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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม สภาพเดิม พื้นท่ีกวาง 36.80 เมตร 720,000  -  - นักเรียนผูปกครองและผู ประชาชนในพื้นท่ี กองการศึกษา

อเนกประสงค โรงเรียนบานเปา กีฬาและเพ่ือใหเด็ก เยาวชน ความยาว 60.00 เมตร มาติดตอราชการภายใน ดําเนินกิจกรรมดาน

วิทยา ต.บานเปา และประชาชนในพื้นท่ีใกล ดําเนินการ  กอสรางลานกีฬา กวาง 36.80 โรงเรียนรวมถึงพ้ืนท่ีใกล กีฬาไดเกิดประโยชน

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ เคียงใชเวลาวางใหเกิด เมตร ความยาว 60.00 เมตร เคียงไดรับประโยชน อยางสูงสุด 

ประโยชนตอสุขภาพรางกาย หนา 0.08 เมตร (หักพื้นท่ีเวที 39.00 จากการจัดกิจกรรมกีฬา

และจิตใจ รูจักปองกันตนเอง  ตารางเมตร) ไมนอยกวารอยละ 80

จากโรคภัยและสารเสพติด รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.3765533333333

 E=101.9696822222222

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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2 โครงการฝกอบรมและพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมใหครู อาสา เปาหมายเชิงคณุภาพ 12,000 บุคลากรที่เขารับ 1.บุคลากรมีความรู กองการศกึษา

บุคลากรดานกีฬา พัฒนากีฬาใหความรู เทคนิค ครูอาสาพัฒนาการกีฬา รูจักการเสริมสราง (เงินอุดหนุน การอบรมไดนํา ความสามารถทางดาน

เกี่ยวกับการกีฬา สุขภาพดานวิทยาศาสตรการกีฬา และนําไป ทั่วไป ความรูมาเผยแพร กีฬาเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อสงเสริมใหครู อาสา ประยุกตใชเผยแพรและฝกสอนแกนักเรียน จากกรมฯ) อยางตอเน่ือง 2.มีการพัฒนาดาน

พัฒนาการกีฬารูจักการเสริม และนักกีฬา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาใช กีฬาใหกับเด็ก เยาวชน 

สรางสขุภาพดานวิทยาศาสตร บริการภายในสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ และประชาชน

การกีฬา และนําไปประยุกต เปาหมายเชิงปริมาณ อยางตอเน่ือง

ใชเผยแพรและฝกสอนแก ครูอาสาพัฒนาการกีฬา จํานวน 2 คน 3.วงการกีฬาจังหวัด

นักเรียนและนักกีฬา รวมถึง ชัยภูมิ มีพัฒนาการ

ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช ที่ดีขึ้นท่ีมาใชบริการ

บริการภายในสนามกีฬา ภายในสนามกีฬา

กลางจังหวัดชัยภูมิ กลางจังหวัดชัยภูมิ
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3 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 1.เพื่อสงเสริมการเลน เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000      เด็ก เยาวชน และ 1.เด็ก เยาวชน และ กองการศกึษา

 สนามกีฬากลาง กีฬาใหกับ เดก็ เยาวชน เดก็ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิประชาชนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และประชาชน จังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องเลนและอุปกรณพรอมสําหรับการใช ท่ีเขารวมมีความพึงพอใจ ชัยภูมิมีสุขภาพและ

2.เพื่อฝกฝนทักษะกีฬา ออกกําลังกาย รายละเอียดดังน้ี ในอุปกรณที่ใชออก สมรรถภาพทางกายที่ดี

ใหกับ เด็ก เยาวชน 1.ลูกฟุตบอล 2.ลูกวอลเลยบอล 3.ลูกฟุตซอล กําลังกาย คิดเปน 2.เด็ก เยาวชน และ

และประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 4.ลูกบาสเก็ตบอล 5.ลูกเซปกตะกรอ รอยละ 90 ประชาชนจังหวัด

3.เพื่อปลูกฝงการรักกีฬาให 6.ตาขายประตูฟุตบอล/คู ชัยภูมิ มีความพึงพอใจ

กับ เด็ก เยาวชน 7.ตาขายประตูฟุตซอล/คู ในการใชอุปกรณกีฬา

และประชาชน 8.ตาขายวอลเลยบอล 3.เด็ก เยาวชน และ

9.ตาขายเซปกตะกรอ ประชาชนจังหวัด

10.หวงนาสเก็ตบอล ชัยภูมิ ไดมีอุปกรณ

11.ลูกแฮนดบอล กีฬาที่ไดมาตรฐาน

12.ลูกเปตอง 
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13.ไมแบดมินตัน 

14.ตาขายแบดมินตัน 

15.ไมเทเบิลเทนนิส

16.ตาขายเทเบิลเทนนิส พรอมขาหนีบ

17.ลูกเทเบิลเทนนิส

18.ลูกแบดมินตัน

19.เชือกกระโดด 

20.ที่สบูลม 

21.กระเปาใสลูกอุปกรณกีฬา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

เด็ก เยาวชนและประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

 ไดมีอุปกรณกีฬาไวใชในการออกกําลังกาย

 และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
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4 โครงการ Chaiyaphum Got 1. เพื่อเปนการเทิด เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000      1. มีผูเขาประกวดเด็ก 1.ประชาชนทุกเพศ กองการศกึษา

Talent เทิดพระเกียรติ 85 พระเกียรติสมเดจ็ 1. ผูเขาประกวดเดก็ เยาวชน และ  เยาวชน และ ทุกวัยนักเรียนนิสิต

พรรษา มหาราชินี พระนางเจาพระบรม ประชาชน ไมนอยกวา 200 คน ประชาชนเขารวม นักศึกษา ไดแสดงความ

ราชินีนาถ ทรงเจริญ 2. นักเรียนในสังกัดองคการ ไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถในกิจกรรมท่ี

พระชนมพรรษาครบ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 150 คน 2. นักเรียนในสังกัดองค ตัวเองถนัดและใชเวลา

85 พรรษา เด็ก เยาวชน 3. เด็ก เยาวชนและประชาชน การบริหารสวนจังหวัด วางใหเกิดประโยชน

และประชาชน รวมเทิด ทั่วไปชาวชัยภูมิที่มีความสนใจ ชัยภูมิ เขารวมไมนอยกวาหางไกลยาเสพติด

ทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในการประกวดในโครงการ รอยละ 80 2.ผูเขารวมการแขงขัน

2. เพือเปดโอกาสใหกับ Chaiyaphum Got Talent ไดมีประสบการณและ

ประชาชนทุกเพศทุกวัย เปาหมายเชิงคุณภาพ นําประสบการณไปใช

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การแขงขันระดับประเทศ 

ผูท่ีมีความสามารถหรือ ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ มีรายได สามารถนําไป

มีพรสวรรคในดานตางๆ ประทับใจ เกิดความสนุกสนาน ประกอบอาชีพได
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ไดแสดงความสามารถ รื่นเริง และมีสํานึกที่ดใีนการอนุรักษ 3. เด็ก เยาวชนและ กองการศกึษา

ในกิจกรรมท่ีตัวเอง คุณคาศิลปะการแสดงในรูปแบบ ประชาชน ไดแลก

ถนัดและใชเวลาวาง ตางๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปลี่ยนความรู ความ

ใหเกิดประโยชน ตลอดจนปลูกฝงความสามัคคใีหกับสังคม คดิเห็นเปดมุมมอง

หางไกลยาเสพติด 2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ในสิ่งใหมๆ

3. เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประสบการณในการทํากิจกรรม 4. เด็ก เยาวชนและ

และประชาชน ที่มีความ รวมกับผูอื่น เห็นคณุคาในตนเอง ประชาชน ไดเทิดทูน

รูความสามารถทางดาน และมีทักษะในการใชชีวิตในการ สถาบันพระมหากษัตริย

ตางๆ มีแรงผลักดัน หางไกลยาเสพติด

ในการพัฒนาฝมือของ

ตัวเองมากขึ้น
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 1.เพื่อสนับสนุนการจัด เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 เด็กในเขตจังหวัดชัยภูมิ 1.เด็กและเยาวชนมี กองการศกึษา

แหงชาติประจําป 2560 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เด็กในจังหวัดชัยภูมิเขารวม เขารวมกิจกรรมไม โอกาสและกลาแสดง

2.เพื่อสงเสริมเด็ก กิจกรรมวันเด็ก จํานวน 5,000 คน นอยกวารอยละ 80 ออกในดานตางๆ

และเยาวชนไดรวม เปาหมายเชิงคณุภาพ 2.เด็กและเยาวชน

กิจกรรมมีทักษะในการ เด็กและเยาวชน รอยละ 80 มีวินัย มีทักษะ เขาใจบทบาทและ

แสวงหาความรูดวยตน และกลาแสดงออก หนาที่ของตนเอง

เอง รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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6 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1.เพื่อคัดเลือกนักเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 นักเรียนเขารวมการ 1.ครูและนักเรียน กองการศกึษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง เปนตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ นักเรียนในสงักัด อบจ.ชัยภูมิ แขงขันไมนอยกวา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

ประเทศไทย ประจําป 2560 เขารวมการแขงขันกีฬา เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา รอยละ 80 มีสุขภาพรางกาย

นักเรียน อปท.แหง จํานวน 5,000 คน ท่ีแข็งแรง ปราศจาก

ประเทศไทย ประจําป 2560 เปาหมายเชิงคุณภาพ โรคภัย

2.เพื่อจัดสงนักเรียนเปน นักเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 2.กีฬาระดับนักเรียน

ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

เขารวมการแขงขันกีฬา และมีกิจกรรมกีฬาไดฝกฝน เปนที่ยอมรับจาก

นักเรียนอปท.แหง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ชุมชนผูปกครอง และ

ประเทศไทย ระดับภาค และหางไกลจากอบายมุข ทั้งปวง บุคคลภายนอก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจําป 2560
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3.เพื่อจัดสงนักเรียน 3.ครูและนักเรียน

ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ

ที่ผานการคดัเลอืก สามารถสรางชื่อ

ระดับภาค เขารวมการ เสียงใหกับสถานศึกษา

แขงขันกีฬานักเรียน และอบจ.ชัยภูมิ

อปท. แหงประเทศไทย

ระดับประเทศ ประจําป 2560
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7 โครงการสงเสริมความ 1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 นักกีฬาตัวแทน อบจ.ชย 1.โรงเรียนในสังกัด กองการศกึษา

เปนเลศิทางดานกีฬา ทักษะดานกีฬาใหนักเรียน สนับสนุน 10 ชนิดกีฬา ดังนี้ มีงบประมาณ เพื่อเขารวม อบจ.ชัยภูมิ สามารถ

ใหกับโรงเรียนสังกัด ในสงักัดมุงสูความเปนเลิศ 1.กีฬาฟุตบอล 2.กีฬาวอลเลยบอล การแขงขันในแตละ จัดการศึกษา โดยเนน

องคการบริหารสวนจังหวัด ในแตละชนิกีฬาที่ตนถนัด 3.กรีฑา 4.กีฬาแบดมินตัน รายการเพิ่มมากขึ้นและ ความสามารถพิเศษ

ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน 2.สงเสริมกิจกรรมท่ีหาง 5.กีฬาเปตอง 6.กีฬาฟุตซอล ไดนําประสบการณที่ได ดานกีฬาควบคุกับ

ไกลจากยาเสพติด 7.กีฬาวอลเลยบอลชายหาด จากการแขงขันมาพัฒนา การจัดการศกึษาขั้น

และอบายมุข 8.กีฬาเซปกตะกรอ ความสามารถยิ่งขึ้นไป พื้นฐานตามหลักสูตร

3.สนับสนุนใหนักเรียน 9.กีฬาเทเบิลเทนนิส การศกึษาขั้นพื้นฐาน

มีเปาหมายสูงสุด 10.กีฬาหมากรุก,หมากฮอส พ.ศ.2551

ในการเลนกีฬา เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.โรงเรียนในสังกัด

นักเรียนในสังกัด อบจ.ชย. ไดรับการ อบจ.ชัยภูมิ มีผลสมัฤทธ์ิ

สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา ทางการเรียนผานตาม
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และพัฒนาขีดความสามารถตนเอง เกณฑมาตรฐานการ

ใหมีความสําเร็จในอนาคต ศกึษาและไดรับการ

พัฒนาดานกีฬาเตม็

สามารถเขารวมการ

แขงขันกีฬาและสราง

ชื่อเสียงใหจังหวัดชัยภูมิ

เปนท่ียอมรับในระดับ

ประเทศและระดับ

นานาชาติสืบไป
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