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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนารวมกันระหวางองคกรปกครงอสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ 1. จัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ 1,500,000  -  - ประชาชนชาวชัยภูมิ 1. ประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

องคราชินีสมเด็จพระนางเจาฯ สมเด็จพระนางเจาฯ 2. จัดกิจกรรมปลูกตนไม เกิดความจงรกัภักดีเพ่ิมขึ้น เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ 3. จัดกิจกรรมปลอยปลาน้ําจืด 100% และพระมหากษัตรยิ

2. เพ่ือนอมรําลึกในพระ 4. จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 2. ประชาชน และ

มหากรุณาธิคุณ และ 5. จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิต สังคมเกิดความรกั 

แสดงความจงรักภักดีแด เกษตรอินทรีย ความสามัคคีโดยมี

สมเด็จพระนางเจาฯ 6. จัดกิจกรรมการประกวดอาหารพ้ืนเมือง สถาบันพระมหากษัตรยิ

พระบรมราชินีนาถ 7. จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เปนศูนยรวมจิตใจทํา

3. เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ปาไมใน แตงกลอน เรยีงความ กิจกรรมสาธารณประโยชน

พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และ เพ่ือถวายเปนพระราช

ฟนฟูสภาพแวดลอม และ กุศลแดพระบาทสมเด็จ

ชวยลดภาวะโลกรอน พระเจาอยูหัว

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนารวมกันระหวางองคกรปกครงอสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา 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

งบประมาณและที่ผานมา

4. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืนแหลง 3. ประชาชนไดรวม

น้ํา สรางระบบนิเวศนที่ดีขึ้น นอมรําลึกในพระมหา

5. เพ่ือจัดกิจกรรม กรุณาธิคุณ และแสดง

พระราชกรณยีกิจของ ความจงรักภักดีถวาย

สมเด็จพระนางเจาฯ เปนราชสักการะแด

พระบรมราชินีนาถ และ  สมเด็จพระนางเจาฯ 

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชินีนาถ 

ของสมเด็จพระนางเจาฯ ที่ไดสรางคุณประโยชน

พระบรมราชินีนาถ แกประเทศชาติ
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6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนารวมกันระหวางองคกรปกครงอสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา 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

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม 1. เพ่ือเปนการเฉลิม 1.จัดพ้ืนที่ที่เปดงานและถวายความจงรักภักดี 2,500,000  -  - ประชาชนชาวชัยภูมิ 1. ประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเกียรติพระบาท 2. จัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ เกิดความจงรักภักดีตอ เทิดทูนสถาบันชาติ

พระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลย สมเด็จพระเจาอยูหัว 3. จัดกิจกรรมปลูกตนไมถนนสายดอกไม พระบาทสมเด็จพระเจา ศาสนาและพระมหากษัตริย

ราชสมบัติครบ 70 ป และทรง ทรงมีพระชนมายุครบ 89 4. จัดกิจกรรมปลอยปลาน้ําจืด อยูหัวฯ เพ่ิมข้ึน 100% 2. ประชาชน และ

เจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา พรรษา ในป พ.ศ. 2559 5. จัดกิจกรรมการประกวดและอนุรักษพันธุสัตว สังคมเกิดความรกั

 5 ธันวาคม 2559 2.เพ่ือเผยแพรพระราชกรณยี6. จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตเกษตรอินทรีย ความสามัคคีโดยมี

กิจของพระบาทสมเด็จพระเจา 7. จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะสรางฝายชะลอน้ํา สถาบันพระมหากษัตรยิ

อยูหัวใหสํานึก และตระหนัก 8. จัดกิจกรรมการประกวดอาหารพ้ืนเมือง เปนศูนยรวมจิตใจทํา

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง 9.จัดกิจกรรมการประกวดแตงกลอน วาดภาพ กิจกรรมสาธารณประโยชน

มีตอปวงพสกนิกรชาวไทย เรียงความ เพ่ือถวายเปนพระ

3. เพ่ือใหประชาชนทั่วไป 10. จัดกิจกรรมการบําบัดน้ําดวยจุลินทรยี ราชกุศลแดพระบาท

และหนวยงานตางๆ แหลงน้ําสาธารณะ สมเด็จพระเจาอยูหัว
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนารวมกันระหวางองคกรปกครงอสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
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(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

ในจังหวัดชัยภูมิ ไดมีสวน 2. ประชาชน และ

รวมกันจัดกิจกรรม เพ่ือ สังคมเกิดความรัก 

สรางความรักความ ความสามัคคีโดยมี

สามัคคีของคนในชุมชน สถาบันพระมหากษัตรยิ

เปนศูนยรวมจิตใจทํา

กิจกรรมสาธารณ

ประโยชนเพ่ือถวาย

เปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

3. ประชาชนไดรวม

นอมรําลึกในพระมหา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

กรุณาธิคุณ และแสดง

ความจงรักภักดีถวาย

เปนราชสักการะแด

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวที่ได

สรางคุณประโยชน

แกประเทศชาติ
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6. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนารวมกันระหวางองคกรปกครงอสวนทองถิ่นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 1. จัดหาพันธุพืชตามแนวพระราชดําริ 550,000  -  - ประชาชนชาวชัยภูมิ 1. ประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอนุรกัษพันธุ สมเด็จพระเทพฯ รูจักพืชพันธุที่สมเด็จพระ เทิดทูนสถาบันชาติ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา กรรมพืช อันเนื่องมาจาก 2. จัดทําปายโครงการและปายขอมูลพืช เทพฯทรง อนุรักษเพ่ิมขึ้น ศาสนาและพระมหา

สยามบรมราชกุมารี พระราชดําริฯ แตละชนิดแตละสายพันธุ 100% กษัตริย

2. เพ่ือทูลเกลาฯถวาย 2. ประชาชน และ

โครงการแดสมเด็จ สังคมเกิดความรกั 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ความสามัคคีโดยมี

สยามบรมราชกุมารี สถาบันพระมหากษัตริย

3. เพ่ืออนุรักษพันธุกรรม เปนศูนยรวมจิตใจทํา

พืช ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กิจกรรมสาธารณประโยชน

ขององคการบริหารสวน เพ่ือถวายเปนพระราช

จังหวัดชัยภูมิ กุศลแดสถาบัน
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

4. เพ่ือใหการศึกษาและ พระมหากษัตรยิ

สรางจิตสํานึกในการ

อนุรกัษพันธุกรรมพืชแก

ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
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4 โครงการ “รักษน้ํา รักปา 1. เพ่ือนอมรําลึกในพระ 1. จัดหาพันธุสัตวน้ําจืด 2,000,000  -  - ประชาชนชาวชัยภูมิเกิด 1. ประชาชนไดรวม สํานักปลัดฯ

รักษาแผนดิน”เฉลิมพระเกียรติ มหากรุณาธิคุณ และ 2. จัดหาพันธุไม ตนไม ถนนสายดอกไม ความรกัเทิดทูนสถาบัน เทิดทูนสถาบันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แสดงความจงรักภักดีแด 3. จัดสรางฝายชะลอน้ํา พระมหากษัตรยิที่ทรง ศาสนาและพระ

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจา 4. จัดภูมิทัศนสวนสาธารณะ อนุรักษน้ํา ปาและดิน มหากษัตริย

อยูหัว รัชกาลที่ 9 5. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพ่ิมขึ้น 100 % 2. ประชาชน และ

2. เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ปาไมใน สังคมเกิดความรัก

พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และ ความสามัคคีโดยมี

ฟนฟูสภาพแวดลอม และ สถาบันพระมหากษัตรยิ

ชวยลดภาวะโลกรอน เปนศูนยรวมจิตใจ 

3. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืน 3. ทํากิจกรรมสาธารณ

แหลงน้ํา สรางระบบนิเวศน ประโยชนเพ่ือถวาย

ที่ดีข้ึน เปนพระราชกุศลแด
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ประชาชนในทองถ่ินมี พระเจาอยูหัว

สวนรวมในการบํารุง ดูแล

รักษาและอนุรักษปาและ

แหลงน้ํา
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5 โครงการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 1.เพ่ือเปนการแสดงออก 1. จัดอบรมปลูกฝงแนวคิดทัศนคติตอ 5,000,000  -  - ประชาชนชาวชัยภูมิ มีจิต 1. การแสดงออกถึง สํานักปลัดฯ

ศาสนา พระมหากษัตรยิ อันเปน ถึงความจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ใหกับ สํานึกในความสามัคคี ความจงรกัภักดีตอ

ที่ยึดเหนี่ยว และเปนศูนยรวมจิต สถาบันชาติ ศาสนา และ ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ รักชาติ ศาสนา และพระ สถาบัน ชาติ ศาสนา 

ใจของประชาชน พระมหากษัตรยิ 2. ศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรชาติไทย มหากษัตรยิ เพ่ิมข้ึน พระมหากษัตรยิ 

2.เพ่ือเสริมสรางใหคน ดานพระพุทธศาสนาและเขาเฝาสักการะ 100% ของประชาชนทุก

ไทยมีความรักความ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมูเหลา

สามัคคีปฏิบัติหนาที่ดวย ที่พระราชวัง/โรงพยาบาลศิริราช 2. คนไทยทุกหมูเหลา

ความซื่อสัตยสุจริต และ เกิดความรกัความสามัคคี 

เห็นแกประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาที่ดวย

มากกวาสวนอื่น ความซื่อสัตยสุจริต 

3.เพ่ือรณรงคใหคนไทย เห็นแกประโยชนสวน

มีความรักชาติบานเมือง รวมมากกวาสวนตัว
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มีความภาคภูมิใจที่ไดเกิด 3.คนไทยมีความ

มาเปนคนไทย และผนึก ภาคภูมิใจ ผนึกกําลัง

กําลังรวมกันพิทักษรักษา รวมกันพิทักษรักชาติ

ชาติ ศาสนา และพระ ศาสนา พระมหากษัตรยิ

มหากษัตรยิ จนกวาชีวิต จนกวาชีวิตจะหาไม

จะหาไม
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