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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชในการทํางาน 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 92,400  -  -  - การปฏิบัติงานของ กองสงเสริมมี กองสงเสริม

ในการปฏิบัตงิาน ภายในของกองสงเสริม สาํหรับงานสํานักงาน บุคลากรเปนไปอยาง เคร่ืองมือเคร่ืองใช คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว มีประสิทธิภาพ เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

จํานวน 3 เคร่ือง  ๆ ละ คลองตัว รอยละ 100 และปฏิบัติงานได

30,800.- บาท อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 -มีหนวยประมวลผลกลาง

(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก

(2Core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน

1 หนวย 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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 - มีหนวยความจําหลัก (RAM)

หรือ DDR3หรือดีกวา มีขนาด

ไมนอยกวา 4 GB

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)

หชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 

 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1

และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 3,800.- บาท

3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 11,000.- บาท
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     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000  -  -  - การปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของ กองสงเสริม

ในการปฏิบัตริาชการ กองสงเสริมคุฯภาพชีวิต ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา บุคลากรเปนไปอยาง บุคลากรเปนไปอยาง คุณภาพชีวิต

ในภารกิจพื้นที่ตาง ๆ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับเครื่องยนต มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ในจังหวัดชัยภูมิและ สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต คลองตัว รอยละ 100 มีความคลองตัว

ตางจังหวัด ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ในการทํางาน

2. เพื่อความสะดวก จํานวน 1 คัน มากขึ้น

และคลองตัวในการติดตอ

ราชการ
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