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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการจัด 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ เปาหมายเชิงปริมาณ 26,000,000 โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชย. 1. คณะกรรมการ กองการศกึษา

การศึกษาโดยใชโรงเรียน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชย.ไดรับการพัฒนา (งบกรม เขารวมโครงการ 100 % สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปนฐานในการพัฒนา 2. เพื่อพัฒนาและสงเสริม และสงเสริมการจัดการศกึษาจํานวน 26 สงเสริม มีความเขมแข็งสามารถ

ทองถิ่น (SBMLD) ใหโรงเรียนมีความคลองตัว โรงเรียน การปกครอง เขาไปมีบทบาทในการ

ในการบริหารจัดการศึกษา เปาหมายเชิงคุณภาพ ทองถิ่น) จัดการศกึษาของร.ร.

3. เพื่อสงเสริมการจัด โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชย.สามารถบริหาร ไดอยางแทจริง

การศึกษาในระบบ และจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานได 2.ร.ร.มีความคลองตัว

4. เพื่อสงเสริมการจัด อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ

การศึกษานอกระบบโดย ดานงบประมาณและ

โรงเรียนจัดการฝกอบรมมา ดานการบริหารงาน

ใหความรูตามความตองการ ท่ัวไป

ของเด็ก เยาวชน 

และประชาชน
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งบประมาณและท่ีผานมา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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5. เพื่อสงเสริมการจัด 3. นักเรียนมีผล

การศึกษาตามอัธยาศัย สัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย ร.ร.จัดหาแหลงเรียนรูที่ ที่ดีเปนเลิศตาม

หลากหลายตามความ ศกัยภาพของแตละ

ตองการของเด็ก เยาวชน คนจนสามารถนํา

และประชาชนในทองถิ่น ไปประกอบอาชีพได

4. เด็ก เยาวชน

และประชาชนไดเรียน

รูตามความตองการ

และตามศักยภาพของ

แตละบุคคล
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2 โครงการอบรมพัฒนา 1.เพื่อจัดอบรมพัฒนาการวัด เปาหมายเชิงคุณภาพ 200,000      อบจ.ชย. มีเครื่องมือ ผูบริหาร ครู และ กองการศกึษา

การวัดและประเมินผล และประเมินผลการเรียนรู ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง วัดและประเมินผล บุคลากรทางการศึกษา

การเรียนรูตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการ การศกึษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ตรงตามมาตรฐาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แกนกลางการศึกษา ศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สามารถจัดทําเครื่องมือวัดและ และตัวชี้วัด สามารถใชเครื่องมือ

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 2. เพื่อจัดทําเครื่องมือวัด ประเมินผลอยางหลากหลาย วัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาสังกัด และประเมินผลอยางหลาก สอดคลองกับบริบทและธรรมชาติ ในการพัฒนาคุณภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัด หลายตรงตามมาตรฐาน ของผูเรียน ผูเรียนอยางหลาก

ชัยภูมิ ประจําป 2560 และตัวชี้วัด เปาหมายเชิงปริมาณ หลายสอดคลองกับ

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง บริบทและธรรมชาติ

การศึกษา และเจาหนาที่ สังกัด ของผูเรียน

อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 140 คน

1-1/3



     ผ.01
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3 โครงการสงเสริมการวิจัยทางการ 1.เพื่อจัดอบรมผูบริหาร เปาหมายเชิงคุณภาพ 100,000 รอยละ 90 ของครู ผูบริหารและครูนํา กองการศกึษา

ศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน ของ สถานศกึษา ครูและบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง จัดทําวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัย

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร ทางการศึกษา ใหมีความรู การศึกษา สามารถใชการวิจัยทางการศกึษา ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ไปใชในการแกปญหา

สวนจังหวัดชัยภูมิประจําป 2560 ความเขาใจในการทําวิจัย และวิจัยในชั้นเรียนแกไขปญหาการจัดการ การเรียนการสอน

ทางการศกึษาและวิจัย เรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ในชั้นเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ การศึกษา

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ผูบริหารและครูใช การวิจัยทางการศึกษาและวิจัย

กระบวนการวิจัยแกไข ในชั้นเรียน ใหแกผูบริหารสถาน

ปญหาการจัดการเรียน ศกึษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอน ของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

รวม 170 คน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผานมา
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4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 รอยละ 100 ของครูและ ครูและบุคลากร กองการศกึษา

และบุคลากรทางการศกึษา ทางการศกึษาใหมีคุณวุฒิ/ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศกึษา ทางการศกึษา สังกัด

กองการศกึษา ศาสนาและ ความรูความสามารถตรง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดองคการบริหารสวน องคการบริหารสวน

วัฒนธรรม องคการบริหารสวน กับงานท่ีรับผิดชอบและจัด ชัยภูมิ  จํานวน  450  คน จังหวัดชัยภูมิ มีความรู จังหวัดชัยภูมิ มีความ

จังหวัดชัยภูมิ ประจําป การเรียนรูตามแนวปฏิรูป 8 เปาหมายเชิงคุณภาพ ความสามารถทางวิชาการ รูความสามารถทาง

งบประมาณ 2560 กลุมสาระการเรียนรู ครแูละบุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพ วิชาการและวิชาชีพ

2.เพื่อใหมีครูและบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สนับสนุนเพียงพอตอการ ชัยภูมิ มีความรู ความสามารถ

จัดการศกึษา ทางวิชาการและวิชาชีพ

3.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู ความ

สามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
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5 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพ่ือเปนการระลึกและเทิด เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทาง กองการศกึษา

วันครู ประจําป 2560 ทูนพระคุณครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาในโรงเรียนสังกัด การศึกษาไดเขารวม

2.เพื่อเปนการสรางขวัญ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร องคการบริหารสวน กิจกรรมมีขวัญและ

และกําลังใจแกครูและ สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการจัด จังหวัดชัยภูมิ เขารวม กําลังใจเสริมสราง

บุคลากรทางการศกึษา กิจกรรมในวันคร ู800 คน กิจกรรมไมนอยกวา ความสัมพันธมีความ

เปาหมายเชิงคุณภาพ รอยละ 80 สามัคครีะหวางครู

ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพความเปนครู และบุคลากร
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผานมา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1.เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 160,000 คณะกรรมการสถาน 1.คณะกรรมการ กองการศกึษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานของคณะ คณะกรรมการสถานศึกษา ศกึษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด มีศักยภาพในการ

องคการบริหารสวนจังหวัด ฐานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จํานวน 360 คน ไดเขารวมอบรม ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ชัยภูมิ ประจําป 2560 2.เพื่อใหมีความรูความ เปาหมายเชิงคณุภาพ จํานวน 360 คน 2.คณะกรรมการ

เขาใจมีทักษะในการทํางาน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการทางการ

รวมกับสถานศึกษาและมีการสามารถกํากับสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน ศึกษาและแนวปฏิบัติ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กิจกรรมดานตางๆ ของสถานศกึษา เกี่ยวกับระเบียบตางๆ

3.เพื่อใหมีความกระตือรือรน ทางราชการมากยิ่งขึ้น

เต็มใจอุทิศ ทุมเทและเสียสละ

เวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาการศกึษารวมกับสถานศกึษา
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3.การเขามามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ

ทางการศกึษาของ

คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมี

ผลตอการพัฒนา

คุณภาพการจัด

การศึกษาของสถาน

ศึกษาในสงักัด

ไดเปนอยางดี
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7 โครงการเยาวชนเกื้อกูล สราง 1.เพื่อปลูกฝงจิตอาสาสราง เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000 เด็กและเยาวชนตําบล 1.เด็กและเยาวชน กองการศกึษา

ครอบครัวอบอุนสูชุมชนเขมแข็ง พลังชีวิตในการทํางานเพื่อ เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สระพังตําบลบานเตาและ ต.สระพัง ต.บานเตา

ชุมชนของตนใหแกเด็กและ โรงเรียนสระพังวิทยาคม ประกอบดวย ตําบลหนองคมูีสวนรวม และต.หนองคู 

เยาวชนในตําบลสระพังต.บาน ต.สระพังต.บานเตา และต.หนองคู 23 กับชุมชนดูแลดาน ไดดําเนินกิจกรรม

เตาและต.หนองคูและสราง หมูบาน จํานวน 100 คน สวัสดิการดานตาง ๆ สรางสรรค

เครือขายเฝาระวังยาเสพติด เปาหมายเชิงคุณภาพ ของชุมชน 2.เด็กและเยาวชน

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนรอยละ 75 ของครอบครัว คิดเปนรอยละ 75 ต.สระพัง ต.บานเตา

ไดมีสวนรวมในการดูแลดาน ที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ และ ต.หนองคู 

สวัสดิการของคนในชุมชน ในการดําเนนิชวีติและมจีติอาสาในการ เปนผูมีจิตอาสาและ

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ ทํางานเพื่อชุมชนของตน สามารถสรางเครือขาย

กันทั้งดานการสงเคราะหและ เผาระวังยาเสพติดได

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
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3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนได 3.เด็กและเยาวชน

มีโอกาสแสดงออกซึ่งความ ต.สระพัง ต.บานเตา

รูความสามารถและความกลา และ ต.หนองคู 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ มีสวนรวมในการดูแล

กัน ชวยเหลือซี่งกันและกัน ดานสวัสดิการสังคม

4.เพื่อใหไดขอมูลของ ของคนในชุมชนชวย

กลุมเปาหมายในการจัดสวัสดิ เหลือเกื้อกูลกันดาน

การสาํหรับครอบครัว เดก็ การสงเคราะหและ

 สตรี ผูสูงอายุคนพิการ ของคนในชุมชน

และผูดอยโอกาส และ

ขอมูลสภาพความเปนอยูท่ี

เปนปจจุบันในระดับตําบล
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4.เด็กและเยาวชน

ต.สระพัง ต.บานเตา

และต.หนองคู

ไดแสดงออกซึ่งความ

รูความสามารถ 

ความกลาแสดงออก

ในทางท่ีดีแลกเปลี่ยน

ประสบการณและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพจิตเปาหมายเชิงปริมาณ 100,000 นักเรียนรอยละ 85 1.นักเรียนมีสุขนิสัย กองการศกึษา

อย.นอย ในสถานศึกษา  รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 1.นักเรียนชมรม อย.นอย มีสุขภาพจิต และรางกาย สุขภาพกายและ

2.เพื่อใหนักเรียนมีนิสยัรัก โรงเรียนโนนกอกวิทยา 25 คน ที่สมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตที่ด ีสามารถ

การออกกําลังกายอยาง 2.นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน รักการออกกําลังกาย สงผลตอการเรียนรูได

สม่ําเสมอและมีน้ําหนัก จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 25 โรงเรียน มีน้ําหนัก สวนสูงได เปนอยางดี

สวนสูงและสมรรถภาพที่ดี โรงเรียนละ 3 คน รวม 75 คน มาตรฐาน และรูจักเลือก 2.นักเรียนไดรับความรู

3.เพื่อใหนักเรียนรูจักเลอืก เปาหมายเชิงคณุภาพ รับประทานอาหารที่มี สามารถนําไปเผยแพร

รับประทานอาหารที่มี นักเรียนผูเขารวมโครงการรอยละ 85 ประโยชนตอรางกาย ตอผูปกครองได

ประโยชนตอรางกาย  มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูและ

ประสบการณที่ไดรับในการฝกอบรมไปใชใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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