
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย ใสใจ 1.เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุ นักเรียนและนักศึกษาในสงักัด อบจ.ชัยภูมิ 800,000 นักเรียนนักศึกษาปองกัน ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

กฏจราจร" ทางถนน ไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอบังคบั และลดอุบัติเหตุบนทอง และลดความสูญเสีย

2.นักเรียนตะหนักถึงความ กฏหมายจราจรตลอดจนสรางจิตสํานึกที่ดี ถนนและมีความปลอดภัย จากอุบัติเหตุทางถนน

ปลอดภัยในการใชรถ ใชถนน มีมารยาท น้ําใจ เพ่ือเปนการปองกันและลด ในทองถนนมากขึ้นและ นักเรียนในสังกัด

เพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุจากการใชรถ ใชถนน ตระหนักถึงความปลอดภัย อบจ.ชัยภูมิ ไดรับ

3.เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิ  - สนับสนุนการสวมหมวกนิรภัยสําหรับผู ในทองถนนมากขึ้นและ ความปลอดภัยในการ

ภาพ ในการใชรถ ใชถนน เขารับการอบรม อุบัติเหตุทางถนนลดลง ใชรถใชถนน

 - คาตอบแทนวิทยากร รอยละ 40 

 -คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรมและ

ประมวลผล

 - คาปายไวนิลโครงการ

 - คาอาหารกลางวัน,อาหารวางและเครื่องดื่ม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการพัฒนาแสงสวางเพื่อการ1.เพื่อลดอุบัติเหตุบนสาย ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาสูง 9 เมตร โคม 2,955,000 มีไฟฟาสองสวางบนสาย 1.ทําใหประชาชนใน

ดํารงชีวิตใหปลอดภัย ทางในเวลากลางคนื 180 วัตต Led  จุดๆละ 33 ตน ทางไมนอยกวารอยละ 80 ทองถิ่นไดมีแสงสวาง

แยกบานโปรงชางบนสายทาง 2.เพื่อทําใหประชาชนใน พรอมอุปกรณติดต้ัง ใชในจุดที่จะเกิด

แกงครอ-ทามะไฟหวาน ทองถิ่นมีความปลอดภัยจาก บริเวณแยกบานโปรงชาง  สายทาง อันตรายจากคดี

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ โจรผูราย และอันตรายที่จะ แกงครอ-ทามะไฟหวาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ อาชญากรรม    

มาจากความมืด รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ 2.ทําใหประชาชนใน

3.เพื่อเพิ่มศกัยภาพให ทองถิ่นไดรับความ

ประชาชนในทองถิ่นใหมี ปลอดภัยจากเหตุราย

ความอยูดีมีสุข ตามนโยบาย ตาง ๆ 

ของรัฐบาล 3.ทําใหประชาชน

ในทองถิ่นมีความเปน

อยูท่ีดีตามนโยบาย

ของรัฐบาล
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการพัฒนาแสงสวางเพื่อการ1.เพื่อลดอุบัติเหตุบนสาย ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาสูง 9 เมตร โคม 2,955,000 มีไฟฟาสองสวางบนสาย 1.ทําใหประชาชนใน

ดํารงชีวิตใหปลอดภัย ทางในเวลากลางคนื  180 วัตต Led  จุดๆละ 33 ตน ทางไมนอยกวารอยละ 80 ทองถิ่นไดมีแสงสวาง

บริเวณศาลหลวงภักดี - 2.เพื่อทําใหประชาชนใน พรอมอุปกรณติดต้ัง ใชในจุดที่จะเกิด

รร.บานโนนตาด อ.บานเขวา ทองถิ่นมีความปลอดภัยจาก บริเวณศาลหลวงภักดี - รร.บานโนนตาด อันตรายจากคดี

 จ.ชัยภูมิ โจรผูราย และอันตรายที่จะ อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ อาชญากรรม    

มาจากความมืด รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ 2.ทําใหประชาชนใน

3.เพื่อเพิ่มศกัยภาพให ทองถิ่นไดรับความ

ประชาชนในทองถิ่นใหมี ปลอดภัยจากเหตุราย

ความอยูดีมีสุข ตามนโยบาย ตาง ๆ 

ของรัฐบาล 3.ทําใหประชาชน

ในทองถิ่นมีความเปน

อยูท่ีดีตามนโยบาย

ของรัฐบาล
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการพัฒนาแสงสวางเพื่อการ1.เพื่อลดอุบัติเหตุบนสาย ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาสูง 9 เมตร โคม 2,955,000 มีไฟฟาสองสวางบนสาย 1.ทําใหประชาชนใน

ดํารงชีวิตใหปลอดภัย ทางในเวลากลางคนื  180 วัตต Led  จุดๆละ 33 ตน ทางไมนอยกวารอยละ 80 ทองถิ่นไดมีแสงสวาง

แยกบานหนองไขน้ํา บนสายทาง 2.เพื่อทําใหประชาชนใน พรอมอุปกรณติดต้ัง ใชในจุดที่จะเกิด

บ.คาย- บ.ตาเนิน - บ.ละหาน ทองถิ่นมีความปลอดภัยจาก บริเวณแยกบานหนองไขน้ํา สายทาง อันตรายจากคดี

 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โจรผูราย และอันตรายที่จะ บ.คาย - บ.ตาเนิน - บ.ละหาน อาชญากรรม    

มาจากความมืด อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.ทําใหประชาชนใน

3.เพื่อเพิ่มศกัยภาพให รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ ทองถิ่นไดรับความ

ประชาชนในทองถิ่นใหมี ปลอดภัยจากเหตุราย

ความอยูดีมีสุข ตามนโยบาย ตาง ๆ 

ของรัฐบาล 3.ทําใหประชาชน

ในทองถิ่นมีความเปน

อยูท่ีดีตามนโยบาย

ของรัฐบาล
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิต

2.4 แนวทางการพัฒนา การปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการพัฒนาแสงสวางเพื่อการ1.เพื่อลดอุบัติเหตุบนสาย ติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาสูง 9 เมตร โคม 2,955,000 มีไฟฟาสองสวางบนสาย 1.ทําใหประชาชนใน

ดํารงชีวิตใหปลอดภัย ทางในเวลากลางคนื  180 วัตต Led  จุดๆละ 33 ตน ทางไมนอยกวารอยละ 80 ทองถิ่นไดมีแสงสวาง

สายทางบานไทรงาม - บานหนอง2.เพื่อทําใหประชาชนใน พรอมอุปกรณติดต้ัง ใชในจุดที่จะเกิด

แดงนอย ตัดกับสายทาง ทองถิ่นมีความปลอดภัยจาก บริเวณสายทางบานไทรงาม - บานหนอง อันตรายจากคดี

บานกุดตุม - บานหินกอง โจรผูราย และอันตรายที่จะ แดงนอย ตัดกับสายทางบานกุดตุม - อาชญากรรม    

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ มาจากความมืด บานหินกอง อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 2.ทําใหประชาชนใน

3.เพื่อเพิ่มศกัยภาพให รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ ทองถิ่นไดรับความ

ประชาชนในทองถิ่นใหมี ปลอดภัยจากเหตุราย

ความอยูดีมีสุข ตามนโยบาย ตาง ๆ 

ของรัฐบาล 3.ทําใหประชาชน

ในทองถิ่นมีความเปน

อยูท่ีดีตามนโยบาย

ของรัฐบาล

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

12,620,000

2-4/5


