
ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพื่อใหการปฎิบัตงิานของ เคร่ืองคอมพิวเตอร  44,000 44,000 44,000 44,000 การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตงิาน สวนราชการ อบจ.ชัยภูมิ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยนิ้ว) จํานวน 8 เครื่องๆ ละ ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

รวดเร็ว เพียงพอรองรับตอ 22,000 บาท ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

การปฎิบัติงาน  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากข้ึน

2.เพื่อใหการจัดเก็บเอกสารท่ีใช เพียงพอ ไมนอย

ในราชการเปนระเบียบ สะดวก กวารอยละ 80

 รวดเร็ว และเกิดความคลองตัว

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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.เพื่อใหการปฎิบัตงิาน - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 60,000        60,000       60,000      60,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตงิาน ของสวนราชการ อบจ.ชัยภูมิLED สี แบบ Network จํานวน กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัย20  เคร่ืองๆละ 12,000 บาท ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

รวดเร็ว เพียงพอรองรับตอ  - มีความละเอียดในการพิมพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

การปฎิบัติงาน ไมนอยกวา 600x600 dpi  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

2.เพื่อใหการจัดเก็บเอกสาร - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา เพียงพอ ไมนอย

ที่ใชในราชการเปนระเบียบ ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) กวารอยละ 80

 สะดวก รวดเร็ว และเกิด - มีความเร็วในการพิมพรางสไีม

ความคลองตัว นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory)

 ขนาดไมนอยกวา 128 MB

'- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 

หรือ USB 2.0 หรือดีกวา

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network Interface) แบบ10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย 

กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน

ผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, 

Legal และ Custom โดยมีถาด

ใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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.เพื่อใหการปฎิบัตงิาน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก -             35,800       -           -           การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตงิาน ของสวนราชการ อบจ.ชัยภูมิสําหรับงานประมวลผล * กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

 มีเครื่องมือเคร่ืองใชที่ทัน จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

สมัยรวดเร็ว เพียงพอ

รองรับ
'- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ตอการปฎิบัติงาน สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

2.เพื่อใหการจัดเก็บเอกสาร สิทธิการใช งานประเภทติดตั้ง เพียงพอ ไมนอย

ที่ใชในราชการเปนระเบียบ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี กวารอยละ 80

สะดวก รวดเร็ว และเกิด ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

ความคลองตัว  ราคา 3,800 บาทตอชุด 

- ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

 ราคา 11,000 บาทตอชุด 
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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.เพื่อใหการปฎิบัตงิานของ เคร่ืองพิมพขนิดฉีกหมึก 24,000        24,000       24,000      24,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตงิาน สวนราชการ อบจ.ชัยภูมิ  (INKJET  PRINTER) กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทัน จํานวน  8 เคร่ือง ๆ ละ  12,000 บาท ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

สมัยรวดเร็ว เพียงพอรองรับ  - มีความละเอียดในการพิมพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ตอการปฎิบัติงาน ไมนอยกวา 1,200*1,200dpi  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

2.เพื่อใหการจัดเก็บเอกสาร  - มีความเร็วในการพิมพิ์ไม เพียงพอ ไมนอย

ที่ใชในราชการเปนระเบียบ นอยกวา  4,800*1,200dpi กวารอยละ 80

 สะดวก รวดเร็ว  - มีความเร็วในการพิมพราง

และเกิดความคลองตัว ขาวดําไมนอยกวา20หนาตอนาที

 - Interface แบบ 1 *Parallel

หรือ 1*USB 2.0 หรือดีกวา

 - สามารถใชไดกับ A4/Letter/Legal และ Custon

 โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 30,000        30,000       30,000      30,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตงิาน ในการสํารวจพื้นที่ ความละเอียดภาพ กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ความรับผิดชอบ ไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ขององคการบริหารสวน บันทึก Video   Fulll HD ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

จังหวัดชัยภูมิ หนาจอ  LCD ขนาดไมนอยกวา  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

3 นิ้ว  ใชหนวยความจําภายนอก เพียงพอ ไมนอย

 ชนิด SD/SDHC/SDXC Card  กวารอยละ 80

มี  Optical Zoom   ไมนอยกวา  3X
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อเปนการบํารุงรกัษา รถฟารมแทรคเตอร 1,000,000    -           -           1,000,000   การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ถนนที่รับโอนมาและ มีกําลังไมนอยกวา  70  แรงมา กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

กอสรางเองแหลงนํ้า จํานวน 2  คัน ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

และอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80

6-6/7



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชในการตัดหญา เคร่ืองตดัหญาแบบเข็น  26,000        - - - การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ภายในบริเวณสวน จํานวน  2  เคร่ือง ๆ ละ กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

สาธารณหนองปลาเฒา 13,000 บาท ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชตัดกิ่งไม ขางถนน เคร่ืองตดักิ่งไมแบบมือถือ  40,000        -           -           40,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ถนนที่รับโอนมา เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

และกอสรางเองแหลง จํานวน  8  เคร่ือง ๆ ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

น้ําและอื่นๆ ที่ไดรับ ละ 10,000 บาท ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

มอบหมาย  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากข้ึน

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80

6-6/9



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อเปนการบํารุง เคร่ืองตดัหญาแบบขอแข็ง 100,000 - - 100,000 การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ รักษาถนนที่รบัโอน เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ จํานวน กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

มาและกอสราง 20 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

เองแหลงน้ํา และอื่นๆ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ที่ไดรับมอบหมาย  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาถัง ถังบรรจุยางแอสฟลท 1,000,000 - - 1,000,000 การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ บรรจุยางแอสฟลท ขนาด 10,000 ลิตร  กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ไปซอมแซมถนนตาม จํานวน 2 ถัง ๆ ละ ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

พื้นที่ตาง ๆ ที่รับโอนมาและ 1,000,000 บาท ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

กอสรางเอง  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากข้ึน

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชในขณะปฏิบัติ แผงกั้นจราจร ขนาด 1 ม.ไมมีลอ 50,000        - - 60,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ งานซอมแซม จํานวน 44  แผง ๆ ละ 2,500 บาท กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ที่รับโอนมา ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อเปนการบําบัดทุกข รถขุดตีนตะขาบ (ดีเซล) 4,500,000    4,500,000   4,500,000  4,500,000   การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ บํารุงสุขของ ขนาดไมต่ํากวา  150  แรงมา กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ราษฏรในพื้นที่ตางๆ จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐาน ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

เชาในการซอมแซม ครุภัณฑฯ) ป 2559 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ถนน ขุดลอกหลงน้ํา  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อเปนการบําบัดทุกข รถเกลี่ยดิน (ดีเซล) แบบกระบะ 7,500,000    7,500,000   7,500,000  7,500,000   การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ บํารุงสุขของราษฏร ขนาดไมต่ํากวา  150  แรงมา  กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ในพื้นที่ตาง ๆ เชาใน จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐาน ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

การซอมแซมถนน ครุภัณฑฯ) ป 2559 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 ขุดลอกแหลงน้ํา  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อเปนการขนสิ่งของ รถบรรทุกเททาย (ดีเซล) 3,960,000    การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ตาง ๆ แบบกระบะเททาย ขนาด 6 ตัน กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

กวา 6,000 ซีซี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ขนาดความจุไมนอยกวา  4  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

ลูกบาศกหลา  น้ําหนักของรถรวม เพียงพอ ไมนอย

น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กวารอยละ 80

กิโลกรัม  พรอมกระบะ

และเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 8 คัน

คันละ 1,980,000 บาท

(ตามมาตรฐานครุภัณฑฯ ป 2559)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชในการปฏิบัติ รถบดลอเหล็ก (ดีเซล) 3,000,000    -              -              3,000,000   การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ งานบํารุงรักษาทาง ขนาด  10 ตัน  มีกําลังไมนอยกวา กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

125  แรงมา  จํานวน  2 คัน ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

(ตามมาตรฐานครุภัณฑฯป 2559) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) 688,000      688,000     688,000     688,000     การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ สําหรับเจาหนาที่ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ออกปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา  2,400  ซีซ ีขับเคลื่อน ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ภาคสนาม 2 ลอ  แบบมีชองวาง  (CAB) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

จํานวน 4 คันๆละ 688,000 บาท  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

(ตามมาตรฐานครุภัณฑฯ ป 2559) เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อไวสําหรับสํารวจ ลอวัดระยะ  จํานวน  8 อัน ๆ 20,000        - - 20,000       การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ตรวจสอบถนน  ละ 5,000 บาท กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ที่ไดรับถายโอนมา ไปอยางมี และการปฎิบัตงิานมี

และกอสรางเอง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

และอื่น ๆ ที่ไดรับมอบ  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

หมาย เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อปนน้ํามันสําหรับ เคร่ืองปนน้ํามัน แบบมือถือ 40,000         -  -  - การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ เคร่ืองจักรกล เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ  กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ดําเนินการเอง จํานวน  4 เคร่ือง  ๆ ละ 10,000 ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ปฏิบัติงานภาคสนาม บาท ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

 มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

เพียงพอ ไมนอย

กวารอยละ 80
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพื่อใชในการติดตาม รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000  -  -  - การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ตรวจสอบสถานการณพื้นที่  ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตร กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัติงาน

ประสบภัยไดทุกสภาพถนน กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

ตลอดป หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

2.เพื่อใชในการกูภัย คนหา ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

และใหความชวยเหลือผู แบบดับเบ้ิลแค็บ เพียงพอ ไมนอย

ประสบภัยตลอดจนการ 1.เปนกระบะสําเร็จรูป กวารอยละ 80

เคล่ือนยายผูปวยออกจาก 2.หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

พื้นที่ในถิ่นทุรกันดารได 3.เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

อยางสะดวกรวดเร็ว ทันตอ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน

สถานการณในพื้นที่ทั้ง 16

อําเภอ

6-6/20



ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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.เพื่อใชในการบรรทุก

สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค

เขาพื้นที่เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางทั่วถึง

4.เพื่อสนับสนุนโครงการ

สงเสริมการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานตใน ทุกๆป ทั้ง 16

อําเภอ โดยออกเยี่ยมจุด

บริการประชาชน ตามถนน

สายหลัก
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

20 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพื่อใชในการชวยเหลือ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงครถ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนและชวยเหลือ ชนิด 10 ลอ ขับเคลื่อน 2 เพลา กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัตงิาน

ผูประสบภัยตางๆใหเปนไป เคร่ืองยนตดีเซล มีกําลังสูงสุด ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

อยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 240 แรงมา ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ประชาชนไดรับการชวยเหลือมีปริมาณ ความจุน้ําไมนอยกวา  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

อยางท่ัวถึงทันตอสถานการณ10,000 ลิตร พรอมติดตั้ง เพียงพอ ไมนอย

และเพื่อใหเกิดประโยชน ปมสูบน้ํา จํานวน 8 คันๆ ละ กวารอยละ 80

สูงสุดแกประชาชนในพื้นที่  5,000,000 บาท

ทั้ง 16 อําเภอ

2.เพื่อใชในกิจการดับเพลิง

และชวยเหลือประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ประสบ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

อุทกภัย อัคคีภัย ทั้ง 16 อําเภอ

3.ฝายปองกันฯไดมีภารกิจใน

การนํารถบรรทุกน้ําอุปโภค-

บริโภค บริการประชาชนใน

พื้นที่ทั้ง 16 อําเภอ
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.เพื่อใชดําเนินการชวยเหลือรถยนตบรรทุก ชนิด 6 ลอ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การปฎิบัติงานของ มีเครื่องมือเครื่องใช กองชาง

ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนที่ประสบภัยตางๆ พรอมติดตั้งเครนสลิง เคร่ืองยนต กองชาง เปน เพียงพอแกการปฎิบัติงาน

ทั้ง 16 อําเภอในจังหวัดชัยภูมดิีเซลมีกําลังสูงสุดสุดไมนอยกวา ไปอยางมี และการปฎิบัติงานมี

2.เพื่อใชเครนสําหรบัยกวัสดุ 240 แรงมา ติดตั้งเครนแบบสลิง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

หรือเคลื่อนยายสิ่งของหรือ สามารถยกไดไมนอยกวา 8 ตัน  มีวัสดุ ครุภัณฑ ประสิทธิผลมากขึ้น

ประชาชนจากที่ต่ําสูที่สูง จํานวน 4 คันๆ ละ 5,000,000 บาท เพียงพอ ไมนอย

3.เพื่อใชเครนสําหรบัตัดกิ่ง กวารอยละ 80

ไมหรือสิ่งของที่สูงและชวย

ชีวิตผูประสบภัยในที่สูง

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับฝายปองกันฯ

ในการปฏิบัตงิานชวยเหลือผูไดรับ

ความเดือดรอนจากภัย

ธรรมชาติทั้ง 16 อําเภอ
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