และสุขภาพ กีฬาและเขารวมโครงการ

4.บุคลากรและประชาชน

ของแตละทองถิ่นมีความ
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     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณและท่ีผานมา

3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให ปรองดองสมานฉันทรูแพ

ประชาชนและบุคลากรของ รูชนะ รูอภัย และมีความ

องคกรปกกครองสวนทองถิ่น สามัคคใีนหมูคณะ

ไดเล็งเห็น ความสําคัญของการ 5.ประชาชนในเขตพื้นที่

ออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชเวลาวาง

4.เพื่อสงเสริมความปรองดอง ใหเกิดประโยชนและชวยกัน

สมานฉันท คืนความสุขใหประชาชน ปองกันยาเสพติด

 ตามโครงการองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ สรางสรรค

ความสัมพันธมวลชนทองถิ่น

5.เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไป

หันมาเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

35 โครงการพัฒนาสรางเสริม 1.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประเมินผลจากแบบสอบ 1.ผูเขารับการฝกอบรม มี กองกิจการสภาฯ

ประชาธิปไตยและการมี เกิดความเขาใจในหลักการ ผูนําประชาชนตางๆ องคกรตางๆ ถามความพึงพอใจผูเขารวมความรู ความเขาใจ และ

สวนรวมของประชาชน ปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับหมูบานและตําบล กํานัน โครงการไมนอยกวา ศรัทธาตอการปกครอง

อันมีประมหากษัตริยทรงเปน ผูใหญบาน ผูนําสตรี แมบาน รอยละ 80 ระบอบประชาธิปไตยอันมี

ประมุขอยางถูกตอง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พระมหากษัตริยทรงเปน

2.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ประมุข

เกิดความรู ความเขาใจ 2.ผูเขารับการฝกอบรม มี

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ ความรูเกี่ยวกับการมีสวน

ประชาชนตอการพัฒนา รวมของประชาชนตอการ

ประชาธิปไตยและสรางความเปน พัฒนาประชาธิปไตย และ

พลเมืองและวิธีประชาธิปไตย สรางความเปนพลเมืองและ

ทองถิ่น วิถีประชาธิปไตยทองถ่ิน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม 3.ผูเขารับการฝกอบรมมีความ

เกิดความรูความเขาใจในบริหาร รูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

จัดการบานเมืองที่ดีและดํารงตน บานเมืองที่ดี และดํารงตน

อยูในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

ตามพระราชดาํรัสของพระเจาอยูหัว พอเพียง ตามพระราชดาํรัส

รัชกาลท่ี 9 ของพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวรัชการท่ี 9
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

36 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อใหสมาชิกสภาองคการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก1.ผูเขารับอบรมที่เปน กองกิจการสภาฯ

ของสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ คณะผูบริหาร (60: 4,000,000) สภาองคการบริหารสวน สมาชิกสภาองคการบริหาร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการและพนักงานจาง (59: 4,000,000) จังหวัดชัยภูมิ เปนไปอยาง สวนจังหวัดชัยภูมิ คณะผูบริหาร

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดพัฒนา ผูที่เกี่ยวของ (58: 4,000,000) มีประสิทธิภาพงานไม หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่

ศักยภาพ นําประสบการณจากการ กวารอยละ 80 ผูเกี่ยวของ ไดพัฒนาศักยภาพ 

ฝกอบรมประยุกตใชในการปฏิบัติ นําประสบการณจากการ

งานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกอบรมประยุกตใชในการปฏิบัติ

และเกิดประสิทธิผล งานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหสมาชิกองคการบริหาร และเกิดประสิทธิผล

สวนจังหวัดชัยภูมิ 2.ผูเขารับการฝกอบรมนํา

นําประสบการณจากการ ประสบการณจากการฝกอบรม

ฝกอบรมประยุกตใชในการปฏิบัติ ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

งานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในองคกรไดอยางมี

และเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน ประสิทธิภาพและเกิด

แกองคกรและประชาชนเปนหลัก ประสิทธิผล เกิดประโยชน

3.เพื่อใหผูรับการอบรมนํา แกองคกรและประชาชนเปนหลัก

ประสบการณ จากการศกึษาดูงาน 3.ผูรับการอบรมนํา

เพื่อปรับใชกับแผนปองกันการ ประสบการณ จากการศึกษาดูงาน

ทุจริตในองคกร เพื่อปรับใชกับแผนปองกันการ

ทุจริตในองคกร
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