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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในการติดตามตรวจ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000       -  -  - ประชาชนในพื้น 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ สอบ  สถานการณพื้นที่ประสบขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตร ที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องมือ

ภัยไดทุกสภาพถนนตลอดป   กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ที่ประสบภัยพิบัติ และอุปกรณที่ทันสมัยใน

 2. เพื่อใชในการกูภัย คนหา หรือกําลังเครื่องยนตสูงสูดไมต่ํา                  ทางธรรมชาติได การปองกันและแกไข

และใหความชวยเหลือผู กวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ รับการชวยเหลือ ปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ

ประสบภัย 1. เปนกระบะสําเร็จรูป      ไมนอยกวา ทางธรรมชาติ  

ตลอดจนการเคลื่อนยายผูปวย 2. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประตู รอยละ 60 2.ประชาชนที่ประสบ

ออกจากพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร 3. เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ สาธารณภัยในเขตพื้นที่

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันตอ 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพ

สถานการณ ในพื้นที่ทั้ง   16   ชีวิตที่ดีขึ้น

อําเภอ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

3. เพื่อใชในการบรรทุกสิ่งของ

เคร่ืองอุปโภค-บริโภค  เขาพื้น

ที่เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางทั่วถึง                   

4. เพื่อสนับสนุนโครงการ

สงเสริมการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

ปใหม  เทศกาลสงกรานต  

ในทุกๆป  ทั้ง  16  อําเภอ  

โดยออกเยี่ยมจุดบริการประชา

ชน ตามถนนสายหลัก  สายรอง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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. เพื่อใชในการชวยเหลือ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 10,000,000   -  -  - ประชาชนในพื้น 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนและชวยเหลือผู  รถชนิด 10 ลอ ขับเคลื่อน 2 ที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเคร่ืองมือ

ประสบภัยตางๆ ใหเปนไปอยาง เพลา เครื่องยนตดีเซล  ที่ประสบภัยพิบัติ และอุปกรณที่ทันสมัยใน

มีประสิทธิภาพ  ประชาชน มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 240 ทางธรรมชาติได การปองกันและแกไข

ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง  แรงมา  มีปริมาณความจุน้ําไม รับการชวยเหลือ ปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ

ทันตอสถานการณ และเพื่อให นอยกวา  10,000 ลิตรพรอม ไมนอยกวารอย ทางธรรมชาติ  

เกิดประโยชนอยางสูงสุดแก ติดตั้งปมสูบน้ํา จํานวน 2คันๆ ละ 60 2.ประชาชนที่ประสบ

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง  16 ละ 5,000,000 บาท สาธารณภัยในเขตพื้นที่

 อําเภอ  จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพ

2. เพื่อใชในกิจการดับเพลิงและ ชีวิตที่ดีขึ้น

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
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     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

จังหวัดชัยภูมิที่ประสบอุทกภัย

,อัคคีภัย ทั้ง 16 อําเภอ

3. ฝายปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กองชาง อบจ.ชัยภูมิ

ไดมีภารกิจในการนํา

รถบรรทุกน้ําอุปโภค – บรโิภค 

บริการประชาชนในพื้นที่ทั้ง 

16 อําเภอ
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     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชดําเนินการชวยเหลือ รถยนตบรรทุก ชนิด 6 ลอ พรอม 5,000,000     -  -  - ประชาชนในพื้น 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนที่ประสบภัยตางๆ ติดต้ังเครนสลิง เครื่องยนตดีเซล ที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องมือ

ทั้ง 16 อําเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 240 ที่ประสบภัยพิบัติ และอุปกรณที่ทันสมัยใน

2. เพื่อใชเครนสําหรบัยกวัสดุ แรงมาติดตั้งเครนแบบสลิง ทางธรรมชาติได การปองกันและแกไข

หรือเคลื่อนยายสิ่งของหรือ สามารถยกไดไมนอยกวา 8 ตัน  รับการชวยเหลือ ปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ

ประชาชนจากที่ต่ําสูที่สูง       จํานวน 1 คันๆ ละ5,000,000 บาท ไมนอยกวารอยละ 60 ทางธรรมชาติ

3. เพื่อใชเครนสําหรบัตัดกิ่งไม 2.ประชาชนที่ประสบสา

หรือสิ่งของที่สูงและชวยชีวิต ธารณภัยในเขตพื้นที่

ผูประสบภัยในที่สูง จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น
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     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับฝาย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองชาง  ในการปฏิบัติงานชวย

เหลือผูไดรบัความเดือดรอน

จากภัยธรรมชาติ ทั้ง 16 อําเภอ
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     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในการใหบริการ เรือทองแบนแสตนเลสหนาไม 1,273,300 การปฎิบัติงานของ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชน เมื่อเกิดเหตุ นอยกวา 2 มิลลิเมตร มีขนาด กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัติงาน

อุทกภัยหรือภัยพิบัติตางๆ กวางไมนอยกวา 1.70 เมตร ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ไดทันตอสถานการณ ยาวไมนอยกวา 6 เมตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประ

2. เพื่อใชในการกูภัย คนหา ความลึกไมนอยกวา 0.60 เมตร  มีวัสดุ ครุภัณฑ สิทธภาพมากขึ้น

และใหความชวยเหลือ จํานวน 5 ลํา ราคาลําละ 254,660 บาท เพียงพอ ไมนอย

ผูประสบภัย และสัตว กวารอยละ 80

สิ่งของตาง ๆ ตลอดจนการ

เคล่ือนยายผูปวยออก

จากพื้นที่ประสบภัย

พิบัติไดอยางสะดวกรวดเรว็

ทันตอสถานการณ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพ 

ฝายปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กองชาง ในการ

ปฏิบัติงานชวยเหลือผูได

รับความเดือดรอนจากภัย

ธรรมชาติทั้ง 16 อําเภอ
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