
     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ เปาหมายเชิงปริมาณ 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 โรงเรียนในสังกัด 1. คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชย.ไดรับ (งบกรม อบจ.ชย. เขารวม สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 2. เพื่อพัฒนาและสงเสริม การพัฒนาและสงเสริมการจัด สงเสริม โครงการ  100% มีความเขมแข็งสามารถ

ใหโรงเรียนมีความคลองตัว การศึกษา จํานวน 26 โรงเรียน การปกครอง เขาไปมีบทบาทใน

ในการบริหารจัดการศึกษา เปาหมายเชิงคณุภาพ ทองถิ่น) การจัดการศกึษาของ

3. เพื่อสงเสริม โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชย.สามารถ (58:13,000,000) โรงเรียนไดอยางแทจริง

การจัดการศกึษาในระบบ บริหารและจัดการศึกษาโดยใช 2. โรงเรียนมีความคลองตัว

4. เพื่อสงเสริมการจัด โรงเรียนเปนฐานไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการ

การศกึษานอกระบบ และมีประสิทธิภาพ ดานงบประมาณและ

โดยโรงเรียนจัดการฝกอบรม ดานการบริหารงานทั่วไป

มาใหความรูตามความตองการ

ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

(59:13,000,000)

(60:26,000,000)
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ตามอัธยาศัย โดยโรงเรียน ทางการเรียนที่ดี

จัดหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เปนเลิศตามศกัยภาพ

ตามความตองการของเด็ก ของแตละคนจนสามารถ

เยาวชน  และประชาชน นําไปประกอบอาชีพได

ในทองถิ่น 4. เด็ก เยาวชน

และประชาชนไดเรียนรู

ตามความตองการ

และตามศกัยภาพ

ของแตละบุคคล
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือจัดอบรมพัฒนาการวัด เปาหมายเชิงคณุภาพ 200,000      200,000    200,000    200,000    อบจ.ชย. มีเคร่ืองมือ ผูบริหาร ครู และ กองการศกึษาฯ

การวัดและประเมินผล และประเมินผลการเรียนรู ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง (59:200,000) สําหรับใชในการวัด บุคลากรทางการศึกษา

การเรียนรูตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการ การศึกษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ (60:200,000) และประเมินผล สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แกนกลางการศกึษา ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สามารถจัดทําเครื่องมือวัดและ ตรงตามมาตรฐาน สามารถใชเครื่องมือ

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2. เพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดและ ประเมินผลอยางหลากหลาย และตัวช้ีวัด วัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาสังกัด ประเมินผลอยางหลากหลาย สอดคลองกับบริบทและธรรมชาติ ในการพัฒนาคุณภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัด ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของผูเรียน ผูเรียนอยางหลากหลาย

ชัยภูมิ เปาหมายเชิงปริมาณ สอดคลองกับบริบท

ผูบริหาร ครูและบุคลากร และธรรมชาติของ

ทางการศกึษา และเจาหนาที่ ผูเรยีน

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

จํานวน 140 คน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการสงเสริมการวิจัย 1.เพื่อจัดอบรมผูบริหาร เปาหมายเชิงคุณภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 ของครู ผูบริหารและครู กองการศกึษาฯ

ทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษา ครูและบุคลากร ผูบริหารสถานศกึษา ครูและ จัดทําวิจัยในชั้นเรยีน นํากระบวนการวิจัย

ของสถานศึกษาสังกัด องคการ ทางการศึกษา ใหมีความรู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ไปใชในการแกปญหา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ความเขาใจในการทําวิจัย ใชการวิจัยทางการศึกษาและวิจัย การเรียนการสอน

ทางการศกึษาและวิจัย ในชั้นเรยีนแกไขปญหาการจัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ในชั้นเรียน การเรียนการสอนเปาหมาย การศกึษา

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให เชิงปริมาณจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผูบริหารสถานศกึษา ครู เรื่องการวิจัยทางการศึกษาและวิจัย

และบุคลากรทางการศึกษา ในชั้นเรียน ใหแกผูบริหารสถาน

ใชกระบวนการวิจัยแกไข ศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปญหาการจัดการเรียน ของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

การสอน รวม 170 คน

(59: 100,000)

(60:100,000)
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 100 ของครู ครูและบุคลากร กองการศกึษาฯ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาใหมีคุณวุฒิ/ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด

ความรูความสามารถตรง สังกัดองคการบริหารสวน ศึกษาสังกัดองคการ องคการบริหารสวน

กับงานที่รับผิดชอบและ จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  450  คน บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู

จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป เปาหมายเชิงคณุภาพ มีความรูความสามารถ ความสามารถทางวิชาการ

 8 กลุมสาระการเรียนรู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพ และวิชาชีพ

2. เพื่อใหมีครูและบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สนับสนุนเพียงพอตอการ ชัยภูมิ มีความรู ความสามารถ

จัดการศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพ

3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษามีความรู ความ

สามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1.เพื่อเปนการระลึก เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทาง กองการศกึษาฯ

และเทิดทูนพระคุณครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา (58: 300,000) ศึกษาในโรงเรียนสังกัด การศึกษาไดเขารวม

2.เพื่อเปนการสรางขวัญ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร (59: 300,000) องคการบริหารสวน กิจกรรมมีขวัญและ

และกําลังใจแกครู สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการจัด จังหวัดชัยภูมิ เขารวม กําลังใจเสริมสราง

และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมในวันครู 800 คน กิจกรรมไมนอยกวา ความสัมพันธมีความ

เปาหมายเชิงคณุภาพ รอยละ 80 สามัคคีระหวางครู

ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพ และบุคลากร

ความเปนครู
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1.เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 160,000 160,000 160,000 160,000 คณะกรรมการสถาน 1.คณะกรรมการ กองการศกึษาฯ

คณะกรรมการสถานศกึษา ในการปฏิบัตงิานของคณะ คณะกรรมการสถานศึกษา (59: 300,000) ศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพ

ขั้นพื้นฐานโรงเรยีนสังกัด กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ของโรงเรียนในสังกัด ในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จํานวน 360 คน ไดเขารวมอบรม 2.คณะกรรมการบริหารจัดการทาง

ชัยภูมิ 2.เพื่อใหมีความรูความ เปาหมายเชิงคุณภาพ จํานวน 360 คน การศึกษาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

เขาใจมีทักษะในการทํางาน คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน ระเบียบตางๆทางราชการมากยิ่งขึ้น

รวมกับสถานศกึษาและมีการ สามารถกํากับสงเสรมิ สนับสนุน 3.การเขามามีสวนรวมในการบริหาร

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การดําเนินกิจกรรมดานตางๆ จัดการทางการศึกษาของคณะ

3.เพ่ือใหมีความกระตือรือรน ของสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมี

เต็มใจอุทิศ ทุมเทและเสียสละ ผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัด

เวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

พัฒนาการศกึษารวมกับสถานศกึษา ไดเปนอยางดี

(60:160,000)
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการประเมินคณุภาพ 1. เพื่อดําเนินการ เปาหมายเชิงคุณภาพ 350,000      350,000    350,000    350,000    โรงเรียนในสังกัด 1. ระบบการประกัน กองการศึกษาฯ

ภายในสถานศึกษาในสังกัด ประเมินคณุภาพภายใน 1.สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภมูิ อบจ.ชย. ไดรับ คุณภาพการศกึษาภายใน

องคการบริหารสวน สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการประเมินคณุภาพภายใน การประเมินคณุภาพ สถานศึกษา สังกัดองค

จังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร สถานศึกษาอยางเปนระบบ ภายในครบทั้ง 26 แหง การบริหารสวนจังหวัด

สวนจังหวัดชัยภูมิ 2. อบจ.ชัยภูมิ สามารถสรุปผลการประเมิน ชัยภูมิ  ดําเนินการ

2. เพื่อจัดประชุมเชิง คณุภาพภายในสถานศึกษาไดถูกตอง ครบถวน ไดอยางตอเนื่องและ

ปฏิบัติการสรุปและวิเคราะห สมบูรณ พรอมเผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนระบบ  

ผลการประเมินคุณภาพภาย เปาหมายเชิงปริมาณ 2. ผูบริหาร ครูและ

ในสถานศึกษาในสังกัด 1.สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

อบจ.ชัยภูมิ ใหถูกตอง สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 แหง มีความรูความเขาใจ 

ครบถวนสมบูรณ พรอม ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน สามารถถายทอดและ

เผยแพรหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานศึกษา รวม 11 วัน นําผลการประเมิน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรปุผล ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การประเมินคณุภาพภายในสถาน การศกึษาไดอยางตอเนื่อง 

ศึกษา สถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 2 วัน 1 คืน 

รวมผูเขาประชุมทั้งสิ้น 113 คน 
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการพัฒนาการจัดทํา 1.เพื่อฝกอบรมครู เปาหมายเชิงปริมาณ 400,000      400,000    400,000    400,000    1.ครูในสังกัด อบจ. 1.ครูมีความรูความ กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน ใหมีความรูเกี่ยวกับการ 1.ครูในโรงเรียนสังกัดองคการ (59:150,000) ชัยภูมิมีหนาที่ในการ สามารถในการจัดทํา

ในสังกัดองคการบริหารสวน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ ที่มีหนา (60:200,000) จัดทําแผนไดเขารวม แผนพัฒนาการศกึษา

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อสงใหสถานศึกษา ที่ในการจัดทําแผน จํานวน 100 คน โครงการไมนอยกวา 2.สถานศึกษาไดรับ

เขาประกวดแผนพัฒนา 2.สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภมูิ รอยละ 80 รางวัลแผนดีเดน

การศกึษาดีเดน จํานวน 26 โรงเรียน 2.สถานศึกษาเขา

3.เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน เปาหมายเชิงคุณภาพ ประกวดแผนดีเดนได

สามารถจัดทําแผนการบริหาร 1.ครูมีความรูในการจัดทําแผนสามารถ รับรางวัล

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําแผนไดอยางถูกตองตามระเบียบ ไมนอยกวา 10 สถาน

ในการพัฒนาทองถิ่น 2.โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือใน ศึกษา

การแกไขปญหาและตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. เพื่อจัดอบรมการ เปาหมายเชิงคุณภาพ 300,000      300,000    300,000    300,000    รอยละ 80 ของครู สถานศกึษาสังกัด กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาในสังกัด พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง (59:100,000) มีสื่อนวัตกรรมที่ใชใน อบจ.ชย.สามารถนํา

องคการบริหารสวน ของสถานศึกษาในสังกัด การศกึษาสามารถนําหลักสูตร (60:200,000) การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรไปใชใน

จังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัด สถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียน สอดคลองกับตัวชี้วัด การจัดการเรียน

ชัยภูมิ ไปใชในการเรียน การสอนใหถูกตองตามกระบวนการ และมาตรฐาน การสอนไดถูกตอง

การสอน  และสังเคราะหการนําสื่อนวัตกรรม สอดคลองกับตัวชี้วัด

2. เพื่อวิเคราะหและ มาใชในการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู

สังเคราะหการนําสื่อ ไดสอดคลองกับตัวช้ีวัดและ

นวัตกรรมมาใชในการ มาตรฐานการเรียนรู

จัดการเรียนการสอน เปาหมายเชิงปริมาณ

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และมาตรฐานการเรียนรู สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 260 คน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพื่อสงเสรมิศักยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 41,600,000 41,600,000 41,600,000 41,600,000 โรงเรียนในสังกัดองคการ 1.สถานศึกษา กองการศึกษาฯ

การจัดการศกึษาโรงเรียน การพัฒนาการจัดการศกึษา สนับสนุนคาใชจายการบริหาร (งบกรมสง บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ มีการจัดการเรียนการสอน

ในสังกัดองคการบริหารสวน ของโรงเรียนในทองถิ่น สถานศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัด เสรมิการปก ไดรับการสงเสริมศักยภาพสอดคลองกับหลักสูตร

จังหวัดชัยภูมิ ตามแนวทางการจัดสรร อบจ.ชัยภมูิ จํานวน 26 โรงเรียน ครองทองถิ่น) การจัดการศึกษาและ ความตองการของผูเรียน

งบประมาณของกรมสงเสริม เชน (58: 8,652,600) พัฒนาการจัดการศึกษา 2.ผูเรียนมีความรู

การปกครองทองถิ่นและ - คาใชจายการปรับปรุง (59: 8,153,000)  ไมนอย กวารอยละ 80 และทักษะที่จําเปน

ตามนโยบายองคการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร

สวนจังหวัดชัยภูมิ - คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน     3.สถานศึกษามีมาตรฐาน

 - คาใชจายในการการพัฒนา/ เปนที่พึงพอใจและ

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ยอมรับโดยผูปกครองและ

- คาใชจายในการพัฒนา ชุมชนมีสวนรวมในการ

แหลงเรียนรูในโรงเรียน พัฒนาการศกึษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

- คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

- คาใชจายในการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม

รักการอานในสถานศึกษา อปท.

- คาใชจายเพื่อสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศกึษาของทองถิ่น

ตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคณุภาพ

โรงเรียนจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ

ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน

11 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพื่อใหบริการชวยเหลือเด็ก เปาหมายเชิงคุณภาพ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โรงเรียนในสังกัดองคการ นักเรียนระดับชั้นมัธยม กองการศกึษาฯ

การจัดการศกึษาของ นักเรียนที่ขาดแคลนของ นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา (งบกรมสง บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ ศึกษาตอนตนของโรงเรียน

ทองถิ่น(คาปจจัยพื้นฐาน โรงเรียนอยางทั่วถึงทุกคน ตอนตนของโรงเรียนในสังกัด เสรมิการปก ไดรับการสงเสริมศักยภาพในสังกัดองคการบริหาร

สําหรับนักเรียนยากจน) และเปนการสนับสนุน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ครองทองถิ่น) การจัดการศึกษาของ สวนจังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาการศกึษา จํานวน 26 โรงเรียน ที่ขาดแคลน (58: 6,847,500) ทองถ่ิน (คาปจจัยพ้ืนฐาน  จํานวน 26 โรงเรียน

ของโรงเรียน ทุกคนไดรับการชวยเหลือ (59: 6,958,500) สําหรับนักเรียนยากจน) ที่ขาดแคลนทุกคนไดรับ

อยางท่ัวถึงและเพียงพอ เต็ม 100 % การชวยเหลืออยาง

ทั่วถึงและพอเพียง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงปริมาณ

จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย

ในการการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน 

จํานวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อใหนักเรียนทุกคน เปาหมายเชิงปริมาณ 81,100,000 81,100,000 81,100,000 81,100,000 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนที่มีความรู กองการศึกษาฯ

 คาใชจายในการจัดการศึกษา มีความพรอมที่จะไดรับการ เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายในการ (งบกรมสง องคการบริหารสวนจังหวัดความสามารถทักษะ

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล เสรมิการปก ชัยภมูิ ทั้ง 26 โรงเรียน การเรียนรูตลอดชีวิต 

การศกึษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน จนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครองทองถิ่น) มีความรู ความสามารถ มีสติรูทัน มีปญหารูคิด 

ในสังกัดองคการบริหาร  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ไดแก (58: 79,847,020) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตมีสมรรถนะและมีคุณธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ โดยการบริหารจัดการ  -คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (59: 81,002,084) และไดรับโอกาสในการ รับผิดชอบตอครอบครัว

อยางมีประสิทธิภาพ  -คาหนังสือเรียน สนับสนุนคาใชจายในการ ประเทศชาติ และเปน

 -คาเคร่ืองอุปกรณการเรียน จัดการศึกษาตั้งแตระดับ พลเมืองดีของโลก

 -คาเคร่ืองแบบนักเรียน อนุบาลจนจบการศึกษา 2.นักเรียนไดรับโอกาส

 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นพ้ืนฐาน คิดเปน สนับสนุน คาใชจาย

รอยละ 100 ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาล

(60:81,002,084)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคณุภาพ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นักเรียนมีความรู ความสามารถ 3.ผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ

ทักษะ และคุณลักษณะตามจัดเนน บริการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยเนนการเสริมสรางความคิด 4.นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ

สรางสรรคผานกระบวนการเรียนรู ภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถาน

ผานกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ ศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนตางๆ

อุปกรณการเรียนและกิจกรรม มีสวนรวมในการติดตามกํากับใหการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ดําเนินกงานตามโครงการสนับสนุน

คาใชจาย ในการจัดการศกึษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของสถานศกึษา   
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งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการมหกรรมการแขงขัน 1. เพื่อจัดประกวด เปาหมายเชิงคุณภาพ 800,000      800,000    800,000    800,000    นักเรียนและครู ไดเปน 1.ครูและนักเรียน กองการศกึษาฯ

ทักษะทางวิชาการสถานศึกษา แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.นักเรียนและครู สังกัด (59:700,000) ตัวแทนระดับภาค สังกัด อบจ.ชย

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด คัดเลือกนักเรียนและครู อบจ.ชัยภูมิไดรับการสงเสรมิ (60:800,000) ไมนอยกวา 14 รายการ ไดรับการพัฒนา

ชัยภูมิ เปนตัวแทน อบจ.ชย. และพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถ ศักยภาพดานความรู

2. เพื่อสงนักเรียนและครู ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความสามารถ ทักษะ

ตัวแทน อบจ.ชย. เขารวม 2.คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา และคุณลักษณะอัน

งานมหกรรมการจัดการ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เปนที่ยอมรับ พึงประสงค

ศึกษาทองถ่ิน ระดับภาค ของบุคคลทั่วไป 2.ครูและนักเรียน

3. เพื่อสงเสริม พัฒนา 3.ครูและนักเรียน สามารถสราง สามารถสรางช่ือเสียง

และยกระดับสถานศกึษา ชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาและ ใหกับสถานศกึษา

สังกัดองคการบริหารสวน อบจ.ชัยภูมิ ทั้งในระดับจังหวัด และ อบจ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ และระดับภาค ทั้งในระดับภาค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4. เพื่อประชาสัมพันธ เปาหมายเชิงปริมาณ 3.คุณภาพการศึกษา

เผยแพรผลงานดานการจัด 1.ผูบริหาร ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ชัยภมูิ สถานศึกษาสังกัด

อบจ.ชย.ผานการจัด จํานวน 2,000 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ อบจ.ชัยภูมิ เปนที่

นิทรรศการแสดงผลงานทาง ดานความรูความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ยอมรับของบุคคลทั่วไป

วิชาการ 2.คัดเลือกนักเรียนและครู เปนตัวแทน อบจ.ชัยภมูิ

จํานวน 59 รายการจาก 8 กลุมสาระการเรียนรู

ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีและศิลปะ

3.เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ จํานวน 3 บูธ

1-3/19



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการสนับสนุนและสงเสริม 1. เพื่อสงผูบริหาร ครู เปาหมายเชิงคุณภาพ 700,000      700,000    700,000    700,000    นักเรียน และครู ผูบริหาร ครู นักเรียน กองการศกึษาฯ

ผูบริหาร ครู นักเรียน นักเรียน และบุคลากรสังกัด ผูบริหาร ครู นักเรียน และ (60:700,000) ไดรับรางวัล และบุคลากรสังกัด

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย. อบจ.ชย. เขารวมแขงขัน บุคลากรสังกัดอบจ.ชัยภูมิ ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ไมนอยกวา 5 รายการ อบจ.ชย. ไดรับการพัฒนา

เขารวมงานมหกรรมการจัดการ ทักษะทางวิชาการ และจัด ศักยภาพดานความรูความสามารถทักษะ ศกัยภาพดานความรู

ศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานทาง  และคุณลักษณะอันพึงประสงค และสามารถ ความสามารถ ทักษะ

วิชาการ ในงานมหกรรม สรางชื่อเสียงใหกับสถานศกึษาและอบจ.ชัยภูมิ และคุณลักษณะอันพึง

การจัดการศกึษาทองถิ่น  ในระดับประเทศ ประสงค และสรางชื่อเสยีง

ระดับประเทศ เปาหมายเชิงปริมาณ ในระดับประเทศ

2. เพื่อเผยแพรผลงาน ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัด

ดานการจัดการศึกษาของ  อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 250 คน ไดรบัการพัฒนา

อบจ.ชย. ศักยภาพดานความรู ความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
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15 โครงการแขงขันคนเกง 1.เพื่อสอบแขงขันคัดเลือก เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 1.นักเรียนที่ไดเขารวม 1.ครูและนักเรียนตัว กองการศกึษาฯ

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร นักเรียนตัวแทนองคการ 1.สอบแขงขันนักเรียนระดับชั้น (58: 300,000) การแขงขันในระดับ แทนองคการบริหารสวน

สวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 260 (59: 300,000) ประเทศ จํานวน จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

2.เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ คน จาก 2,516 คนและนักเรยีน (60:300,000)  10 คน สรางชื่อเสียงใหกับ

เตรียมความพรอมนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2.จํานวนรางวัลที่ไดรับ โรงเรียน และองคการ

การเขารวมแขงขัน จํานวน 260 คน จาก 1,517 คน ไมนอยกวา 2 รางวัล บริหารสวน

3.เพื่อสงนักเรียนและครูตัว (ขอมูลปการศึกษา 2559) จังหวัดชัยภูมิ 

แทนองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 2.ครูและนักเรียน สังกัด

จังหวัดชัยภูมิเขารวมสอบ ชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู องคการบริหารสวน

แขงขันโครงการแขงขันคน คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร จังหวัดชัยภูมิ มีความ

เกงในโรงเรียนทองถิ่น วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา กระตือรือรนในการคนควา

และวัฒนธรรม และภาษาตาง หาความรู เพื่อพัฒนาการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4.เพ่ือกระตุนใหครูและนักเรียนประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน ศึกษาใหกาวหนายิ่งข้ึน

มีความตื่นตัวในการคนควา จาก 26 โรงเรียน รวม 520 คน และมีโอกาสแสดงความ

หาความรูรวมทั้งมีโอกาสแสดง 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม สามารถเพื่อยกระดับ

ความสามารถเพ่ือยกระดับ ความพรอมนักเรียนและครู คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผูควบคุม ผูที่มีผลสอบลําดับที่ 1 3.กลุมสาระการเรียนรูที่

ในโรงเรียนสังกัดองคการ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู กอน เปนพื้นฐานสําคัญ ไดแก

บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ เขารวมการแขงขัน 1 สัปดาห คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ณ หองประชุมองคการบริหาร ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ)

สวนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชั้น2) ภาษาทไทย และสังคมศกึษา

3.สงนักเรียน ครู และผูประสานงาน ศาสนาและวัฒนธรรม

ตัวแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับการกระตุนและ

ชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูๆ พัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ละ 3 คน ทั้ง 2 ระดับชั้น รวม 4.การจัดการศกึษาของ

30 คน เขารวมสอบแขงขันใน องคการบริหารสวน

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ เปนที่

ทองถิ่น ระดับประเทศ ยอมรับของชุมชนและ

เปาหมายเชิงคณุภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ

นักเรียน และครผููควบคุม ตื่นตัว

ในการปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรู

ที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียน

ตองเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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     1.3 แผนงานการศึกษา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการซอมแซมทรัพยสิน เพ่ือใหพัสดุ ครุภัณฑ เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โรงเรียน / สนาม สถานศึกษามีพัสดุ กองการศกึษาฯ

ของสถานศึกษา ที่ดินและสิ่งกอสรางและ ปรับปรุง/ซอมแซมสิ่งกอสรางและ ไดรับการปรับปรุง/ ครุภัณฑพรอมใชงาน

ในสังกัดองคการบริหาร ทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา ทรัพยสินอื่นของโรงเรียนในสังกัด ซอมแซม สิ่งกอสราง อาคารเรยีนและ

สวนจังหวัดชัยภูมิ ในสังกัดองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และทรัพยสินไมนอย อาคารประกอบ

จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพพรอม จํานวน  26 แหง กวา 5 โรงเรียน เอ้ือตอการจัด

ใชงานตลอดเวลา เปาหมายเชิงคุณภาพ การเรียนการสอน

พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางอยูในสภาพ

พรอมใชงาน
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการพัฒนานวัตกรรม 1.เพื่อจัดอบรมพัฒนา เปาหมายเชิงคุณภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูบริหารสถานศกึษา 1.ผูเขารับการอบรม กองการศึกษาฯ

การเรียนรูสูกระบวนการ นวัตกรรมการเรียนรูสู ผูบริหาร ครู และบุคลากร (59: 300,000 ) ครู และบุคลากร สามารถสราง

จัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ ทางการศึกษาสามารถใช ทางการศกึษา นวัตกรรมการเรียนรู

สถานศึกษาในสังกัดองคการ เรียนการสอนที่เนน นวัตกรรมการเรียนรูแกไขปญหา ที่ผานการอบรม ในรายวิชาที่สอนได

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทักษะกระบวนการคดิ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สามารถใชนวัตกรรม 2.ผูเขาอบรมสามารถ

2.เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร เปาหมายเชิงปริมาณ การเรียนรู แกไขปญหา ใชนวัตกรรมการเรียน

และครูสามารถใช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา และพัฒนาการจัด รูแกไขปญหาและ

นวัตกรรมการเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูสูกระบวนการจัดการเรียน การเรียนการสอน พัฒนาการจัดการ

แกไขปญหาและพัฒนา การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคดิ ไมนอยกวารอยละ 80 เรียนการสอน

การจัดการเรียนการ  ใหแกผูบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร

สอนที่เนนกระบวนการคดิ ทางการศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

จํานวน 26 แหง รวม 170 คน

1-3/25

(60:300,000)



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1. เพื่อสนับสนุนเด็ก เปาหมายเชิงปริมาณ 330,000 330,000 330,000 330,000 นักเรียน นักศึกษา เด็กนักเรียน นักศึกษาและกองการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เยาวชนและผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ (58: 220,000 ) และผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสไดรับการ

ไดรับการศกึษาในระดับ จังหวัดชัยภูมิ (59: 220,000 ) ไดรับการสนับสนุนทุน สงเสริมและสนับสนุน 

ที่สูงข้ึน จํานวน 10 ทุน จนสามารถศึกษา ดานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชน เปาหมายเชิงคุณภาพ จบระดับปริญญาตรี ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และผูดอยโอกาสไดรับ เด็กและเยาวชนรอยละ  40 ไมนอยกวา 10 ทุน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ของครอบครัวที่

ยากจนขาดโอกาส

ในการศึกษา ไดรับการ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการจัดซื้อ 1.  เพื่อจัดสภาพหอง เปาหมายเชิงปริมาณ 5,107,200 5,107,200 5,107,200 5,107,200 โรงเรียนในสังกัด  1. โรงเรียนมีโตะ เกาอี้ กองการศึกษาฯ

เคร่ืองเรือนสําหรับใชใน เรียนใหพรอมสําหรบั โรงเรียนในสังกัดได (59: 5,107,200 ) มีโตะ เกาอี้เพียงพอ ใหม ทันสมัย  และ

สถานศึกษา โรงเรียน การเรียนการสอน รับการสนับสนุนโตะ สําหรับการเรียนการสอน ปลอดภัยสําหรับนักเรียน

สังกัดองคการบริหาร 2.  เพื่อใหนักเรียนมีโตะ เกาอี้นักเรียนมัธยม สําหรับโรงเรียนที่มี น่ังเรียน

สวนจังหวัดชัยภูมิ  เกาอี้ที่ทันสมัย แข็งแรง ไมยางพารา อาคารเรียนสรางใหม 2.โรงเรียนมีโตะ เกาอี้

และปลอดภัยนั่งเรียน รวม 12,160 ชุด รอยละ 70 นักเรียนเพียงพอสําหรับ

หองเรียน

เปาหมายเชิงคณุภาพ

ลดปญหาขาดแคลน

โตะ เกาอี้นักเรยีน

นั่งเรียนหนังสือไดถึง

รอยละ 70
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชา 1.เพ่ือฝกอบรมผูบังคบับัญชา เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครูที่เขารับการ 1.ผูผานการฝกอบรม กองการศึกษาฯ

ลูกเสือหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือใหมีความรูความเขาใจ จัดการฝกอบรมผูบังคับบัญชา ฝกอบรมผูบังคับบัญชา มีความรู ความเขาใจ

 ชั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ในจุดหมายวัตถุประสงค ลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือหลักสูตรผูกํากับ บทบาทหนาที่ ของ

และวิธีการฝกอบรมเยาวชน ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ลูกเสือขั้นความรูเบ้ืองตน ผูบังคบับัญชาลูกเสือ

แบบใหมตามแนวของ จํานวน 120 คน (B.T.C.) คิดเปนรอยละ 2.ผูผานการฝกอบรม

สํานักงานลูกเสือโลกเพ่ือให เปาหมายเชิงคณุภาพ 100 สามารถนําความรูไปฝก

บรรลุเปาหมายตามอุดมการณ ผูผานการฝกอบรมมีความรู อบรมลูกเสือของตนได

ของคณะลูกเสือแหงชาติ ความเขาใจในบทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ

สามารถทําหนาที่เปนผูบริหาร สามารถนําความรูไปฝกอบรม

งานในกองลูกเสือไดอยางมี ลูกเสือของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ เปาหมายผูผาน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

การฝกอบรมวิชาผูกํากับ

ลูกเสือจะสามารถทําหนาที่

เปนผูกํากับลูกเสือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามแนวนโยบาย

ของลูกเสือโลก
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการประกวดโครงงาน 1. เพื่อจัดประกวดโครงงาน เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000      100,000    100,000    100,000    โรงเรียนในสังกัด อบจ. ตัวแทนองคการบริหาร กองการศึกษาฯ

นักเรียน สังกัดองคการ นักเรียนสังกัดองคการบริหาร ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย (58: 100,000 ) ชัยภูมิ สงโครงงาน สวนจังหวัดชัยภูมิ 

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษา (59: 100,000 ) เขารวมประกวด สามารถสรางชื่อเสียง

2. เพื่อสงตัวแทนองคการ โครงงาน จํานวน 5 ประเภท ไดแก ครบ 5 ประเภท ในระดับจังหวัดชัยภูมิ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โครงงานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, โครงงานละไมต่ํากวา  และระดับภาค

เขารวมประกวดโครงงาน ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย 5 โครงงาน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับจังหวัดชัยภมูิและระดับ และประวัติศาสตร แตละทีมประกอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยนักเรียน 3 คน และครู

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน  โครงงานละ

ทักษะกระบวนการการคิด  5 ทีม  รวมทั้งส้ิน 100 คน

ของนักเรียนผานรูปแบบ เปาหมายเชิงคุณภาพ

การเรียนรูแบบโครงงาน ผูเขารวมโครงการฯ เกิดการ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาโครงงาน

ของโรงเรียนและไดโครงงานที่

ชนะเลิศแตละประเภทเพื่อเขารวม

ประกวดโครงงานนักเรียนระดับ

จังหวัดตอไป
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา 1.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา เปาหมายเชิงปริมาณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.จํานวน 8 สถานศึกษา 1.สถานศึกษาใน กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ในสังกัดองคการบริหารสวน 1.สถานศึกษาในสังกัด ในสังกัดองคการบริหาร สังกัดองคการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด จังหวัดชัยภูมิ เขารวมการ องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดชัยภมูิเปน สวนจังหวัดชัยภมูิ 

องคการบริหารสวนจังหวัด ประเมินเพื่อเปนสถานศกึษา ชัยภูมิ จํานวน 26 แหง สถานศึกษาพอเพียง เขารวมการประเมิน

ชัยภูมิ พอเพียง 2.ครูในสังกัดองคการบริหารสวน 2.รอยละ 80 ของครูผูเขา เพ่ือเปนสถานศกึษา

2. เพื่อฝกอบรมใหความรู จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 750 คน รับการอบรมมีความ พอเพียง

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ พึงพอใจในระดับดี 2.ครูในสังกัด

ครูในสังกัดองคการบริหาร ไมนอยกวา 150 คน 3. รอยละ 70 ของครูแกนองคการบริหารสวน

สวนจังหวัดชัยภูมิ เปาหมายเชิงคณุภาพ นําที่สามารถถายทอด จังหวัดชัยภมูิมีความรู

3. เพื่อฝกอบรมใหความรูครู 1.สถานศึกษาในสังกัด และขยายผลกิจกรรม หลักสูตรเศรษฐกิจ

แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การเรียนรูตามปรัขญา พอเพียง

โรงเรียนในสังกัดองคการ เปนสถานศกึษาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษา
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 2.ครูในสังกัดองคการบริหารสวน 4. รอยละ 80 ของนักเรียน

4. เพ่ือฝกอบรมใหความรู จังหวัดชัยภมูิ จัดทําหลักสูตร ผูเขารับการอบรมมีความ

นักเรียนเปนแกนนําเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงใชเปนแนวทาง พึงพอใจในระดับดี

พอเพียงสังกัดองคการบริหาร ในการจัดการเรียนการสอน 5. โรงเรียนในสังกัดองคการ

สวนจังหวัดชัยภมูิ 3.ประชาชนนอมนําหลักปรัชญา บริหารสวนจังหวัดชัยภมูิมี

5.เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียน ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน ฐานการเรียนรูตามหลัก

รูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การดําเนินชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พอเพียงใหกับนักเรียนและครู รวมทั้งสิ้น 32 ฐานการเรียนรู

6. เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูหลัก 6.รอยละ 80 ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนที่เขาศึกษาฐาน

จากฐานการเรียนรูตามหลัก การเรียนรูของหลักปรัชญา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการหนึ่งโรงเรียน 1. เพื่อใหนักเรียนในสังกัด เปาหมายเชิงปริมาณ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.จํานวน OSOP 1. สถานศึกษาใน กองการศึกษา

หนึ่งผลิตภัณฑ (OSOP) องคการบริหารสวนจังหวัด 1. แตละโรงเรียนมีผลิตภัณฑ 26 รายการ สังกัดองคการบริหาร

ชัยภูมิจัดทําการผลิตสินคา อยางนอย 1 ประเภท 2. จํานวนแหลง สวนจังหวัดชัยภูมิมี

หรือผลิตภัณฑที่สามารถ รวมอยางนอย 26 ผลิตภัณฑ การเรียนรูดาน คุณภาพการศกึษาผาน

จําหนายไดจริง 2. โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู ประกอบอาชีพ เกณฑการประเมินใน

2. เพื่อใหโรงเรียน ตามอัธยาศัยดานการประกอบ 26 แหลงการเรียนรู โอกาสการประเมิน

จัดแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย อาชีพใหแกชุมชนในทองถ่ิน ภายในและภายนอก

ดานการประกอบอาชีพ อยางนอยโรงเรียนละ 1 2. สถานศึกษาในสังกัด

ใหแกชุมชนในทองถ่ิน การเรียนรู ภาพรวมทั้งจังหวัด องคการบริหารสวน

อยางนอย 26 แหลงการเรียนรู จังหวัดชัยภูมิไดรับการ

ยอมรับดานคุณภาพ

การศกึษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมายเชิงคุณภาพ 3. ประชาชนในทองถิ่น

1. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต

สวนจังหวัดชัยภูมิสามารถสรางงาน ดานเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น

อาชีพไดในระหวางเรียน

2. ประชาชนในทองถิ่นสามารถ

ดํารงชีพดวยอาชีพทองถิ่นได
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
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24 โครงการจัดหายานพาหนะ 1. เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุก เปาหมายเชิงปริมาณ 9,975,000 9,975,000 8,550,000 8,550,000 โรงเรียนในสังกัด นักเรียนมีมาตรฐาน กองการศึกษา

สําหรับโรงเรียนในสังกัด  6 ลอ พรอมโครง จัดซื้อรถโรงเรียน (รถบรรทุก อบจ.ชัยภมูิ มีรถบรรทุก ความปลอดภัยและ

องคการบริหารสวนจังหวัด หลังคาโดยสาร  6 ลอ พรอมโครงหลังคาโดยสาร) พรอมหลังคา พรอมใช มาตรการปองกัน

ชัยภูมิ เปนรถยนตสวนกลาง เปนรถยนตสวนกลางของ งาน 26 โรงเรียน การบาดเจ็บ

ของสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดองคการ (ป 2561 จํานวน 7 คัน

องคการบริหารสวน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ป 2562 จํานวน 7 คัน

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 คันๆ ละ 1,425,000 บาท ป 2563 จํานวน 6 คัน

2. เพื่อใหมียานพาหนะ  มีรายละเอียด ดังนี้ ป 2564 จํานวน 6 คัน)

สําหรับนํานักเรียน รายละเอียดรถบรรทุก 6 ลอ 

ไปศึกษาคนควาจาก 1. เคร่ืองยนตดีเซล ขนาด 150 

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ แรงมา 6 ลอ ปริมาตรกระบอก

และกิจกรรมสนับสนุน สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

การเรียนการสอนดานตางๆ 2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

เปนการพัฒนาศักยภาพ บรรทุกไมต่ํากวา 8,000 กิโลกรัม

ของนักเรียนและ 3. พรอมกระบะและเคร่ือง

ใชบริการรับ-สงนักเรียน  ปรับอากาศภายในหัวเกง 

รายละเอียดโครงหลังคาแบบ

โดยสาร

1. ตอโครงหลังคาแบบโดยสาร 

พรอมอุปกรณกระบะ 5 เมตร 

หุมดวยสแตนเลส ฝากันรอน

2. อุปกรณภายในมีหิ้งวาง 2 ชั้น 

3. มีไฟนีออน 2 ดวง 

มีพัดลม 3 ตัว มีสวิทกดกริ่ง 3 ตัว 
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4. กระจกแบบแยกบานยกได

 14 ชอง บานตาย 3 ชอง 

บานเอนได 2 ชอง 

5. ชุดประตูมี 4 บาน 

แบบพับเล่ือนได 

6. เบาะนั่งโดยสารมี 4 ชุด

 เบาะเสริม 2 ตัว 

7. ตะแกรงวางของบนหลังคา

8. ชุดบันไดเหยียบขึ้นลง 2 ชุด

เหตุผลที่นอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ
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งบประมาณและท่ีผานมา

1. เปนรถบรรทุก 6 ลอ ขนาด

ไมต่ํากวา 4000 ซีซ ีตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ 

2. จําเปนตองมีโครงหลังคา

โดยสาร เพื่อความสะดวกในการ

เดินทางของนักเรียน ระหวาง

ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนการสอน 

และการพัฒนาการศึกษา 

ซึ่งสามารถกันแดด กันฝน และ

กันลมได

เปาหมายเชิงคณุภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

1. มีรถยนตสวนกลางของโรงเรียน 

เปนรถบรรทุก 6 ลอ (ดีเซล) 

อเนกประสงค พรอมดวย

หลังคาใชในกิจกรรมของ

สถานศึกษาในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการศกึษาคนควา

จากแหลงเรียนรูนอกสถานที่

ของนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน  ใชบริการรับ-สง

นักเรียน
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