
ผ.01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรบัปรงุ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยว ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร ์โบราณสถาน ใหม้ีศักยภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยั

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการจัด 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใน 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 1,000,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับ ส านักปลัดฯ

กิจกรรมการทอ่งเที่ยว จังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีศักยภาพ ทอ่งเที่ยว (1,500,000) ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น การพฒันาใหม้ีศักยภาพ

เชิงอนุรักษ์ และสามารถดึงดูด 2.การประกวดแข่งขันด้าน (2559) ร้อยละ 5 ต่อปี ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

นักทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ระดับภาคและระดับประเทศ

เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และสามารถดึงดูด นักทอ่งเที่ยว

2.สนับสนุน ส่งเสริมจัดกิจกรรม3.การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ใหม้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

การทอ่งเที่ยวของแหล่งทอ่ง ประเพณีโบราณ อนุรักษ์

เที่ยวเชิงอนุรักษใ์นจังหวดั โบราณสถาน

ชัยภมูิ 4.จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ

เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษส์ถานที่โบราณ

5.จัดประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง

หมอล า 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการส่งเสริมการจัด 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใน 1.จัดกิจกรรมส่งเสริม 1,000,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับ ส านักปลัดฯ

กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิง จังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีศักยภาพ วฒันธรรมประเพณีีแหน่าคโหด (1,500,000) ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น การพฒันาใหม้ีศักยภาพ

วฒันธรรม และสามารถดึงดูด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม (2559) ร้อยละ 5 ต่อปี ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

นักทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ระดับภาคและระดับประเทศ

เพิ่มมากขึ้น 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม และสามารถดึงดูด นักทอ่งเที่ยว

2.สนับสนุน ส่งเสริมจัดกิจกรรมประเพณีบญุเดิอน 4 ไทคอนสาร ใหม้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

การทอ่งเที่ยวของแหล่งทอ่ง 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม

เที่ยวเชิงวฒันธรรมในจังหวดั ประเพณีแหก่ระธปู

ชัยภมูิ 5.จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม

ประเพณีบญุเดือน 6

7.จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม

ประเพณีเข้าพรรษา

8.จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรบัปรงุ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยว ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร ์โบราณสถาน ใหม้ีศักยภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยั
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(บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ลอยกระทง

9.จัดกิจกรรมประเพณีบญุบั้งไฟ

10.จัดกิจกรรมประเพณีร าผีฟา้
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ผ.01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพแหล่ง 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.จัดการแข่งขันจักรยานปั่น 1,500,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ ส านักปลัดฯ

ทอ่งเที่ยวมอหนิขาว จังหวดั ในจังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีศักยภาพ พซิิตมอหนิขาว (1,500,000) ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น พฒันาใหม้ีศักยภาพ ใหเ้ปน็

ชัยภมูิ และสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว2.จัดการแข่งขันแรลล่ีจักรยาน (2559) ร้อยละ 5 ต่อปี แหล่งทอ่งเที่ยวระดับภาค

ใหม้าทอ่งเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 3.จัดการแสดงทางวฒันธรรม ระดับประเทศ และสามารถ

2.เพื่อจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยว4.จัดกิจกรรมการจ าหน่วยสินค้า ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยว

ของแหล่งทอ่งเที่ยวมอหนิขาว ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น เพิ่มมากขึ้น

5.จัดพธิเีปดิงาน/เค้าทด์าวน์

6.จัดการแสดงดนตรี

7.จัดการแสดงแสง สี เสียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว
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(บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.จัดกิจกรรมตลาดชุมชน 1,500,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ ส านักปลัดฯ

แหล่งทอ่งเที่ยวทุ่งดอก ในจังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีศักยภาพ คนญัฮกุร (1,500,000) ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น พฒันาใหม้ีศักยภาพ ใหเ้ปน็

กระเจียวจังหวดัชัยภมูิ และสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว2.จัดการแสดงพื้นเมือง (2559) ร้อยละ 5 ต่อปี แหล่งทอ่งเที่ยวระดับภาคและ

ใหม้าทอ่งเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 3.จัดการแสดงดนตรี ระดับประเทศ

2.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 4.จัดการแข่งขันปั่นจักรยานสู่

จัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวของ ทุ่งดอกกระเจียว

แหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 5.จัดแข่งขันแรลล่ีรถยนต์

3 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 1.เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ 50,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว การใหบ้ริการด้านที่พกัใน ส านักปลัดฯ

และเพิ่มศักยภาพการให้ การใหบ้ริการด้านที่พกัใหม้ี จัดบริการบา้นพกัอาศัย ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ มีศักยภาพ

บริการด้านที่พกัในพื้นที่ คุณภาพ รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ใหก้ับ ร้อยละ 5 ต่อปี และเปน็ที่พงึพอใจแก่นักทอ่งเที่ยว

จังหวดัชัยภมูิ 2.ผู้ใหบ้ริการด้านที่พกัได้รับ ผู้ประกอบการของจังหวดัชัยภมูิ

การพฒันาความรู้ใหม้ีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้น
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4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.สนับสนุน ส่งเสริม 3,000,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหม่ ส านักปลัดฯ

แหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหม่ ในจังหวดัชัยภมูิ แหง่ใหม่ใหม้ี จัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวของ ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น ได้รับการพฒันาใหม้ีศักยภาพ

ของจังหวดัชัยภมูิ ศักยภาพและสามารถดึงดูด แหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ใหม่ของจังหวดั ร้อยละ 5 ต่อปี ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

นักทอ่งเที่ยวใหม้าเที่ยวมากขึ้น ชัยภมูิใหน้ักทอ่งเที่ยวรู้จัก ระดับภาคและระดับประเทศ

2.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเส้นทาง และสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

วฒันธรรมปา่ปรงพนัป ี ใหม้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเส้นทาง 

วฒันธรรมโบราณ

4.ส ารวจเส้นทางทอ่งเที่ยว

ทั้ง 3 ฤดูของจังหวดัชัยภมูิ

3-3/3



ผ.01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการจัดท าส่ือ 1.เพื่อเปน็ค่าจัดท าคู่มอืเผยแพร่ 1.แผ่นพบัแหล่งทอ่งเที่ยว 5,000,000  -  - ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูล ได้เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธส่์งเสริม ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวจังหวดั จ านวน 50,000 แผ่น (2,000,000) ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทอ่งเที่ยวจังหวดัชัยภมูิ 

การทอ่งเที่ยวจังหวดัชัยภมูิ ชัยภมูิ 2.คู่มือ เอกสารประชาสัมพนัธ์ (2559) ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัใหป้ระชาชนทั่วไปรับทราบ

2.เพื่อใหป้ระชาชน และ 4.หนังสือ วารสาร แผ่นปลิว ชัยภมูิและของจังหวดัชัยภมูิ

นักทอ่งเที่ยวได้รับรู้รับทราบ แผ่นโปสเตอร์ จัดท าส่ือมัลติมิเดีย ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยว

3.เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวพกัที่ 5.จัดท าแอปพลิเคชั่น ยูทปู

จังหวดัชัยภมูินานขึ้น เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์

6 โครงการส ารวจข้อมูล จัดเก็บ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส ารวจ แผ่น CD แนะน า แหล่งทอ่งเที่ยว 10,000  -  - ร้อยละ 20 ของข้อมูล ได้เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง ส านักปลัดฯ

ภาพและวดีีทศัน์แหล่ง ข้อมูล จัดเก็บภาพ และวดีี ที่พกั ร้านอาหารและสินค้า การทอ่งเที่ยวได้รับการส ารวจ ทอ่งเที่ยว ที่พกั ร้านอาหาร

ทอ่งเที่ยวที่พกั ร้านอาหาร วดีีทศัน์ แหล่งทอ่งเที่ยว ที่พกั OTOP  ของดีของจังหวดัชัยภมูิ จัดเก็บ เช่น ร้านอาหาร และสินค้า OTOP   ของดี

และสินค้า OTOP ของ ร้านอาหารและสินค้า OTOP ที่พกั OTOP  ของจังหวดัชัยภมูิ ในรูปแบบ

จังหวดัชัยภมูิ ของดีของจังหวดัขัยภมูิ CD ใหก้ับส่วนราชการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์กรเอกชนและประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบ

7 โครงการส่งเสริมการจัด 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใน 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่ง 1,000,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับ ส านักปลัดฯ

กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีศักยภาพ เที่ยวของแหล่งทอ่งเที่ยว (1,500,000) ภายในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น การพฒันาใหม้ีศักยภาพ

และสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวดัชัยภมูิ (2559) ร้อยละ 5 ต่อปี ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

ใหม้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 2.จัดกจิกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ระดับภาคและระดับประเทศ

2.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง เกษตรอินทรีย์วถิีชัยภมูิ และสามารถดึงดุด นักทอ่งเที่ยว

เกษตรอินทรีย์ 3.จัดกิจกรรมส่งเสริม ใหม้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวตลาดเกษตร

เชิงเกษตรตามแนวทฤษฎใีหม่

และเกษตรอินทรีย์

3-3/5



ผ.01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อด าเนินการประชาสัมพนัธ์ 1.จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 3,000,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัดฯ

ภารกิจองค์กร ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ โฆษณาปา้ยคัตเอาท ์ปา้ยไวนิล ในจังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้น ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ

ข้ององค์การบริหารส่วนจังหวดั และอื่นๆ ร้อยละ 5 ต่อปี องค์การบริหารส่วนจังหวดั

ชัยภมูิ รวมทั้งส่วนราชการอื่น 2.จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อประชา ชัยภมูิ

ที่บรูณาการร่วมกัน ตาม สัมพนัธอ์งค์กร

นโยบายผู้วา่ราชการจังหวดั 3.จัดท าส่ือมัลติมิเดีย วดีีโอ

นโยบายจังหวดั และนโยบาย โทรทศัน์ และส่ือออนไลน์

รัฐบาลใหเ้ปน็ที่รับทราบทั่วกัน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ 1. ค่าใช้จ่ายแก่สถานีวทิยุ 20,000  -  - ข้อมูลตวามเคล่ือนไหวของ ได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวดั กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร กระจายเสียงแหง่ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวดั และกิจกรรมขององค์การ

ชัยภมูิ ผ่านทางสถานีวทิยุ ภารกิจของหน่วยงาน จังหวดัชัยภมูิ รายการ ชัยภมูิ ได้รับการประชา บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

" เสียงจาก อบจ. " คล่ืน FM สัมพนัธ ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ใหก้ับส่วนราชการองค์กร

92.75 MHz. เอกชนและประชาชน

2. ค่าใช้จ่ายแก่สถานีวทิยุ อสมท. ได้รับทราบ

ชัยภมุิ รายการ " ทอ้งถิ่น

สัมพนัธก์ับวนัสบาย ๆ"

คล่ืน FM  102.0 MHz.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน

 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ ฝึกอบรมผู้ประกอบการ 50,000  -  - ผู้ประกอบการด้านอาหาร การใหบ้ริการด้านอาหารใน ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการด้านอาหาร การใหบ้ริการด้านอาหารใหม้ี ร้านอาหารภายในเขตจังหวดั ได้รับการพฒันาศักยภาพใน พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ มีศักยภาพ

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว คุณภาพ ชัยภมูิ การใหบ้ริการ เพิ่มขึ้น และเปน็ที่พงึพอใจแก่นักทอ่งเที่ยว

จังหวดัชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้บริการด้านอาหาร ร้อยละ5

ได้รับการพฒันาองค์ความรู้

ใหม้ีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 50,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน การใหบ้ริการร้านของฝากใน ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการร้านของฝาก การใหบ้ริการด้านร้านของฝาก ผู้ประกอบการสินค้า(OTOP) จังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้นร้ยละ 5 (OTOP)ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ 

(OTOP) เพื่อส่งเสริม (OTOP) ใหม้ีคุณภาพ เพิ่มคุณค่า เพิ่มคุณภาพสินค้า ต่อปี มีศักยภาพและเปน็ที่พงึพอใจ

การทอ่งเที่ยวจังหวดัชัยภมูิ 2.ผู้ใหบ้ริการด้านร้านของฝาก ของจังหวดัชัยภมูิ แก่นักทอ่งเที่ยว

(OTOP) ได้รับการพฒันา

องค์ความรู้ใหม้ีศักยภาพมาก

ยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว

3.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ 1.ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 50,000  -  - นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน การใหบ้ริการร้านด้านการ ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการด้านการ การใหบ้ริการด้านการ ผู้ใหบ้ริการด้านการน าเที่ยว จังหวดัชัยภมูิ เพิ่มขึ้นร้ยละ 5 น าเที่ยว(มังคุเทศก)์ในพื้นที่

น าเที่ยว (มังคุเทศก)์ น าเที่ยว (มังคุเทศก)์  (มังคุเทศก)์ ต่อปี จังหวดัชัยภมูิ มีศักยภาพและ

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ใหม้ีคุณภาพ 2.ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เปน็ที่พงึพอใจแก่นักทอ่งเที่ยว

จังหวดัชัยภมูิ 2.ผู้ใหบ้ริการด้านการน าเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

(มังคุเทศก)์ ได้รับการพฒันา ใหม้ีความรู้ด้านมัคคุเทศก์

องค์ความรู้ใหม้ีศักยภาพมาก

ยิ่งขึ้น
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