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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเดินธรรมยาตรา 1.เพื่อใหประชาชน เปาหมาย 100,000 รอยละ 75 ของจํานวน 1.ประชาชนเกิด กองการศกึษา

ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เยาวชน และกลุมคน พระภิกษุ สามเณร ประชาชน นักเรียน ประชาชน เยาวชน ศรัทธาและมีเจตคติ

ลุมนํ้าปะทาว (ครั้งที่ 16) ที่สนใจไดเรียนรู ถึงหลัก นักศึกษา ชมรมและหนวยงานตางๆ และกลุมคนท่ีสนใจ ท่ีดีตอพระพุทธ

การปฎิบัติตามปฎิปทา รวม 500 คน สามารถนําไปประยุกตใช ศาสนาตามแนว

ของพระอริยะอยาง ในชีวิตประจําวันได อนุรักษมากขึ้น

ถองแทและนํามา ผูเขารวมโครงการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หรือผูพบเห็น

2.เพื่อรณรงคเผยแพร สามารถนําหลักการ

ขอมูลสถานการณดาน ปฏิบัติไปปรับใชใน

สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ การดําเนินชีวิตได

สังคมและวิถีชีวิตของ

ชุมชนลุมน้ําปะทาว
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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3.เพื่อใหเกิดการเรียนรู 2.ประชาชนและคณะ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ ของพระสงฆและคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ธุดงคหมูใหญไดแลก

ลุมนํ้าลําปะทาวอันจะนําไปสู เปลี่ยนแนวทางการ

แนวทางในการพัฒนา อนุรักษและการแก

ที่ยั่งยืนตอไป ปญหาตางๆอันเปน

4.เพื่อใหเกิดการประ สิ่งท่ีจะตองเรียนแกไข

สานความรวมมือกับ 3.เปนการสืบทอด

ทุกภาคสวนองคกร ตออายุพระพุทธ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ศาสนาใหยาวนาน

ในการหาแนวทางการ และเขาถึงประชาชน

อนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม ไดดียิ่งขึ้น

1-7/2



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

ของพ้ืนที่ลุมน้ําลําปะทาว

และการใชประโยชนจาก

แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชัยภูมิตอไปในอนาคต

5.เพื่อเปดโอกาสสราง

สรรคกิจกรรมที่ดีท่ีจะ

เกิดในสังคม จากการ

สรางสิ่งแวดลอมใหดี

ไดดวยตัวเรา
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2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1) เพื่อจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 รอยละของผูบริหาร ผูบริหาร ขาราชการ  กองการศกึษา

วันสําคัญทางศาสนา วันสาํคัญทางศาสนา 1)จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ขาราชการ เจาหนาที่ เจาหนาที่ ผูบริหาร

2) เพื่อใหมีวินัย มีความ 2) ผูบริหาร ขาราชการเจาหนาที่ ผูบริหาร ผูบริหารสถานศกึษา สถานศกึษา คณะครู

รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม สถานศึกษา คณะครู และนักเรียนสังกัด คณะครูและนักเรียน และนักเรียนสังกัด

หลักธรรมเบื้องตนของศาสนา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัดองคการบริหารสวน องคการบริหารสวน

3) เพื่อใหมีความซื่อสัตยสจุริต จํานวน 10,000 คน จังหวัดชัยภูมิ มีสวนรวม จังหวัดชัยภูมิ 

4) เพื่อใหมีความกตัญู เปาหมายเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมวันสําคัญ มีสวนรวมในกิจกรรม

กตเวที ผูบริหาร ขาราชการ จาหนาที่ ผูบริหาร ทางศาสนา วันสําคัญทางศาสนา

5) เพื่อใหมีเมตตา กรุณา สถานศึกษาคณะครู และนักเรียนสังกัด ไมนอยกวารอยละ 80

เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีวินัย

เพื่อสวนรวมและมีจิต มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม

สาธารณะ หลักเบ้ืองตนของศาสนา
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3 โครงการสงเสริม 1. เพื่อเสริมสรางจิต เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 นักเรียน ครู และบุคลากร นักเรียน ครู และ กองการศกึษา

อัตลักษณความเปนไทย สํานึกท่ีดีใหกับนักเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ในสังกัดองคการ ทางการศกึษาในสังกัดองคการบุคลากรในสังกัด

(รากเหงาวัฒนธรรมไทย และเยาวชนในการใช บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2,000 คน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร

นุงซิ่น ไมนุงสั้น ปท่ี 3) ผาไทย ผาพื้นเมือง เปาหมายเชิงคุณภาพ รวมเปนหนึ่งเดยีวในการ สวนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อใหนักเรียนและ นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา สงเสริมอัตลักษณความ ที่เขารวมโครงการ

เยาวชนไดตระหนักถึง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เปนไทย รอยละ 100 เกิดจิตสํานึกที่ดี

คุณคาของวันพระและ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ตอผาไทยและผา

แนวคิดการอนุรักษ พื้นเมือง

โดยใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามามีสวน

ในการดํารงชีวิต
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3. เพื่อสงเสริมการใช 2. นักเรียน ครู และ

ผาไทยใหแพรหลาย บุคลากรในสังกัด

และเสริมสรางรายได ในสังกัดองคการ

ใหกับผูผลิตผาพื้นเมือง บริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ เห็นความ

สําคัญของการใช

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

และเห็นคุณคา

                        ของพลังแหงความดี
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4 โครงการสงเสริมงานเจาพอ 1. เพื่อสงเสิมการจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน 1. เด็ก เยาวชน และ กองการศกึษา

พญาแล ประจําป 2560 และสนับสนุนอนุรักษศิลป 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักทองเที่ยวเขารวม ประชาชนรูคุณคาและ

วัฒนธรรมประเพณีและ และนักทองเที่ยว ในจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมสงเสริมงาน มีจิตสํานึกในการอนุ

ภูมิปญญาทองถิ่น ไดเขารวมโครงการไมนอยกวา 10,000 คน เจาพอพญาแลประจําป รักษศิลปะวัฒนธรรม

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 2. หนวยงานภาครัฐและเอกชน 2560 รอยละ 100 ประเพณีและภูมิปญญา

และประชาชนเขาใจ ในจังหวัดชัยภูมิ เขารวมกิจกรรม ทองถิ่นงานเจาพอ

ประวัติศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ทุกภาคสวน พญาแลใหคงอยูสบืไป

วัฒนธรรมประเพณีและ เปาหมายเชิงคณุภาพ 2. ประชาชนท่ัวไป

ระลึกถึงคณุงามความดีของ 1. เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักทองเที่ยว รับรูและเขาใจผลงาน

พระยาภักดีชุมพลและ รวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดงีาม การพัฒนาดานตางๆ

ภาคภูมิใจในจังหวัดชัยภูมิ ของจังหวัดชัยภูมิ  ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

3. เพื่อเปนการประชา 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน 3.ชาวชัยภูมิ

สัมพันธเผยแพรผลงาน และนักทองเท่ียวไดรับความรูเกี่ยวกับ ภาคภูมิใจในจังหวัด

ขององคการบริหารสวน ประวัติศาสตรของจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิและรําลึก

จังหวัดชัยภูมิในรอบป ถึงคณุงามความดี

ที่ผานมา และเกียรติประวัติ

เจาพอพญาแล
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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 โครงการสงเสริมอนุรักษ ศิลปะ 1. เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และ กองการศกึษา

และภูมิปญญาทองถิ่น และประชาชน มีคุณธรรม กลุมเดก็เยาวชน และประชาชน ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีคณุธรรม 

จริยธรรมและสามารถดําเนิน มีความสนใจและตองการสงเสริม เขารวมโครงการไมนอย จริยธรรม สามารถ

ชีวิตไดอยางมีความสุข และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุม กวารอยละ 80 สามารถดําเนินชีวิต

2.เพื่อสงเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน 4 รุน ๆ ละ ไมนอยกวา ไดอยางมีความสุข

ใหเด็กเยาวชนและประชาชน 800 คน รวมไมนอยกวา 2,800 คน

มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน เปาหมายเชิงคณุภาพ

การทํางาน เกิดทักษะ กลุมเด็กเยาวชน และประชาชนมีคณุธรรม

ในการเรียนหรือทํางาน จริยธรรม สามารถแกปญหาชีวิตโดยนํา

อยางมีความสุขพัฒนา ธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยาง

ศักยภาพในการเรียนหรือ มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูรวม

ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด กันในสังคมอยางมีความสุข
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

6 โครงการสงเสริมงานประเพณี 1. เพื่อเปนการสืบสาน เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 ขาราชการ พนักงาน 1. ผูเขารวมงาน กองการศกึษา

บุญเดือน 6 ประจําป 2560 จารีตประเพณี และวัฒธรรม 1. เยาวชนและประชาชนองคกรภาครัฐ และลูกจาง องคการบริหารไดเห็นความสําคัญ

อันดีงามของประเพณีบุญ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนจังหวัดชัยภูมิ และรวมสืบสานจารีต

เดือน 6 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและพ้ืนที่จังหวัดใกล รวมจัดงานประเพณี ประเพณีและวัฒน

2. เพื่อใหชาวจังหวัดชัยภูมิ เคียง จํานวน 10,000 คน บุญเดอืน 6 และรวมแห ธรรมอันดีงามของ

องคกรภาครัฐและเอกชนได 2. ขาราชการ พนักงานและลูกจาง บายศรีถวายเปนเครื่อง ประเพณีบุญเดือน 6

จัดกิจกรรมระลึกถึงคณุงาม องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 400 คน สักการะเจาพอพญาแล 2. ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ความดีของเจาพอพญาแลท่ี หนวยงานภาครัฐ

ไดเปนผูตั้งเมืองคนแรก และเอกชนไดระลึก

ของจังหวัดชัยภูมิ ถึงคุณงามความดี

ของเจาพอพญาแล
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

3.เพื่อใหขาราชการ พนักงาน เปาหมายเชิงคุณภาพ 3. ขาราชการและ

ขององคการบริหารสวน 1. ผูเขารวมโครงการทราบถึงประวัติความ พนักงานขององค

จังหวัดชัยภูมิไดเขารวม เปนมาและระลึกถึงคณุงามความดีของ การบริหารสวน

ประเพณีและสรางความ ทานเจาพอพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

สัมพันธอันดีกับชุมชนใน 2. ผูเขารวมโครงการไดสืบสานจารีต ไดสรางความสัมพันธ

ทองถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อันดีกับชุมชน

ในทองถิ่น
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

7 โครงการพัฒนาคุณธรรม 1.เพื่อพัฒนาและเสริม เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 ผูบริหาร ขาราชการ 1.ผูบริหาร ขาราชการ 

จริยธรรมองคการบริหาร สรางคณุธรรม จริยธรรม ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ เจาหนาที่ ครู และนักเรียน เจาหนาที่ ครู

สวนจังหวัดชัยภูมิ ผูบริหาร ขาราชการ ครู และนักเรียน สังกัดองคการ สังกัดองคการบริหาร และนักเรียน

เจาหนาที่ ครู และนักเรียน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิผาน สังกัดองคการบริหาร

สังกัดองคการบริหาร เปาหมายเชิงคุณภาพ การอบรม ไมนอยกวา สวนจังหวัดชัยภูมิ 

สวนจังหวัดชัยภูมิ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ รอยละ 80 มีคณุธรรมและ

2.เพื่ออบรมสัมมนาและ ครู และนักเรียน สังกัดองคการ จริยธรรมสูงขึ้น

ฝกปฏิบัติดานคุณธรรม บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 2.ผูบริหาร ขาราชการ 

จริยธรรม ผูบริหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม เจาหนาที่ ครู

ขาราชการ เจาหนาที่ครู และนักเรียน

และนักเรียน สังกัดองคการ สังกัดองคการบริหาร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิใช
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.7 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

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

3.เพื่อคัดเลือกผูบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม

ขาราชการ เจาหนาที่ ครู เปนแนวทางในการ

และนักเรียน สังกัดองค ปฏิบัติงาน

การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ครูดีเดนในดานคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

4.เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ

ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ 

ครูและนักเรียนสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

5,200,000 1-7/13


