
     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเดินธรรมยาตรา 1.เพื่อใหประชาชน เปาหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 75 ของจํานวน 1.ประชาชนเกิด กองการศึกษาฯ

ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เยาวชน และกลุมคน พระภิกษุ สามเณร ประชาชน (58: 30,000 ) ประชาชน เยาวชน ศรัทธาและมีเจตคติ

ลุมน้ําปะทาว ที่สนใจไดเรียนรู ถึงหลัก นักเรียน นักศึกษา ชมรมและ (59: 30,000 ) และกลุมคนที่สนใจ ที่ดีตอพระพุทธ

ธรรมและนํามาประยุกตใช หนวยงานตางๆ รวม 500 คน (60: 50,000 ) สามารถนําหลักธรรม ศาสนาตามแนว

ในชีวิตประจําวัน ไปประยุกตใชในชีวิต อนุรักษมากขึ้น

2.เพื่อรณรงคเผยแพร ประจําวันและมี ผูเขารวมโครงการ

ขอมูลสถานการณดาน สวนรวมในการอนุรักษ หรือผูพบเห็น

สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําหลักการ

สังคมและวิถีชีวิตของ และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติไปปรับใชใน

ชุมชนลุมน้ําปะทาว การดาํเนินชีวิตได

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3.เพื่อใหเกิดการเรียนรู 2.ประชาชน คณะของ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ พระสงฆและคณะธุดงค

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น หมูใหญไดแลกเปลี่ยน

ลุมน้ําลําปะทาวอันจะนําไปสู แนวทางการอนุรักษ

แนวทางในการพัฒนา และการแกปญหาตางๆ

ที่ยั่งยืนตอไป อันเปนสิ่งที่จะ

4.เพื่อใหเกิดการประสาน ตองเรียนแกไข

ความรวมมือกับทุกภาคสวน 3.เปนการสืบทอด

องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของ ตออายุพระพุทธ

ในการหาแนวทางการ ศาสนาใหยาวนาน

อนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม และเขาถึงประชาชน

ไดดียิ่งขึ้น
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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งบประมาณและที่ผานมา

ของพื้นที่ลุมน้ําลําปะทาว

และการใชประโยชนจาก

แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิตอไปในอนาคต

5.เพื่อเปดโอกาสสราง

สรรคกิจกรรมที่ดีที่จะ

เกิดในสังคม จากการ

สรางสิ่งแวดลอมใหดี

ไดดวยตัวเรา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการสงเสริมและ 1) เพื่อจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของผูบริหาร ผูบริหาร ขาราชการ  กองการศึกษาฯ

สนับสนุนวันสําคัญ วันสําคัญทางศาสนา 1)จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ขาราชการ เจาหนาที่ เจาหนาที่ ผูบริหาร

ทางศาสนา 2) เพื่อใหมีวินัย มีความ 2) ผูบริหาร ขาราชการเจาหนาที่ ผูบริหารสถานศึกษา สถานศกึษา คณะครู

รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม ผูบริหารสถานศกึษา คณะคร ู คณะครแูละนักเรียน และนักเรียนสังกัด

หลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนา และนักเรียนสงักัดองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหาร องคการบริหารสวน

3) เพ่ือใหมีความซื่อสัตยสุจริต จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10,000 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

4) เพื่อใหมีความกตัญู เปาหมายเชิงคุณภาพ มีสวนรวมในกิจกรรม มีสวนรวมในกิจกรรม

กตเวที ผูบริหาร ขาราชการ จาหนาที่ วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางศาสนา

5) เพื่อใหมีเมตตา กรณุา ผูบริหารสถานศกึษาคณะครู ไมนอยกวารอยละ 80

เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละ และนักเรยีนสังกัดองคการบริหาร

เพื่อสวนรวมและมีจิต สวนจังหวัดชัยภูมิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ

สาธารณะ และปฏิบัติตนตามหลักเบื้องตนของศาสนา

(60: 200,000 )
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริม 1. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน ครู และ นักเรียน ครู และ กองการศึกษาฯ

อัตลักษณความเปนไทย ดีใหกับนักเรียนและเยาวชน นักเรียน ครู และบุคลากรใน (58: 100,000 ) บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดองคการ

(รากเหงาวัฒนธรรมไทย ในการใชผาไทย ผาพื้นเมือง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด (59: 100,000 ) ในสังกัดองคการบริหาร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

นุงซิ่น ไมนุงสั้น) 2. เพื่อใหนักเรียนและ ชัยภูมิ จํานวน 2,000 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ ที่เขารวมโครงการเกิดจิตสํานึก

เยาวชนไดตระหนักถึงคุณคา เปาหมายเชิงคณุภาพ รวมเปนหนึ่งเดียว ที่ดตีอผาไทยและผาพื้นเมือง

ของวันพระและแนวคิดการ นักเรียน ครู และบุคลากร ในการสงเสริม 2. นักเรียน ครู และ

อนุรักษโดยใชหลักธรรมทาง ทางการศึกษาในสังกัดองคการ อัตลักษณความเปนไทย บุคลากรในสังกัด

พระพุทธศาสนามามีสวน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 100 องคการบริหารสวน

ในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการอนุรักษ เห็นความสําคัญของการ

3.เพื่อสงเสริมการใชผาไทย วัฒนธรรมไทย ใชหลักธรรมทาง

ใหแพรหลายและเสริมสราง พระพุทธศาสนาและ

รายไดใหกับผูผลิตผาพื้นเมือง เห็นคุณคาของพลังแหงความดี

(60: 100,000 )
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4 โครงการสงเสริมงาน 1.เพื่อสงเสิมการจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชน 1. เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

เจาพอพญาแล และสนับสนุนอนุรักษศลิป 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน (58: 1,000,000 ) ประชาชนและ ประชาชนรูคุณคาและ

วัฒนธรรมประเพณีและ และนักทองเที่ยว ในจังหวัดชัยภูมิ (59: 1,000,000 ) นักทองเท่ียว มีจิตสํานึกในการ

ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดเขารวมโครงการไมนอยกวา เขารวมกิจกรรม อนุรักษศลิปะวัฒนธรรม

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน  10,000 คน สงเสริมงานเจาพอ ประเพณีและภูมิปญญา

และประชาชนเขาใจ 2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด พญาแล รอยละ 100 ทองถิ่นงานเจาพอ

ประวัติศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เขารวมกิจกรรมทุกภาคสวน พญาแลใหคงอยูสืบไป

วัฒนธรรมประเพณีและ เปาหมายเชิงคุณภาพ 2. ประชาชนทั่วไป

ระลึกถึงคุณงามความดีของ 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน รับรูและเขาใจผลงาน

พระยาภักดีชุมพลและ และนักทองเท่ียวรวมสืบทอด การพัฒนาดานตางๆ

ภาคภูมิใจในจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ขององคการบริหาร

ของจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ

(60: 1,000,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3. เพื่อเปนการ 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน และ 3.ชาวชัยภูมิ

ประชาสัมพันธเผยแพร นักทองเที่ยวไดรับความรู ภาคภูมิใจในจังหวัด

ผลงานขององคการบริหาร เกี่ยวกับประวัติศาสตรของ ชัยภูมิและรําลึก

สวนจังหวัดชัยภูมิในรอบป จังหวัดชัยภูมิ ถึงคณุงามความดี

ที่ผานมา และเกียรติประวัติ

เจาพอพญาแล
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริม 1.เพื่อสงเสริมใหครูบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครู บุคลากรทางการ ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

คุณธรรม จริยธรรม ทางการศึกษาและนักเรียนมี ครู บุคลากรทางการศึกษา (58: 500,000 ) . ศึกษา และนักเรียน ศึกษา และนักเรยีน

ครู บุคลากรทางการ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถและนักเรียนมีความสนใจและ (59: 500,000 ) เขารวมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม

ศึกษา และนักเรียน ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ตองการสงเสรมิและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถดําเนินชีวิต

สังกัดองคการบริหาร 2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาให คุณธรรมจริยธรรม ไมนอยกวา 3,000 คน ไดอยางมีความสุข

สวนจังหวัดชัยภูมิ คร ูบุคลากรทางการศึกษา เปาหมายเชิงคุณภาพ

และนักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

การเรียนการทํางาน เกิด และนักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม 

ทักษะในการเรียนหรือทํางาน สามารถแกปญหาชีวิตโดยนําธรรมะ 

อยางมีความสุขพัฒนา มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ศักยภาพในการเรียนหรือ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะ

ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

(60: 500,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสงเสริมงาน 1. เพื่อเปนการสืบสาน เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 1. จัดการประกวด 1. ผูเขารวมงาน กองการศึกษาฯ

ประเพณีบุญเดือน 6 จารีตประเพณี และ 1. เยาวชนและประชาชน (58: 300,000 ) บายศรี ไดเห็นความสําคัญ

วัฒธรรมอันดีงามของ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน (59: 300,000 ) 2. สนับสนุนเงนิรางวัล และรวมสืบสาน

ประเพณีบุญเดือน 6 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การประกวดบายศรี จารตีประเพณี และ

2. สงเสริมการประกวด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมอันดีงามของ

บายศรีเพื่ออนุรักษประเพณี และพื้นที่จังหวัดใกลเคียง ประเพณีบุญเดือน 6

3. เพื่อใหชาวจังหวัด จํานวน 10,000 คน 2. ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ องคกรภาครัฐ 2. ขาราชการ พนักงาน หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนไดจัดกิจกรรม และลูกจาง องคการบริหาร และเอกชนไดระลึก

ระลึกถึงคุณงามความดี สวนจังหวัดชัยภูมิ 400 คน ถึงคุณงามความดี

ของเจาพอพญาแลที่ไดเปน ของเจาพอพญาแล

ผูตั้งเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ

(60: 300,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

4. เพื่อใหขาราชการ เปาหมายเชิงคุณภาพ 3. ขาราชการและ

พนักงาน ขององคการ 1. ผูเขารวมโครงการทราบถึง พนักงานขององค

บริหารสวนจังหวัด ประวัติความเปนมา และระลึก การบริหารสวน

ชัยภูมิไดเขารวม ถึงคณุงามความดีของทานเจาพอ จังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีและสราง พญาแล ไดสรางความสัมพันธ

ความสัมพันธอันดี 2. ผูเขารวมโครงการไดสืบสาน อันดีกับชุมชน

กับชุมชนในทองถิ่น จารีตประเพณี และวัฒนธรรม ในทองถิ่น

อันดีงาม

1-8/10



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการจัดทําทะเบียน 1.เพื่อจัดทําทะเบียนปราชญ เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000      250,000    150,000    300,000    โรงเรียนในสังกัด อบจ. 1. ปราชญชาวบาน กองการศึกษา

ปราชญชาวบาน ชาวบาน ชุมชนในทองถิ่น 1. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ชัยภมูิมีทะเบียนปราชญ ชุมชนในทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภมูิใหเปนหมวดหมู มีทะเบียนปราชญชาวบาน อําเภอละ ชาวบาน เด็กเยาวชนและ ไดรับการอนุรักษสืบสานตอไป

 2.เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  1 แหลง รวมแลวไมนอยกวา 16 แหลง ประชาชนในจังหวัด  2. เด็ก เยาวชน และ

และประชาชน ในทองถิ่น เปาหมายเชิงคุณภาพ ชัยภูมิที่เขารวม ประชาชนในทองถิ่น

จังหวัดชัยภูมิไดเรียนรูจาก 1. โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิไดเรียนรู

ปราชญชาวบานในทองถิ่น มีทะเบียนปราชญชาวบานที่มีคุณภาพ รอยละ 80 จากปราชญชาวบาน

ตนเอง ไดมาตรฐานและปรากฏแกสาธารณะชน ในทองถ่ินตนเอง

3.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน 3. ปราชญชาวบาน ชุมชน

ปราชญชาวบาน ชุมชนใน ในทองถิ่น จังหวัดชัยภูมิมีแหลงเรยีนรู ในทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิเปนที่

ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ใหเปน จากปราชญชาวบาน ในทองถ่ินตนเอง ปรากฏแกสาธารณะชน

ที่ปรากฏแกสาธารณะชน ไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และพรอมใหบริการความรู
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการ Chaiyaphum's 1. เพื่อเปนการเทิด เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000      200,000    200,000    200,000    1. มีผูเขาประกวดเด็ก 1.ประชาชนทุกเพศ กองการศึกษาฯ

Got Talent เทิดพระเกียรติ พระเกียรติสมเด็จ 1. ผูเขาประกวดเด็ก เยาวชน และ (58: 200,000 )  เยาวชน และ ทุกวัยนักเรยีนนิสิต

มหาราชินี พระนางเจาพระบรม ประชาชน ไมนอยกวา 200 คน (59: 200,000) ประชาชนเขารวม นักศึกษา ไดแสดง

ราชินีนาถ ทรงเจริญ 2. นักเรียนในสังกัดองคการ ไมนอยกวา รอยละ 80 ความสามารถใน

พระชนมพรรษาครบ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 150 คน 2. นักเรียนในสังกัด กิจกรรมที่ตัวเองถนัด

84 พรรษา เด็ก เยาวชน 3. เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ชัยภมูิ และใชเวลาวางใหเกิด

และประชาชน รวมเทิดทูน ทั่วไปชาวชัยภูมิที่มีความสนใจ เขารวมไมนอยกวา ประโยชนหางไกลยาเสพติด

สถาบันพระมหากษัตริย ในการประกวดในโครงการ รอยละ 80 2.ผูเขารวมการแขงขันได

2. เพื่อเปดโอกาสใหกับ Chaiyaphum Got Talent's มีประสบการณและนํา

ประชาชนทุกเพศทุกวัย เปาหมายเชิงคุณภาพ ประสบการณไปใชใน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1. เด็ก เยาวชน และ การแขงขันระดับประเทศ

ประชาชนทั่วไป  

(60: 200,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

ผูที่มีความสามารถหรือ ที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ มีรายได สามารถนําไป

มีพรสวรรคในดานตางๆ ประทับใจ เกิดความสนุกสนาน ประกอบอาชีพได

ไดแสดงความสามารถ รื่นเริง และมีสํานึกที่ดีในการอนุรักษ 3. เด็ก เยาวชนและ

ในกิจกรรมที่ตัวเองถนัดและ คุณคาศิลปะการแสดงในรูปแบบ ประชาชน ไดแลกเปลี่ยน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตางๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ความรู ความคิดเห็น

หางไกลยาเสพติด ตลอดจนปลูกฝงความสามัคคี เปดมุมมองในสิ่งใหมๆ

3. เพื่อใหเด็ก เยาวชน ใหกับสังคม 4. เด็ก เยาวชนและ

และประชาชน ที่มีความ 2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ประชาชน ไดเทิดทูน

รูความสามารถทางดาน และประสบการณในการทํากิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย

ตางๆ มีแรงผลักดันในการ รวมกับผูอ่ืน เห็นคุณคาในตนเอง

พัฒนาฝมือของตัวเอง และมีทักษะในการใชชีวิตในการ

มากขึ้น หางไกลยาเสพติด
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพื่อสนับสนุนการจัด เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กในเขตจังหวัดชัยภูมิ 1.เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เด็กในจังหวัดชัยภูมิเขารวม (58: 500,000) เขารวมกิจกรรม โอกาสและกลาแสดง

2.เพื่อสงเสริมเด็ก กิจกรรมวันเด็ก จํานวน 5,000 คน (59: 500,000 ) ไมนอยกวารอยละ 80 ออกในดานตางๆ

และเยาวชนไดรวม เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.เด็กและเยาวชน

กิจกรรมมีทักษะในการ เด็กและเยาวชน รอยละ 80 มีวินัย เขาใจบทบาทและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  มีทักษะและกลาแสดงออก หนาที่ของตนเอง

 รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

(60: 500,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการแขงขันกีฬา 1.เพื่อเปนการสงเสรมิให เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากรสังกัด อบจ. 1.มีการสรางสัมพันธ กองการศึกษา

อบจ.อีสานสัมพันธ  ผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร คณะที่ปรึกษานายกฯ (58:1,000,000) ชัยภูมิ เขารวมกิจกรรม อันดีระหวางองคการ

ขาราชการ พนักงาน สังกัด คณะทํางานที่ปรึกษานายกฯ (59: 1,000,000) ไมนอยกวา 250 คน บริหารสวนจังหวัด

อบจ.ชัยภูมิไดออกกําลังกาย ส.อบจ.ชัยภูมิ ผูบริหารโรงเรียน ของภาคตะวันออก

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ขาราชการบุคลากรทางการศึกษา เฉียงเหนือ

ทั้งกายและจิตใจ และพนักงานสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 2.ผูบริหาร ขาราชการ 

2.เพื่อเปนการสงเสรมิให เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน พนักงาน อบจ.ชัยภูมิ

 ผูบริหาร สมาชิกสภา เปาหมายเชิงคณุภาพ  มีสุขภาพรางกาย

ขาราชการ พนักงาน ผูบริหาร คณะที่ปรึกษานายกฯ ที่แข็งแรง

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดมีการ คณะทํางานที่ปรึกษานายกฯ

ประสานสัมพันธ และสราง ส.อบจ.ชัยภูมิ ผูบริหารโรงเรียน 

ความสมัครสมานสามัคคี ขาราชการบุคลากรทางการศึกษา

(60: 1,500,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

ภายในองคกร และพนักงานสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 3.ผูบริหาร ขาราชการ 

3.เพื่อเปนการสงเสรมิให ไดออกกําลังกาย มีประสาน พนักงาน อบจ.ชัยภูมิ

 ผูบริหาร สมาชิกสภา สัมพันธและสรางความสามัคคี มีการทํางานรวมกัน

ขาราชการ พนักงาน ภายในองคกร เปนทีม และมีความรัก

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดมีการ ความสามัคคี

ประสานสัมพันธกับ อบจ.

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้ง 20 จังหวัด
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ 1. เพื่อใหผูบริหาร เปาหมายเชิงปริมาณ 250,000 250,000 250,000 250,000 องคการบริหารสวน 1.ผูบริหาร ขาราชการ กองการศึกษา

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ขาราชการ พนักงานจางใน องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดชัยภมูิ สงนักกีฬา พนักงานจางในสังกัด

"พหุภาคีเกมส" หนวยงานภาครัฐ ชัยภูมิ สงนักกีฬา เจาหนาที่ เจาหนาที่ผูควบคุมทีม อบจ.ชัยภูมิ มีสุขภาพ

รัฐวิสาหกิจและเอกชนของ ผูควบคุมทีม และผูฝกสอน และผูฝกสอน รางกายสมบูรณ

จังหวัดชัยภูมิ ไดออกกําลัง ครบทุกชนิดกีฬา ไมนอยกวา 300 คน แข็งแรง

กายและมีสุขภาพรางกาย เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.ผูบริหาร ขาราชการ

แข็งแรง ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน พนักงานจางในสังกัด

2. เพื่อสรางความสามัคคี อบจ.ชัยภูมิไดทํางานรวมกันเปนทีม อบจ.ชัยภูมิ มีการ

ของแตละหนวยงาน สรางความรัก ความสามัคคี ทํางานรวมกันเปนทีม

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในหนวยงาน และไดสราง

สานสัมพันธรวมกับหนวยงานอื่นๆ

(60: 250,000 )
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3.เพื่อใหบุคลากรในหนวย และมีความรัก 

งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ความสามัคคี

และเอกชน จังหวัดชัยภูมิ 3.ผูบริหาร ขาราชการ

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย พนักงานจางในสังกัด

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อบจ.ชัยภูมิ ไดรูจัก

ไมมั่วสุมสิ่งที่เปนอบายมุข คุนเคยและสราง

และหางไกลจากยาเสพติด สัมพันธที่ดีตอหนวย

งานอื่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 1.เพื่อเปนการสงเสรมิให เปาหมายเชิงปริมาณ 225,750 225,750 225,750 225,750 อําเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ 1.ประชาชนผูสูงอายุ กองการศึกษา

 "อาวุโสคัพ" จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนผูสูงอายุ นักกีฬาประชาชนผูสูงอายุ สงทีมนักกีฬาเขารวม จังหวัดชัยภูมิ ใชเวลา

จังหวัดชัยภูมิ หันมาออก ในจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ การแขงขันไมนอยกวา วางใหเกิดประโยชน

กําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10 อําเภอ มีความสามัคคีกันใน

 มากยิ่งข้ึน 1,000 คน หมูคณะ และมีสุขภาพ

2.เพื่อเปนการสงเสรมิให เปาหมายเชิงคุณภาพ รางกายท่ีแข็งแรง

ประชาชน ผูสูงอายุ นักกีฬาประชาชนผูสูงอายุ 2.ประชาชนผูสูงอายุ

จังหวัดชัยภูมิสามารถ ในจังหวัดชัยภูมิ มีน้ําใจ จังหวัดชัยภูมิ มีสวนรวม

พัฒนาทักษะกีฬา เปนนักกีฬา และไดแสดงออก ในการแขงขัน และได

เปนตัวแทนระดับ ทางทักษะชนิดกีฬาฟุตบอล แสดงออกถึงความมี

จังหวัด และระดับประเทศ ระเบียบวินัยการมีน้ําใจ

เปนนักกีฬาอยางแทจริง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3.เพื่อเปนการสงเสรมิให 3.ประชาชนผูสูงอายุ

ประชาชนผูสูงอายุ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิสามารถ

ชัยภูมิเปนแบบอยางที่ดีให พัฒนาทักษะฟุตบอล 

กับเยาวชนรุนหลัง เปนตัวแทนจังหวัด

และระดับประเทศ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการกีฬา นันทนาการ 1.เพื่อจัดโครงการกีฬา เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน 1.เด็ก เยาวชน และ  กองการศึกษา

เพื่อสรางความรูรักสามัคคี นันทนาการ สรางความรูรัก จัดการแขงขันทั้งหมด ผูสูงอายุ  เขารวม ประชาชนทุกอําเภอใน

ของประชาชนในชุมชน สามัคคี ของประชาชนใน 3 ชนิดกีฬา ดังน้ี กิจกรรมไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิไดเขารวม

จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ -กีฬาฟุตบอลชายรุนอายุไมเกิน รอยละ 80 การแขงขันรูแพ รูชนะ

2  เพื่อสงเสริมและปลูกฝง 18ป/ รุนประชาชนทั่วไป รูอภัยและมีน้ําใจเปน

ใหประชาชนจังหวัดชัยภูมิ และรุนอาวุโส นักกีฬาอยางแทจริง

รักในการออกกําลังกาย -กีฬาวอลเลยบอลรุนอายุ 2.เด็ก เยาวชน

เลนกีฬา ดูแลสุขภาพใช ไมเกิน 18 ป/และรุนประชาชน และประชาชน 

เวลาวางใหเกิดประโยชน ทั่วไป (ชาย,หญิง) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

และหางไกลจากยาเสพติด -กีฬาเปตองรุนอายุไมเกิน 18 ป/ ปราศจากโรคภัยและ

และ รุนประชาชนทั่วไป เปนพลังสําคัญในการ

(ชาย,หญิง) ตอตานกับยาเสพติด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3 เพื่อพัฒนาวงการกีฬา เปาหมายเชิงคณุภาพ 3.เด็ก เยาวชน 

ในจังหวัดชัยภูมิ -เด็ก เยาวชน และประชาชน และประชาชน 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในจังหวัดชัยภูมิที่เขารวมแขงขัน ทุกอําเภอในจังหวัด

มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  - - - ชัยภูมิมีทักษะกีฬา

มีน้ําใจเปนนักกีฬา ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนา

-เด็ก เยาวชน และประชาชน ตนเองใหเปนนักกีฬา

ในจังหวัดชัยภูมิที่ไดเขารวม อาชีพตอไปได

การแขงขัน ไดแสดง  

ความสามารถทางดานทักษะกีฬา 

และรักการออกกําลังกาย  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการฝกอบรมและ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลากรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่ม 12,000 12,000 12,000 12,000 บุคลากรท่ีเขารับ 1.บุคลากรมีความรู กองการศึกษา

พัฒนาบุคลากรดานกีฬา ใหมีความสามารถทาง ความรู ความสามารถ (เงนิอุดหนุนทั่วไป จากกรมฯ) การอบรมไดนํา ความสามารถทาง

ดานกีฬาเพิ่มมากข้ึน ทางดานกีฬา ความรูมาเผยแพร ดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อใหบุคลากรนํา อยางตอเนื่อง 2.มีการพัฒนาดาน

ความรูที่ได มาพัฒนา กีฬาใหกับเด็ก เยาวชน 

การกีฬาในจังหวัดชัยภูมิ และประชาชน

3.เพื่อใหบุคลากรได อยางตอเนื่อง

เสรมิสรางความรูทาง 3.วงการกีฬาจังหวัด

ดานกีฬาอยางตอเนื่อง ชัยภูมิ มีพัฒนาการ

ที่ดีขึ้น
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1.เพื่อจัดสงนักเรียนเปน เปาหมายเชิงปริมาณ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นักเรียนเขารวม 1.ครูและนักเรียน กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ นักเรียนในสังกัดองคการ การแขงขัน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แหงประเทศไทย เขารวมการแขงขันกีฬา บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวารอยละ 80  มีสุขภาพรางกาย

นักเรียน อปท.แหง เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา ที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย

ประเทศไทย (ระดับภาค จํานวน 5,000 คน 2.กีฬาระดับนักเรียนสังกัด

ตะวันออกเฉียงเหนือ) เปาหมายเชิงคณุภาพ อบจ.ชัยภูมิ เปนที่ยอมรับ

2.เพื่อจัดสงนักเรียนตัวแทน นักเรียนในสังกัดองคการ จากชุมชน ผูปกครอง

อบจ.ชัยภูมิ ที่ผานการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และบุคคลภายนอก

คัดเลือกระดับภาค มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 3.ครูและนักเรียนตัวแทน

เขารวมการแขงขัน และมีกิจกรรมกีฬาไดฝกฝน อบจ.ชัยภูมิ สามารถสราง

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา

และหางไกลจากอบายมุข ทั้งปวง และ อบจ.ชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

กีฬานักเรียน อปท.

แหงประเทศไทย

ระดับประเทศ 

3.เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน

ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ 

เจารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.แหงประเทศไทย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการโรงเรียนกีฬา 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 1,500,000  -  - โรงเรียนสังกัด 1.อบจ.ชัยภูมิ จัดการ กองการศกึษา

องคการบริหารสวนจังหวัด ดานการศึกษาและการกีฬา โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ (59: 230,000) อบจ.ชัยภูมิ ศึกษาตามหลักสูตร

ชัยภูมิ ของเด็กและเยาวชน  ไดรับการสงเสริมความเปนเลิศ (60: 1,500,000) ไดรับการสงเสริม การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

(โรงรียนกุดน้ําใสพิทยาคม)  ในทองถิ่นตามหลักสูตรการ ทางดานกีฬา 1 แหง ความเปนเลิศ พ.ศ.2551 โดยจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เปาหมายเชิงคณุภาพ ทางดานกีฬา ศกึษาโดยเนน

โดยจัดการศึกษาในรูปแบบ 1.พัฒนากีฬาและกีฬาอาชีพสู จํานวน 1 แหง การสอนดานกีฬา

โรงเรียนกีฬา ความเปนเลิศโดยนําวิทยาศาสตร 2.องคการบริหารสวน

2.เพื่อพัฒนากีฬาสูความ การกีฬามาประยุกตใช จังหวัดชัยภูมิ มีความ

เปนเลิศและกีฬาอาชีพ 2.สงเสริมเด็กและเยาวชนที่มี เปนเลิศดานกีฬา

โดยการพัฒนาโดยจัดการ ความสามารถพิเศษดานกีฬา 3.เด็ก เยาวชน 

ศึกษาในรปูแบบโรงเรียนกีฬา และประชาชนในเขต

มาใชอยางแทจริง พื้นที่ ไดใชสนามกีฬา
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กและ ของโรงเรียนเพื่อออก

เยาวชนในทองถิ่นที่ทีความ กําลังกายและหางไกล

สามารถพิเศษทางดานกีฬา จากยาเสพติด

ไดรับการพัฒนาและฝก

ทักษะอยางเปนระบบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 1.เพื่อสงเสริมและพัฒนา เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักกีฬาตัวแทน นักกีฬาตัวแทน กองการศึกษา

ทางดานกีฬาใหกับโรงเรียนสังกัด ทักษะดานกีฬาใหนักเรยีน สนับสนุน 10 ชนิดกีฬา ดังน้ี (59:802,290 ) อบจ.ชย. มีงบประมาณ อบจ.ชยไดอันดับที่ดี

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในสังกัดมุงสูความเปนเลิศ 1.ฟุตบอล, 2.ฟุตซอล, เพื่อเขารวมการแขงขัน ขึ้น จากการแขงขัน

ในแตละชนิดกีฬาที่ตนถนัด 3.วอลเลยบอล 4.วอลเลยบอล ในแตละรายการ กีฬานักเรียน 

2.สงเสริมกิจกรรม ชายหาด, 5.กรีฑา เพิ่มมากขึ้นและไดนํา อปท.และในรายการ

ที่หางไกลจากยาเสพติด 6.เซปกตะกรอ, 7.แบดมินตัน ประสบการณที่ไดจาก ตางๆที่สงเขารวม

และอบายมุข 8.เทเบิลเทนนิส 9.เปตอง การแขงขันมาพัฒนา การแขงขัน

3.สนับสนุนใหนักเรียน 10.หมากรกุ,หมากฮอส ความสามารถยิ่งขึ้นไป

ไดมีเปาหมายสูงสุด เปาหมายเชิงคณุภาพ

ในการเลนกีฬา นักเรียนในสังกัด อบจ.ชย. ไดรับการสงเสริม

ความเปนเลิศทางดานกีฬาและพัฒนาขีดความ

สามารถตนเองใหมีความสําเร็จในอนาคต

(60: 500,000 )
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการจัดการแขงขัน  1.เพื่อสงเสริมกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 1.เด็ก เยาวชน 1. เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

กีฬาตานยาเสพติด การแขงขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน และประชาชนในจังหวัด ประชาชน หางไกล

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน ในจังหวัดชัยภูมิ สมัครเขารวม ชัยภมูิ ใชเวลาวางในการ จากยาเสพติด

และประชาชน มีกิจกรรม การแขงขัน ไมนอยกวา 500 คน ออกกําลังกาย 2.  เด็ก เยาวชนและ

กีฬา และใชเวลาวางใน เปาหมายเชิงคณุภาพ และเลนเพิ่มมากขึ้น ประชาชน มีสุขภาพ

การออกกําลังกาย เด็ก เยาวชน และประชาชน 2.ปญหายาเสพติด และ รางกายแข็งแรง

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ในจังหวัดชัยภูมิ ใหความสนใจ อาชญากรรม ในจังหวัด

และอบายมุข ในการเลนกีฬา เพ่ิมมากขึ้น ชัยภูมิ ลดนอยลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการเสริมสรางและพัฒนา 1. สงเสริมการจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000      500,000    500,000    500,000    1. โรงเรียนในสังกัด เยาวชนของจังหวัด กองการศึกษา

ทักษะชีวิตใหกับเยาวชนจังหวัด การสอนเพศศึกษาใน 1. โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ จัดการ ชัยภูมิมีทักษะชีวิตที่ดี

ชัยภูมิ โรงเรียน จัดการเรยีนการสอนเพศศึกษา เรียนการสอนครบ สามารถดํารงชีวิตได

2. จัดกิจกรรมปองกันแกไข ทั้ง 26 โรงเรียน รอยละ 100 อยางมีความสุข

ปญหายาเสพติด โรคเอดส 2. เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ เขารวม 2. เยาวชนที่เขารวม และพัฒนาบานเมือง

เพศ การพนัน การทะเลาะ โครงการ 20,000 คน โครงการ/กิจกรรม ใหนาอยู

วิวาท 3. จัดอบรมครู นักเรยีน และ มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒนาระบบดูแลชวย เยาวชน รวมทั้งผูที่เก่ียวของ รอยละ 80

เหลือนักเรยีน ปละ 5 กิจกรรม ไดแก

4. พัฒนาบทบาทพอแม 3.1 กิจกรรมการสอนเพศศึกษา

และครอบครัว ในโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

5. จัดพื้นที่สรางสรรคเพ่ือ 3.2 กิจกรรมปองกันแกไขปญหา

เยาวชน ยาเสพติด โรคเอดส เพศ การพนัน

การทะเลาะวิวาท

3.3 กิจกรรมพัฒนาบทบาท

พอแมและครอบครัว

3.4 กิจกรรมพื้นที่สรางสรรค

เพื่อเยาวชน

3.5 จัดกิจกรรมแสดงผลงาน

ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะชีวิต

ใหกับเยาวชน
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