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ยุทธศาสตร์ที่  2 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร 1.เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด าเนินการ 1,763,000   - -  -  - อุบัติเหตุทางถนนลดลง 1.สามารถจัดระเบียบ กองช่าง เดิม   ปรากฏในแผน

LED (TRAFFIC SIGNAL) ด้านการจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ร้อยละ 70 การจราจร เพ่ิมความ พัฒนาท้องถ่ิน

สายทาง ทางหลวงหมายเลข 201 2.เพ่ืออ านวยความสะดวก บริเวณส่ีแยก บ้านกุดละลม ปลอดภัยในชีวิตและ (พ.ศ.2566-2570)

ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านล่ี - ให้แก่ประชาชนในการสัญจร   - งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรแบบ LED ทรัพย์สินของประชาชนได้ อบจ.ชัยภูมิ 

ส่ีแยกโรงต้ม ระหว่าง กม. 113+200 ไป-มา  (TRAFFIC SIGNAL)   จ านวน 1 แห่ง 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ข้อ 1 หน้า 2-6/1

(บริเวณแยกกุดละลม) 3.เพ่ือจัดระเบียบการจราจร รายละเอียดตามแบบแขวงการทางชัยภูมิ จราจร

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต พิกัดโครงการ

และทรัพย์สินของประชาชน N= 15.728963  E=102.021335

ท่ีสัญจรไป-มา
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 1. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  -ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ประชาชนผู้ประสบ กองสวัสดิการ เดิม ปรากฏในแผน

ตามอ านาจหน้าท่ีของ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  ในเขตพ้ืนท่ี การช่วยเหลือ สาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน สังคม พัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน จังหวัดชัยภูมิ และได้รับการส่งเสริม ประชาชนผู้ประสบปัญหา (พ.ศ.2566-2570)

ชัยภูมิ 2. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  -ประชาชนผู้ประสบปัญหาทาง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางสังคมท่ีต้องการได้รับ อบจ.ชัยภูมิ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังคมท่ีต้องการได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 การส่งเสริมและพัฒนา ข้อ 1 หน้า 2-7/1

คุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น คนพิการ คุณภาพชีวิตและประชาชน

3. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  คนไร้ท่ีพ่ึงฯ ผู้ประสบปัญหาและ 

ด้านการป้องกันและควบคุม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความจ าเป็นต้องได้รับ

โรคติดต่อ  -ประชาชนผู้ประสบปัญหาและมี การป้องกันและควบคุม

ความจ าเป็นต้องได้รับการป้องกัน โรคติดต่อ ได้รับการ

และควบคุมโรคติดต่อ ช่วยเหลือและบรรเทา

 -ลักษณะการด าเนินงาน ความเดือดร้อน  สามารถ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีขวัญและก าลังใจ  และมี
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560
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     รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                          แก้ไขคร้ังท่ี   1/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณ

2. รับค าร้องจากประชาชนผู้ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  

3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

4. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
5. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ เพ่ือพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

     2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.9  แผนงานุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน เพ่ือให้การสัญจรไปมายาม เสาไฟฟ้าโซลาเซลล์  -  -  -  - 6,000,000 ติดต้ังเสาไฟโซลาเซลล์ ประชานชนมีความ กองช่าง เดิม  ปรากฏในแผน

โซลาเซลล์ ทางหลวงท้องถ่ิน ค่่าคืนเป็นไปอย่างสะดวก จ่านวน 180 ต้น ตลอดสายทาง สะดวกในการสัญจร พัฒนาท้องถ่ิน

ชย.ถ.118-01 สายบ้านหนองม่วง- และปลอดภัย ไปมา (พ.ศ.2566-2570)

บ้านสามสวน  จ่านวน 180 ต้น อบจ.ชัยภูมิ 

ข้อ 2 หน้า 2-6/2
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
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