
 
 

  

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนและงบประมาณ 
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สารบัญ 
             เรื่อง  หน้า 
  ผ.07 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
    เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2       1 
   ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน      
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   2-7/1  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการท่องเท่ียว 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  3-8/1 – 3-8/2  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป      6-1/1 – 6-1/3   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

 

  



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
 2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
    2.7 แผนงานสร้างความ 1                  300,000            1                  300,000             1                 300,000           1                 300,000            4                 1,200,000           
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 1                 300,000           1                 300,000            1                300,000          1                300,000           4                1,200,000          
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การท่องเที่ยว
   3.8 แผนงานการศาสนา 1                  500,000            1                  500,000             1                 500,000           1                 500,000            4                 2,000,000           
วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม 1                 500,000           1                 500,000            1                500,000          1                500,000           4                2,000,000          
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                  840,000             -  -  -  -  -  - 1                 840,000             

รวม 1                 840,000            -  -  -  -  -  - 1                840,000            
รวมทั้งสิ้น 3                 1,640,000         2                 800,000            2                800,000            2                800,000           9                4,040,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
 2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
    2.7 แผนงานสร้างความ  -  - 1                  500,000             1                 500,000           1                 500,000            3                 1,500,000           
เข้มแข็งของชุมชน

รวม  -  - 1                 500,000            1                500,000          1                500,000           3                1,500,000          
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การท่องเที่ยว
   3.8 แผนงานการศาสนา  -  - 1                  500,000             1                 500,000           1                 500,000            3                 1,500,000           
วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม  -  - 1                 500,000            1                500,000          1                500,000           3                1,500,000          
6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1                  840,000             -  -  -  -  -  - 1                 840,000             

รวม 1                 840,000            -  -  -  -  -  - 1                840,000            
รวมทั้งสิ้น 1                 840,000           2                 1,000,000         500,001       1,000,000         2                1,000,000         6                3,840,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                                       

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



 

 

  



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

และพฒันาคุณภาพชีวติ 



หลักการและเหตุผล 

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพ่ือต่อสู้กับความยากจน 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
วัฒนธรรมประเพณี   และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน          
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 
เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ของชุมชน  จากผลการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมา พบว่ายังมี
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิที่มีปัญหาในการดําเนินงานของกลุ่มที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาอันเน่ืองจากปัญหา  ดังน้ี  

- เครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน  ไม่มีขีดความสามารถและศักยภาพในเชิงธุรกิจ  
- ขาดความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของรัฐด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
- ขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด ยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่าง

เพียงพอ   
- ขาดการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีส่วนรว่มจากทุกฝ่าย ทําให้ไม ่ 

สามารถดําเนินการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังขาดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย  ทําให้
เกิดการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันในหลายพ้ืนที่  
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ
กลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๕ (๘)   
จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และกิจการน้ันเป็นการสมควร  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา  ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑  ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดําเนินการ  หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จัดทํา (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด  และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิ  ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  
การสังคมสงเคราะห์   
 

/องค์การ… 
 
 

 
 
 
 



-๒- 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีพันธกิจในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จึงได้บรรจุโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ OTOP  จังหวัดชัยภูมิ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (ผ.๐๑) หน้า ๒-๗/๙  งบประมาณต้ังไว้แต่ละปีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท/ปี  แต่เน่ืองจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอในการดําเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP และกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  

ในการน้ี  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จึงขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม เป้าหมายจากเดิมกลุ่ม
ผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๐๐ คน เป็นผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP และวิทยากร/เจ้าหน้าที่ รวม ๑๓๕ คน และงบประมาณจากเดิม
จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท/ปี  เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท/ปี  เพ่ือให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP  
และกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความรู้และศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้
มาตรฐานและขยายโอกาสการจําหน่ายสินค้าให้เพ่ิมมากขึ้น  



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)                                        

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้า  - กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ประกอบการฯ ผู้ประกอบการ กองส่งเสริม

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (60:300,000) ที่เข้าร่วมโครงการ สินค้าหนึ่งตําบล คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ OTOP จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 100 คน (59:300,000) มีความรู้และเข้าใจ หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 1.อบรมให้ความรู้การพัฒนา (58:300,000) ในการจัดกิจกรรม สามารถผลิตสินค้า
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้มาตรฐานและ
และขยายโอกาสการจําหน่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุน
สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกร้าน การตลาดให้สามารถ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นําสินค้าไปสู่ผู้บริโภค นําสินค้าสู่ผู้บริโภค
 OTOP จังหวัดชัยภูมิ 3.ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม ได้มากขึ้น

การประกอบอาชีพฯ

2-7/9



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้า  - กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า  - 500,000 500,000 500,000 ผู้ประกอบการฯ ผู้ประกอบการ กองส่งเสริม

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ สินค้าหนึ่งตําบล คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ OTOP จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 135 คน มีความรู้และเข้าใจ หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 1.อบรมให้ความรู้การพัฒนา ในการจัดกิจกรรม สามารถผลิตสินค้า
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้มาตรฐานและ
และขยายโอกาสการจําหน่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุน
สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกร้าน การตลาดให้สามารถ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นําสินค้าไปสู่ผู้บริโภค นําสินค้าสู่ผู้บริโภค
 OTOP จังหวัดชัยภูมิ 3.ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม ได้มากขึ้น

การประกอบอาชีพฯ

 2-7/1
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

การพฒันาการท่องเท่ียว 



 



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
                                                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                                                 

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรัก ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนํา 500,000      500,000    500,000    500,000    ผู้เข้ารับการอบรมเข้า 1. ได้ส่งเสริมให้ สํานักปลัดฯ
ผู้ประกอบการด้านการนําเที่ยว และหวงแหนในทรัพยากร ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการ (60: 500,000) ร่วมอบรมครบ 100 % เยาวชนรักและหวงแหน 
 (มัคคุเทศก์) เพื่อส่งเสริมการ ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวให้บริการด้านการนําเที่ยวได้อย่าง ของผู้ที่ได้รับการ ในทรัพยากรธรรมชาติ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นรวมทั้ง มีประสิทธิภาพ คัดเลือก  และแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ อยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งประเพณี
ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรมต่าง ๆ  ของ
2. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง ชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
ให้เกิดประโยชน์  และ 2. เยาวชนได้ใช้เวลา
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการ ว่างให้เกิดประโยชน์ 
บูรณาการให้มีส่วนร่วมในชุมชน และสามารถนําความรู้
และการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ไปใช้ในการบูรณาการ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
                                                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                                                 

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เพิ่ม ให้มีส่วนร่วมในชุมชน
ทักษะในการเป็นผู้นําด้านการ และการเรียนการสอน
ท่องเที่ยวและนําความรู้นี้ไป ในห้องเรียนได้
ปฏิบัติในการเป็นมัคคุเทศก์  3. เยาวชนได้รับความรู้ 
อาสาสามารถเผยแพร่ และเพิ่มทักษะในการเป็น
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผู้นําด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชัยภูมิ นําความรู้นี้ไปปฏิบัติในการ

เป็นมัคคุเทศก์สามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิได้
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว        
   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกจาก  - 500,000   500,000    500,000   ผู้เข้ารับการอบรม  - ผู้ให้บริการด้าน สํานักปลัดฯ
ศักยภาพผู้ให้บริการด้านการนํา- และประชาชนในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร้อยละ 80  การนําเที่ยวของแต่
เที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดความรักและหวงแหน ทั่วไป ที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัด ได้นําความรู้ไปใช้ปฎิบัติ ละชุมชนสามารถ
จังหวัดชัยภูมิ ในทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิ และเป็นผู้ที่มีความพร้อม จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก

แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่าง ให้แก่นักท่องเที่ยวได้
ท้องถิ่น รวมทั้งประเพณี ต่อเนื่องและเมื่อเสร็จสิ้นการ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน อบรม พร้อมจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้  - มีนักท่องเที่ยวและ
ให้คงอยู่สืบไป บริหารด้านการนําเที่ยว ผู้สนใจเข้ามาเที่ยว
2. เพื่อเป็นการวางรากฐาน จํานวน 60 คน จังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
ให้มีความยั่งยืนและสามารถ

3-8/1
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                                               

งบประมาณและที่ผ่านมา



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว        
   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
                                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                                               

งบประมาณและที่ผ่านมา

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ตลอดทั้งปี
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ยทุธศาสตร์ท่ี 6 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 



หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ในจังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งจะมี หน่วยงานราชการ เอกชนจํานวนมากที่จะมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจําเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีแถว 3 ที่น่ัง 
และเก้าอ้ีแถว 4 ที่น่ัง  เพ่ือใช้ในการรองรับ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชนท่ัวไป ที่มาติดต่อราชการ 
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

เน่ืองจาก ครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าว ที่ได้กําหนดแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 หน้า 6-1/9 - 6-1/10 ข้อ 8 (สํานักปลัดฯ) ไม่สามารถจัดซื้อตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ได้ เพราะมี
ความคลาดเคลื่อนของมิติขนาด สํานักปลัดฯ จึงมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (2561-
2564)  



ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
      6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
          6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อรับรองส่วนราชการ 1. จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 840,000        - - - ประชาชนที่มาติดต่อ 1. ส่วนราชการ องค์กร สํานักปลัดฯ
ด้านการประชาสัมพันธ์ องค์กรเอกชน พ่อค้า และ กว้างไม่น้อยกว่า 220 ซม. ราชการกับองค์การ เอกชน พ่อค้าและประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด- ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อ ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. บริหารส่วนจังหวัด ทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ
ชัยภูมิ ราชการ กับทางองค์การ- จํานวน 8 ชุดๆละ 7,500 บาท ชัยภูมิ ได้รับการรับรอง กับทางองค์การบริหารส่วน-

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ใน เป็นเงิน 60,000 บาท ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์ 2. จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ในด้านการประชาสัมพันธ์
องค์กร ภารกิจขององค์การ พนักพิงและที่นั่งเป็นเบาะนวม ภารกิจขององค์การบริหาร-
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กว้างไม่น้อยกว่า 220 ซม. ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และได้มี
และเป็นที่พักนั่งรอเวลา ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. ที่พักนั่งรอเวลาติดต่อ
ติดต่อราชการกับทาง จํานวน 17 ชุดๆละ 8,000 บาท ราชการกับทางองค์การ-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด- เป็นเงิน 136,000 บาท บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ 3. จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พนักพิง

และที่นั่งเป็นเบาะนวม 

6-1/9



ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
      6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
          6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

กว้างไม่น้อยกว่า 220 ซม. 
ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. จํานวน
4 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
เป็นเงิน 26,000 บาท 
4. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(สมาร์ททีวี) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ
 1,920 x 1,080 พิกเซล
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
เป็นเงิน 90,000 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
      6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
          6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

5. จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี 
(สมาร์ททีวี) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ
 1,920 x 1,080 พิกเซล
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 229,000 บาท
เป็นเงิน 458,000 บาท
6. จัดซื้อเครื่องมัลติโรเตอร์ 
(โดรนสําหรับถ่ายภาพมุมสูง)
พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว
ราคา 70,000 บาท
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อรับรองส่วนราชการ 1. จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 840,000  - - - ประชาชนที่มาติดต่อ 1. ส่วนราชการ องค์กร สํานักปลัดฯ

ด้านการประชาสัมพันธ์ องค์กรเอกชน พ่อค้า และ กว้างไม่น้อยกว่า 235 ซม. ราชการกับองค์การ เอกชน พ่อค้าและประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด- ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อ ลึก 62.5 ซม. สูง 78.5 ซม. บริหารส่วนจังหวัด ทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ
ชัยภูมิ ราชการ กับทางองค์การ- จํานวน 8 ชุดๆละ 7,500 บาท ชัยภูมิ ได้รับการรับรอง กับทางองค์การบริหารส่วน-

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ใน เป็นเงิน 60,000 บาท ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์ 2. จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ในด้านการประชาสัมพันธ์
องค์กร ภารกิจขององค์การ พนักพิงและที่นั่งเป็นเบาะนวม ภารกิจขององค์การบริหาร-
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กว้างไม่น้อยกว่า 231 ซม. ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และได้มี
และเป็นที่พักนั่งรอเวลา ลึก 68 ซม. สูง 76 ซม. ที่พักนั่งรอเวลาติดต่อ
ติดต่อราชการกับทาง จํานวน 17 ชุดๆละ 8,000 บาท ราชการกับทางองค์การ-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด- เป็นเงิน 136,000 บาท บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พนักพิง
และที่นั่งเป็นเบาะนวม 
กว้างไม่น้อยกว่า 175 ซม. 
ลึก 68 ซม. สูง 76 ซม.
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
เป็นเงิน 26,000 บาท 
4. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(สมาร์ททีวี) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ
 1,920 x 1,080 พิกเซล
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
เป็นเงิน 90,000 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5. จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี 
(สมาร์ททีวี) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ระดับความละเอียดจอภาพ
 1,920 x 1,080 พิกเซล
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 229,000 บาท
เป็นเงิน 458,000 บาท
6. จัดซื้อเครื่องมัลติโรเตอร์ 
(โดรนสําหรับถ่ายภาพมุมสูง)
พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ตัว
ราคา 70,000 บาท
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