
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าโปรแกรมระบบ จัดท าระบบฐานข้อมูลครุภณัฑ์ 500,000             องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

ฐานข้อมูลครุภณัฑ์ทรัพย์สินของ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ  จ านวน 1 ระบบ

2 โครงการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 470,600             องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์และ และอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วน จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

อินเตอร์เน็ต องค์การบริหาร จังหวดัชัยภมูิ

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ

3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล 180,000             องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

ในการปฏบิติังาน ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 400×400 จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

จุดต่อตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 58,000              องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 4,000 จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 36,800              องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

ประมวลผลแบบที่ 1  (จอขนาด จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

ไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 31,600              องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

 LED ขาวด า (30หน้า/นาท)ี จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 11,600              องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 92,400              องค์การบริหารส่วน กองคลัง

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 3 ชุดๆละ 30,800 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 9,900                องค์การบริหารส่วน กองคลัง

 LED  ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 3,300 บาท

 - จัดซ้ือชุดรับแขกไม้ 5 ที่นั่ง 19,900              องค์การบริหารส่วน หน่วยตรวจสอบ

จ านวน 1 ชุด จังหวดัชัยภมูิ ภายใน

 - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 27,930              องค์การบริหารส่วน หน่วยตรวจสอบ

จ านวน 7 หลังๆละ 3,990 บาท จังหวดัชัยภมูิ ภายใน
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเล่ือน 11,980              องค์การบริหารส่วน หน่วยตรวจสอบ

ขนาด 3 ฟตุ จ านวน 7 หลังๆละ 5,990 บาท จังหวดัชัยภมูิ ภายใน

 - จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 35,830              องค์การบริหารส่วน หน่วยตรวจสอบ

จ านวน 1 ชุด จังหวดัชัยภมูิ ภายใน

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 61,600              องค์การบริหารส่วน กองส่งเสริม

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)   จังหวดัชัยภมูิ คุณภาพชีวติ

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,800 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 15,800              องค์การบริหารส่วน กองส่งเสริม

 LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี  จังหวดัชัยภมูิ คุณภาพชีวติ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifunction  17,000              องค์การบริหารส่วน กองส่งเสริม

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง  จังหวดัชัยภมูิ คุณภาพชีวติ

 - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน  88,076              องค์การบริหารส่วน กองพสัดุและ

ระบบมือผลัก 4 ตู้  ขนาดไม่น้อยกวา่ จังหวดัชัยภมูิ ทรัพย์สิน

 180 x 91 x 197 เซนติเมตร 

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 44,038 บาท

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   9,000                องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

ความละเอียดไม่น้อยกวา่  16  ล้านพกิเซล  จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

 จ านวน 1 ตัว

 - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  39,000              องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือหม้อต้มน้ าไฟฟา้ แสตนเลส  6,990                องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 17 ลิตร  จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

จ านวน 1 เคร่ือง 

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงาน 30,800              องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 8.5 นิ้ว) จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

จ านวน 1 ชุด 

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก   35,800              องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 ชุด จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 12,000              องค์การบริหารส่วน กองกิจการสภา

 LED  สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง  จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  112,000             องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  จังหวดัชัยภมูิ

ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บทียีู 

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ  18,000              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน  จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท 

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  37,900              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

 มีความละเอียดในการเซ็นเซอร์ภาพ จังหวดัชัยภมูิ

ไม่น้อยกวา่ 20 ล้านพกิเซล  จ านวน 1 ตัว
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือตู้เหล็กแบบรางเล่ือนระบบมอืผลัก  209,800             องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

 จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 104,900 บาท จังหวดัชัยภมูิ

 - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  39,000              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500  จังหวดัชัยภมูิ

ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้  9,000                องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกวา่ 100 นิ้ว จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 1 จอ

 - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV)  13,000              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ขนาดจอภาพไม่น้อยกวา่ 32 นิ้ว จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือหม้อต้มน้ าไฟฟา้ แสตนเลส  6,990                องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 17 ลิตร  จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 1 เคร่ือง 

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  43,800              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2  จังหวดัชัยภมูิ

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  61,600              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)  จังหวดัชัยภมูิ

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,800 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifunction 17,000              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

 ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จ านวน  1  เคร่ือง จังหวดัชัยภมูิ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA  11,600              องค์การบริหารส่วน กองการเจ้าหน้าที่

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท  จังหวดัชัยภมูิ

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด  12,000              องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

LED  สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 30,800              องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 8.5 นิ้ว) จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

จ านวน 1 ชุด 

 - จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม   12,000              องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

 จ านวน 1 เคร่ือง
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV)  62,000              องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

ขนาดจอภาพไม่น้อยกวา่ 50 นิ้ว จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 31,000 บาท

 - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV)  52,000              องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

ขนาดจอภาพไม่น้อยกวา่ 32 นิ้ว จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท

 - จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 9,400                องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

 7 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้ จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือถังบรรจุยางแอสฟลัต์   1,000,000          องค์การบริหารส่วน กองช่าง

ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 10,000 ลิตร   จังหวดัชัยภมูิ

พร้อมระบบดูดยาง–ส่งยาง และระบบ

ท าความร้อนยาง จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 18,000              องค์การบริหารส่วน กองช่าง

 ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16 ล้าน จังหวดัชัยภมูิ

พกิเซล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 257,600             องค์การบริหารส่วน กองช่าง

 ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1  จังหวดัชัยภมูิ

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 7 ชุดๆ ละ 36,800 บาท
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 112,000             องค์การบริหารส่วน กองช่าง

 LED  ขาวด า แบบ Network แบบที ่1 จังหวดัชัยภมูิ

(33 หน้า/นาท)ี จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 

16,000 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 48,000              องค์การบริหารส่วน กองช่าง

 LED สี แบบ Network จ านวน 4 เคร่ือง    จังหวดัชัยภมูิ

 เคร่ืองละ12,000 บาท

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   9,000                องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 6 ล้านพกิเซล  จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

 จ านวน 1 ตัว
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV)  16,000              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

 ไม่น้อยกวา่ 1920 x 1080 พกิเซล 

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตู้เย็น  ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 6,500                องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

 5 คิวบกิฟตุ จ านวน 1  ตู้ จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  184,000             องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1  จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) 

จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 36,800 บาท
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก    71,600              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ส าหรับงานประมวลผล  จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 35,800 บาท

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด  24,000              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

LED สี แบบ Network  จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท 

 - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifunction  48,000              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

 จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 9,600 บาท
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมาณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยกำรน ำวัสดอุุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 22,400              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

 ขนาด 800 VA  จ านวน 7 ชุด  จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

ชุดละ 3,200 บาท

 - จัดซ้ือผานบกุเบกิ  26,100              องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา ศาสนา

ขนาด 20 x 3 (นิ้ว x จ านวนใบ) จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

จ านวน 1 ชุด
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