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 ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาเครือข่าย 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดฝึกอบรมให้แก่ ครูแกนน า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันปัญหายาเสพติด 1. ผู้อบรมได้ความรู้ ความ กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

สมาชิก TO BE และประสบการณ์ใหม่ทันต่อ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของ เข้าใจและประสบการณ์ใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น

NUMBER ONE สถานการณ์ เกี่ยวกับการ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ   โรงเรียนในสังกัดโดยมี ทันต่อสถานการณ์ เกี่ยวกับ (พ.ศ.2566-2570) 

ปฏบิัติงานป้องกันและแก้ไข บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ จ านวนสมาชิกเครือข่าย การปฏบิัติงานป้องกันและ อบจ.ชัยภูมิ

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 400 คน ชมรม TO BE NUMBER แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ข้อ 1 หน้า 2-4/1

2. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนิน ONE ของโรงเรียนใน ศึกษา

โครงการ TO BE NUMBER ONE สังกัดเพิ่มขึ้นจากเดิม 2. มีการขับเคล่ือนการด าเนิน

ของโรงเรียนในสังกัด องค์การ ร้อยละ 10 โครงการ TO BE NUMBER ONE

บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

3. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

และพฒันาเครือข่าย 3. ผู้อบรมได้แลกเปล่ียน

TO BE NUMBER ONE  ประสบการณ์ และพฒันาเครือข่าย

TO BE NUMBER ONE  

2-4/1

  แก้ไขครั้งที ่ 4/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)                                       
   

งบประมาณ
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  แก้ไขครั้งที ่ 4/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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งบประมาณ

2 โครงการการศึกษาเพื่อ 1. เพื่อควบคุมการขยายตัวของ นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 นักเรียนได้รับการสอน 1. ควบคุมการขยายตัวของ กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด และการลดการ ส่วนจังหวัดชัยภมูิ ตามหลักสูตร D.A.R.E. ปัญหายาเสพติด และการลด แผนพัฒนาท้องถิ่น

ในเด็กนักเรียน (โครงการ แพร่ระบาดของยาเสพติด จ านวน 26 โรงเรียน ครบ 2 ภาคเรียน การแพร่ระบาดของยาเสพติด (พ.ศ.2566-2570) 

D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน/ภาคเรียน ในทุกปีการศึกษา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ อบจ.ชัยภูมิ

(ต่อเนื่อง) ยาเสพติดไปสู่เด็กและเยาวชน จ านวน 2 ภาคเรียน รวม 52 ห้องเรียน ยาเสพติดไปสู่เด็กและเยาวชน ข้อ 2 หน้า 2-4/2

ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา

2. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ให้เด็ก ยาเสพติดให้โทษ มีทักษะใน

นักเรียนมีทักษะในการปฏเิสธ การปฏเิสธรู้จักการหลีกเล่ียง

รู้จักการหลีกเล่ียงต่อสถานการณ์ ต่อสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การ

ที่อาจน าไปสู่การใช้ยาเสพติด ใช้ยาเสพติด และความรุนแรง

และความรุนแรง 3. ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกร่วม

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึก ในการต่อต้านการแพร่ระบาด

ร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
ของยาเสพติด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
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  แก้ไขครั้งที ่ 4/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)                                       
   

งบประมาณ

3 โครงการเข้าค่าย 1. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     156,000   156,000   156,000   156,000   156,000   สมาชิก TO BE NUMBER 1. ขับเคล่ือนเครือข่าย กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER ONE งานด้านยาเสพติด อบจ.ชัยภมูิ . ONE ได้รับการพฒันา TO BE NUMBER ONE แผนพัฒนาท้องถิ่น

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ ครูผู้สังเกตการณ์ และนักเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ (พ.ศ.2566-2570) 

บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ สมาชิก TO BE NUMBER ONE บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ อบจ.ชัยภูมิ

2. เพื่อพฒันาเครือข่าย         ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 2. พฒันาเครือข่าย ข้อ 3 หน้า 2-4/3

TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภมูิ  ที่ได้รับคัดเลือก TO BE NUMBER ONE          

3. เพื่อพฒันาศักยภาพสมาชิก  จ านวน 52 คน 3. พฒันาศักยภาพสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE

2-4/3
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   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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  แก้ไขครั้งที ่ 4/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)                                       
   

งบประมาณ

4 โครงการรณรงค์ 1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เจ้าหน้าที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. มีการรณรงค์ประชา กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

ประชาสัมพนัธ์ เนื่องใน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 150 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัมพนัธ์เนื่องในวันต่อต้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2. เพื่อสร้างกระแส สร้างภมูิ และได้รับการพฒันา ยาเสพติดโลก (พ.ศ.2566-2570) 

(26 มิถุนายน) คุ้มกันด้านการป้องกันและ ไม่น้อยกว่า 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชน อบจ.ชัยภูมิ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 80 ประชาชนจังหวัดชัยภมูิ ข้อ 4 หน้า 2-4/4-

3. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน สามารถสร้างภมูิคุ้มกัน 2-4/5

จังหวัดชัยภมูิ ได้มีโอกาสแสดง ด้านการป้องกันและ

ความสามารถในการเข้าร่วม   แก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรม 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชน 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนจังหวัดชัยภมูิ

ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
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5 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างกระแส โรงเรียนในสังกัดองค์การ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน สังกัด อบจ. 1 .จัดกิจกรรมสร้างกระแส กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภมูิคุ้มกันด้านการป้องกัน บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ ชัยภมูิ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ สร้างภมูิคุ้มกันด้านการป้องกัน แผนพัฒนาท้องถิ่น

TO BE NUMBER ONE และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน  26 โรงเรียน ยาเสพติดไม่น้อยกว่า และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566-2570) 

สังกัดองค์การบริหารส่วน TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 95 TO BE NUMBER ONE อบจ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภมูิ 2. เพื่อให้สมาชิก TO BE 2. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ข้อ 5 หน้า 2-4/6

NUMBER ONE มีจิตส านึก มีจิตส านึกและกระแสนิยม

และกระแสนิยมในการห่างไกลยาเสพติด ในการห่างไกลยาเสพติด

3. เพื่อให้การด าเนินงาน 3. การด าเนินงาน TO BE 

TO BE NUMBER ONE NUMBER ONE ของสถาน

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ ศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ มีผลงานเป็น บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

ที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ

สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
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 ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  แก้ไขครั้งที ่ 4/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)                                       
   

งบประมาณ

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพื่อสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น นักเรียนในสังกัดองค์การ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียน สังกัด 1. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ เข้าร่วม รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น

TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์ เกิดสุข และสร้างกระแส ประกวดกิจกรรมโครงการ ที่สนใจ สร้างสรรค์ เกิดสุข    (พ.ศ.2566-2570) 

(กิจกรรมการด าเนินงาน นิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE และสร้างกระแสนิยมในกลุ่ม อบจ.ชัยภูมิ

ในโครงการ TO BE ยาเสพติด  - ผ่านเข้าสู่ระดับภาค เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อ 6 หน้า 2-4/7

NUMBER ONE) 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 2. สนับสนุนและส่งเสริมการ

การแสดงความสามารถ กล้าคิด   - ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ แสดงความสามารถ กล้าคิด 

กล้าท า กล้าแสดงออก และช่วย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 กล้าท า กล้าแสดงออกและช่วย

สร้างเสริมความภาคภมูิใจให้กับ สร้างเสริมความภาคภมูิใจให้

นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน กับนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร

จังหวัดชัยภมูิ ส่วนจังหวัดชัยภมู
ิ

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลก 3. เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้


เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ ประสบการณ์แลกเปล่ียนการ

ด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหา ด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหา

ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิก และเครือข่าย ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและ

TO BE NUMBER ONE เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั หมายเหตุ
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งบประมาณ

7 โครงการ TO BE 1. เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานของ  - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด        -500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ชมรม TO BE NUMBER 1.ชมรม TO BE NUMBER กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

NUMBER ONE รณรงค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ  ONE ในสถานศึกษาสังกัด ONE ในสถานศึกษาสังกัด แผนพัฒนาท้องถิ่น

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ จ านวน  26  คน อบจ.ชัยภมูิ ด าเนินการ อบจ.ชัยภมูิ  มีความเข้มแข็ง (พ.ศ.2566-2570) 

ยาเสพติด บริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความ  - ครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ จัดต้ังชมรมเต็มรูปแบบ และมีการด าเนินกิจกรรม อบจ.ชัยภูมิ

(มหกรรมรวมพลสมาชิก เข้มแข็งและต่อเนื่อง บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 อย่างต่อเนื่อง  ข้อ 7 หน้า 2-4/8

TO BE NUMBER ONE) 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ จ านวน  26 คน  2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  - นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE   นกัเรียน และเจา้หนา้ที่
การด าเนินงานด้านการป้องกัน จ านวน 52 คน            ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ประสบการณ์

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก  - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงาน  ด้านการป้องกัน

และเครือข่าย จ านวน  24  คน ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก

3. เพื่อพฒันารูปแบบและ รวมทั้งส้ิน  จ านวน 128 คน และเครือข่าย และน ามาปรับใช้

แนวทางการด าเนินโครงการ ในหน่วยงานของตนเอง

TO BE NUMBER ONE 3. ชมรม TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภมูิ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ มกีารพฒันารูปแบบและ
แนวทางการด าเนินงานได้อย่าง

ถกูต้อง
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งบประมาณ

8 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน 1.ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    ประชาชน/ผู้บริหาร 1. มีการส่งเสริมสนับสนุน กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหายาเสพติด ชัยภมูิ ทั้ง 16 อ าเภอ สถานศึกษา/ครูแกนน า/ การแก้ปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 2.ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ /สมาชิก 2. มีการรณรงค์ป้องกันและ (พ.ศ.2566-2570) 

ปัญหายาเสพติด ครูแกนน า ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE แก้ไขปัญหายาเสพติด อบจ.ชัยภูมิ

3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ปฏบิัติงานด้าน 3. มีการป้องกันการแพร่ระบาด ข้อ 8 หน้า 2-4/10

ของยาเสพติด 3.สมาชิก TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE ของยาเสพติด

4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ปฏบิัติงานด้าน TO BE NUMBER ONE เป็นแกนน าในการ 4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

จังหวัดชัยภมูิมีคุณภาพชีวิต ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ ชัยภมูิมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ดีขึ้น ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม

โครงการ
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งบประมาณ

9 โครงการเสริมทักษะและ 1. เพื่อให้สมาชิก  TO BE ครูแกนน า  สมาชิก  820,000   820,000   820,000   820,000   820,000   สมาชิก  TO BE NUMBER 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข เดิม ปรากฏในแผน

พฒันาคุณภาพชมรม  NUMBER ONE ได้รับความรู้ TO BE NUMBER ONE ONE สถานศึกษา สังกัด ได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น

TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ เข้าร่วม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา (พ.ศ.2566-2570) 

ในเนื้อหาการด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน ประกวดกิจกรรมโครงการ การด าเนินงานตามแนวทาง อบจ.ชัยภูมิ

ตามแนวทางโครงการ ด้าน TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER ONE ข้อ 9 หน้า 2-4/11

TO BE NUMBER ONE จ านวน 50 คน  - ผ่านเข้าสู่ระดับภาค 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  - ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE 3. พฒันารูปแบบการ

3. เพื่อพฒันารูปแบบ ด าเนินงานของชมรม

การด าเนินงานของชมรม  TO BE NUMBER ONE 

 TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในเป็นไป

ในสถานศึกษา ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

2-4/9
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุกระเช้าซ่อมไฟฟา้ ชนดิ 6 ล้อ 6,000,000    - - - - กองช่าง เดิม ปรากฏในแผน

และ ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ แผนพัฒนาท้องถิ่น

การโยธา และขนส่ง มกี าลังแรงมา้สูงสุดไมน่อ้ยกว่า 150 แรงมา้ (พ.ศ.2566-2570) 

สามารถท างานในที่สูงได้ไมน่อ้ยกว่า 12 เมตร จ านวน 2 คัน อบจ.ชัยภูมิ  

ราคาคันละ 3,000,000.- บาท ผ.03  ข้อ 3 - 12 

หน้า 3 - 6

2 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทกุดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 8,316,000    - - - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

การโยธา และขนส่ง ไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์  แบบกระบะเหล็ก จ านวน 4 คัน 
ราคาคันละ 2,079,000.- บาท
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

3 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ - 5,460,000    - - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี 

การโยธา และขนส่ง หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็ป จ านวน 5 คัน ราคาคันละ 1,092,000.- บาท 
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แก้ไขครัง้ที่  4/2565 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
1

                บญัชีครภุณัฑ์
                   แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

                  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ 

 ผ. 03 



เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แก้ไขครัง้ที่  4/2565 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
                บญัชีครภุณัฑ์

                   แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
                  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ 

 ผ. 03 

4 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงมา้ เปน็รถเกล่ียดินขับเคล่ือนด้วย - 37,500,000  - - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มกี าลังไมน่อ้ยกว่า 150 แรงมา้ 

การโยธา และขนส่ง จ านวน 5 คัน  ราคาคันละ 7,500,000.-บาท
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

5 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  - 16,150,000  - - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ มกี าลังไมน่อ้ยกว่า 125 แรงมา้ ระบบถ่ายทอดก าลังเปน็แบบ 

การโยธา และขนส่ง Hydrostatic  จ านวน 5 คัน ราคาคันละ 3,230,000.-บาท
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

6 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ - - 21,250,000   - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์

การโยธา และขนส่ง แบบกระบะเททา้ย จ านวน 10 คัน ราคาคันละ 2,125,000.-บาท
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

7 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ - - 13,165,000   - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์

การโยธา และขนส่ง แบบบรรทกุน้ า จ านวน 5 คัน ราคาคันละ 2,633,000.-บาท
(รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2



เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แก้ไขครัง้ที่  4/2565 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
                บญัชีครภุณัฑ์

                   แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
                  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ 

 ผ. 03 

8 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงมา้ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ - - - - 23,700,000  กองช่าง
และ ยานพาหนะ จ านวน 5 คัน ราคาคันละ 4,740,000.-บาท

การโยธา และขนส่ง (รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

9 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถยนต์หวัลากตัวรถชนดิ 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 30,000,000   - - - - กองช่าง
และ ยานพาหนะ 4 จังหวะ มกี าลังไมน่อ้ยกว่า 360 แรงมา้ พร้อมเทลเลอร์กึ่ง

การโยธา และขนส่ง พว่งชานต่ าแบบ 3 เพลาและสายพานไฮดรอลิค 
จ านวน 4 คัน ราคาคันละ 7,500,000.- บาท

10 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ - - - 6,150,000   - กองช่าง
และ ยานพาหนะ จ านวน 5 คัน ราคาคันละ 1,230,000.- บาท

การโยธา และขนส่ง (รายละเอียดตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)
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