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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

       6.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใหเจาหนาที่กอง 1. ผลผลิตของครุภัณฑทําใหการ มีเครื่องคอมพิวเตอร 1. เจาหนาที่กอง กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัตงิาน การศกึษาฯ ทํางานเอกสาร และการทํางาน ใชงานไดตามปกติ การศึกษาฯ 

มีอุปกรณ เครื่องมือ ระบบจัดซื้อจัดภาครัฐดวย และเกิดประสิทธิภาพ มีอุปกรณ เครื่องมือ

เคร่ืองใชในการ อิเล็กทรอนิกสรวมทั้งงานอื่นๆ ในการทํางาน เครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานที่พรอมใชงาน  เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 ปฏิบัติงานที่พรอมใชงาน

2. เพื่อใหการปฏิบัตงิาน 1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน 308,000      - - - 2. การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่กอง  14 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี ของเจาหนาที่กอง

การศกึษาฯ มีความ เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน การศกึษาฯ มีความ

คลองตัว และเกิด ประมวลผล แบบที1่ (จอขนาด คลองตัว และเกิด

ประสิทธิภาพในการ ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ราคา 22,000 บาท ทํางาน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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1.2 จัดซื้อโนตบุค จํานวน 4 84,000        - - -

 เครื่องคุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานประมวลผล 

ราคา 21,000 บาท

1.3จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 31,600        - - -

จํานวน 4 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED

ขาวดํา (30 หนา/นาที)

ราคา 7,900 บาท
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1.4 จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา 76,800        - - -

จํานวน 24 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท 

2. ผลผลิตของครุภัณฑ 7,000         - - -

ทําใหการเก็บภาพถายระหวาง

การทํางาน/กิจกรรมของกองการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง 

จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

ระบบดิจิตอลราคา 7,000 บาท
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3. ผลผลิตของครุภัณฑ

ทําใหการฉายภาพระหวาง

การทํางาน/กิจกรรมของกองการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพ

3.1 จัดซื้อเคร่ืองมัลตมิิเดีย 24,000 - - -

โปรเจคเตอร

 จํานวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

โปรเจคเตอร ระดับ

XGA ขนาด 2,500

ANSI Lumens ราคา 24,000 บาท
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3.2 จัดซื้อจอรับภาพ จํานวน 32,000  - - -

1 เคร่ือง คุณลักษณะ ดังน้ี

ชนิดมอเตอรไฟฟา -          -          -          

ขนาดเสนทแยงมุม

180 นิ้ว

ราคา 32,000 บาท
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