
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา 1.เพื่อพัฒนาสถานศกึษา เปาหมายเชิงปริมาณ 970,400 1.จํานวน 8 สถานศึกษาใน 1.สถานศึกษาใน กองการศกึษา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ในสังกัดองคการบริหาร 1.สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหารสวน สงักัดองคการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวม จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 แหง จังหวัดชัยภูมิเปนสถาน สวนจังหวัดชัยภูมิ 

องคการบริหารสวนจังหวัด การประเมินเพ่ือเปน 2.ครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ศึกษาพอเพียง เขารวมการประเมิน

ชัยภูมิ สถานศึกษาพอเพียง ชัยภูมิ จํานวน 750 คน 2.รอยละ 80 ของครูผูเขา เพ่ือเปนสถานศึกษา

2. เพื่อฝกอบรมให 3.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการไมนอยกวา รับการอบรมมีความพึงพอ พอเพียง

ความรูหลักสูตรเศรษฐกิจ 150 คน ใจในระดับดี 2.ครูในสังกัด

พอเพียงครูในสังกัด เปาหมายเชิงคณุภาพ 3.รอยละ 80 ของ องคการบริหารสวน

องคการบริหารสวน 1.สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน ประชาชนที่เขาศึกษาฐาน จังหวัดชัยภูมิมีความรู

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เปนสถานศึกษาพอเพียง การเรียนรูของหลักปรัชญา หลักสูตรเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

มีความพึงพอใจ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อใหประชาชนได 2.ครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 3.ประชาชนไดเรียนรู

เรียนรูหลักปรัชญาของ ชัยภูมิจัดทําหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงใช หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจากฐาน เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรูตามหลักปรัชญา 3.ประชาชนนอมนําหลักปรัชญาของ จากฐานการเรียนรู

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1-5/2



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการพัฒนาครูแกนนํา 1. เพื่อพัฒนาสถานศกึษา เปาหมายเชิงปริมาณ 522,400  -รอยละ 80 ของครูแกน 1.สถานศึกษาในสังกัด กองการศกึษา

เศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน ในสงักัดองคการบริหารสวน ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด นําที่เขารวมโครงการฯ องคการบริหารสวน

ในสงักัดองคการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ เขารวม องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิจํานวน  -รอยละ 70 ของครูแกน จังหวัดชัยภูมิ ไดรับ

สวนจังหวัดชัยภูมิ การประเมินเพื่อเปน 400 คน นําที่สามารถถายทอดและ การประเมินเปน

สถานศึกษาพอเพียง เปาหมายเชิงคณุภาพ ขยายผลกิจกรรมการเรียน สถานศึกษาพอเพียง

2. เพื่อฝกอบรมให ครูแกนนําสามารถถายทอดและขยายผล รูตามปรัขญาเศรษฐกิจพอ 2.ครูแกนนําเศรษฐกิจ

ความรูครแูกนนําเศรษฐกิจ กิจกรรมการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจ เพียงดานการศกึษา พอเพียงโรงเรียนใน

พอเพียงโรงเรียนในสังกัด พอเพียง ดานการศกึษา สูครูภายในโรงเรียน สังกัดองคการบริหาร

องคการบริหารสวน สวนจังหวัดชัยภูมิมี

จังหวัดชัยภูมิ ความรู ความเขาใจ

และสามารถขยายผล
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อใหประชาชนได การจัดกิจกรรมสู

เรียนรูหลักปรัชญาของ โรงเรียนเครือขาย

เศรษฐกิจของพอเพียงจาก 3.ประชาชนไดเรียนรู

ฐานการเรียนรูตามหลัก หลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของพอเพียง

ของพอเพียง จากฐานการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจของพอเพียง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการพัฒนานักเรียน 1. เพื่อพัฒนาสถานศกึษา เปาหมายเชิงปริมาณ 394,400 1.จํานวน 8 สถานศึกษาใน 1.สถานศึกษาใน กองการศกึษา

แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง ในสงักัดองคการบริหาร 1.สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน สงักัดองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด สวนจังหวัดชัยภูมิ เขา จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 แหง จังหวัดชัยภูมิเปนสถาน สวนจังหวัดชัยภูมิ 

องคการบริหารสวน รวมการประเมินเพ่ือ 2.นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน ศึกษาพอเพียง เขารวมการประเมิน

จังหวัดชัยภูมิ เปนสถานศึกษาพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 300 คน 2.รอยละ 80 ของนักเรียน เพ่ือเปนสถานศึกษา

2. เพื่อฝกอบรมใหความรู 3.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ผูเขารับการอบรมมีความ พอเพียง

นักเรียนเปนแกนนํา ไมนอยกวา 150 คน พึงพอใจในระดับดี 2.นักเรียนแกนนํา

เศรษฐกิจพอเพียงสังกัด เปาหมายเชิงคณุภาพ 3.รอยละ 80 ของประชา เศรษฐกิจพอเพียงใน

องคการบริหารสวน 1.สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน ชนท่ีเขาศึกษาฐานการเรียนสังกัดองคการบริหาร

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเปนสถานศึกษาพอเพียง รูของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สวนจังหวัดชัยภูมิมี

3. เพื่อใหประชาชนได พอเพียงมีความพึงพอใจ ความรูหลักสูตร

เรียนรูหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เศรษฐกิจพอเพียงจาก 2.นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน 3.ประชาชนไดเรียนรู

ฐานการเรียนรูตามหลัก จังหวัดชัยภูมิ เปนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ ถายทอดความรูความใจใหกับนักเรียนที่อยู เศรษฐกิจพอเพียงจาก

พอเพียง ภายในสถานศกึษา ฐานการเรียนรูตาม

3.ประชาชนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการพัฒนาฐาน 1.เพื่อพัฒนาฐานการเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ 3,200,000 โรงเรียนในสังกัดองคการ 1.โรงเรียนมีฐานการ กองการศกึษา

การเรียนรูตามหลักปรัชญา รูตามหลักปรัชญาของ ฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิมี เรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ พอเพียง จํานวน 32 ฐานการเรียนรู ฐานการเรียนรูตามหลัก ของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน เปาหมายเชิงคุณภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจ ท่ีเปนรูปธรรม

2.เพื่อสงเสริมการจัด ฐานการเรียนรูมีกิจกรรมท่ีชัดเจน สามารถ พอเพียงรวมท้ังสิ้น 32 2.นักเรียนและ

การเรียนรูตามหลักปรัชญา ใชเปนแบบอยางและเผยแพรการจัดกิจกรรม  ฐานการเรียนรู ครแูกนนําสามารถนํา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักคิดหลักปฏิบัติ

ใหกับนักเรียนและครู พอเพียงไดอยางเปนรูปธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการสูการเรียน

การสอนในฐานการ

เรียนรูได พรอมทั้ง

สามารถถายทอด
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.5 แนวทางการจัดหาและพฒันาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางสรรคสังคมทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. เพื่อใชเปนฐานการ ความรู/ขยายผลสู

เรียนรูและเผยแพร บุคคลอื่นๆ ได

กิจกรรมการขับเคลื่อน 3.ชุมชนสามารถรวม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เรียนรูและใชเปนฐาน

พอเพียงสูสถานศึกษา การเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการ

ศึกษาไดอยางยั่งยืน
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