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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาเครอืขายสมาชิก 1. เพื่อสรางความรู ความ จัดฝกอบรมใหแกสมาชิก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปองกันปญหายาเสพติด 1. ผูเขารับการอบรม กองแผนและ

TO BE NUMBER ONE เขาใจและประสบการณใหม TO BE NUMBER ONE ของ (60:1,000,000) ในสถานศึกษาของ ตามเปาหมายมีความรู งบประมาณ

ทันตอสถานการณ เกี่ยวกับ โรงเรียนในสังกัดครูแกนนํา (59:1,000,000) โรงเรียนในสังกัดโดยมี ความเขาใจ และมี

การปฏิบัติงานปองกันและ และผูเกี่ยวของ จํานวน 400 คน จํานวนสมาชิกเครือขาย ประสบการณมากขึ้น

แกไขปญหายาเสพติดใน พรอมทั้งศึกษาดูงานการดําเนิน ชมรมTO BE NUMBER ในการดําเนินงานปองกัน

สถานศึกษา งานชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนใน และแกไขปญหายาเสพติด

2. เพื่อขับเคล่ือนการดําเนิน ONE ที่มีผลการดําเนินงานดีเดน สังกัดเพิ่มขึ้นจากเดิม 2. นักเรียนในสังกัด

โครงการ TO BE NUMBER เพื่อพัฒนาการดําเนินงานสู รอยละ 10 อบจ.ชัยภูมิมีภูมิคุมกัน

ONE ของโรงเรียนในสังกัด การประกวดในระดับตางๆ พัฒนาความฉลาดตาม

อบจ.ชัยภูมิ อารมร และมีการขับเคล่ือน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ เครือขาย TO BE NUMBER

และพัฒนาเครือขาย TO BE NUMBER ONE ONE

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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2 โครงการปองกันและแกไข 1.เพื่อเปนการสงเสรมิสนับ 1.ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปญหาดานยาเสพติด 1. สามารถปองกันและ กองแผนและ

ปญหายาเสพติด สนุนการแกปญหายาเสพติด ชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ (60:2,500,000) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ

2.เพื่อรณรงคปองกันและ 2.นักเรียนในสังกัดองคการ (59:2,000,000) ลดลงมากกวารอยละ 80 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

แกไขปญหายาเสพติด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (58:2,000,000) ไดลดลง

3.เพื่อปองกันการแพรระบาด 3.สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2. ประชาชนพื้นที่

ของยาเสพติด 4.กิจกรรม/แผนงาน ตาม จังหวัดชัยภูมิ 

4.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ นโยบาย คสช. และนโยบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต กระทรวงมหาดไทย

ที่ดีขึ้น
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3 โครงการการศึกษาเพื่อ 1. เพื่อควบคุมการขยายตัว เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 312,000 312,000 312,000 312,000 นักเรียนระดับมัธยม 1.ปญหาการแพร กองแผนและ

ตอตานการใชยาเสพติด ของปญหายาเสพติดและการ ตอนตนในโรงเรียนในสังกัด (60:312,000) ศึกษาตอนตนไดรับ ระบาดของยาเสพติด งบประมาณ

ในเด็กนักเรียน (โครงการ ลดการแพรระบาดของยาเสพติด องคการบริหารสวนจังหวัด (59:312,000) การสอนตามหลักสูตร ลดลง 

D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยเฉพาะการแพรระบาด ชัยภูมิ จํานวน 26 แหง ๆ ละ 1 (58:312,000)   D.A.R.E. ครบ 2 2. เด็กนักเรียนมี

(ตอเนื่อง) ของยาเสพติดลงไปสูเด็กและ  หองเรียน 1 ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน ทักษะในการปฏิเสธ

เยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา ภาคเรียนเปน 52 หองเรียน ในทุกปการศึกษา รูจักหลีกเลี่ยงการใช

2. เพื่อใหความรูแกเด็กนักเรียน ยาเสพติดและความรุนแรง 

เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษใหเด็กนักเรยีน 3. เกิดรูปแบบที่ดีของ

มีทักษะในการปฏิเสธรูจักการหลีกเลี่ยงตอ ความรวมมือจาก

สถานการณที่อาจนําไปสูการใชยาเสพติดและความรุนแรง สวนตางๆ ในการปองกัน

3. เพื่อใหทุกภาคสวนมีจิตสํานึกรวม และแกไขปญหา

ในการตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด ยาเสพติด
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4 โครงการเขาคาย 1. เพื่อขับเคล่ือนการดําเนิน นักเรียนสมาชิก  TO BE 156,000      156,000    156,000    156,000    สมาชิก TO BE NUMBER 1. นักเรียนมีภูมิคุมใน กองแผนและ

TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER NUMBER ONE ในโรงเรียน (60:156,000) ONE ไดรับการพัฒนา การปองกันยาเสพติด งบประมาณ

ONE ของโรงเรียนในสังกัด สังกัด อบจ.ชัยภูมิที่ไดรับ (59:156,000)   ไมนอยกวารอยละ 80 และพัฒนาความ

อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก จํานวน 52 คน ฉลาด ทางอารมณ 

2. พัฒนาเครือขาย  TO BE 2. มีการขับเคล่ือน

NUMBER ONE เครือขาย TO BE

3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก  NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE
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5 โครงการโรงเรียนสีขาว 1. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด 1. ดานปริมาณ 250,000 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนในสังกัดไมนอย 1.นักเรียนและบุคลากร กองแผนและ

ปลอดยาเสพติด องคการบริหารสวนจังหวัด  - โรงเรียนทุกแหงในสังกัด (60:250,000) กวารอยละ 80 เปน มีคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ

ชัยภูมิเปนโรงเรียนที่ปราศจาก อบจ.ชัยภูมิ เขารวมโครงการ (59:250,000) โรงเรียนสีขาวปลอด มีจิตอาสารูจักเสียสละ

ปจจัยเส่ียงและปญหา และรับการประเมินผลประจําป ยาเสพติด  ไมไปเก่ียวของกับยาเสพติด

ยาเสพติด เพื่อประกาศใหเปนโรงเรยีน และดํารงชีวิตอยูในสังคม

2. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ สีขาวปลอดยาเสพติด ไดอยางมีความสุข

การปองกันและแกไขปญหา  - จัดซื้อชุดทดสอบสารเมท 2. โรงเรียนทุกแหงในสังกัด

ยาเสพติดที่เขมแข็งและยั่งยืน แอมเฟตามีนในปสสาวะ อบจ.ชัยภูมิ มีการดําเนิน

3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม พรอมอุปกรณสําหรับใชคนหา การปองกันและแกไขปญหา

การดําเนินงานปองกันและ และตรวจคัดกรองผูบริหาร ยาเสพติดอยางเขมแข็ง

แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียน คร ูนักเรียน และยั่งยืน

ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน  - ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น 3. ปองกันปญหาการ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

ผูนําทางศาสนาในชุมชนที่ แพรระบาดของยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัดตั้งอยูใหการ ในโรงเรียน

สนับสนุนสงเสริมการดําเนิน 4. โรงเรียนในสังกัด 

โครงการโรงเรียนสีขาว อบจ.ชัยภูมิเปนโรงเรียน

ปลอดยาเสพติด สีขาวปลอดยาเสพติด

2. ดานคุณภาพ

 - ผูบริหารโรงเรยีน ครู ผูปกครองนักเรียน 

มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง

กลุมเสพ กลุมติดและกลุมคาเฝาระวัง

ไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด

 - นักเรียน มีจิตสาธารณะรูจักเสียสละ

มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสงเสริมอาชีพ 1.เพื่อสงเสริมความรู ประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูเขารวมโครงการ 1. ผูเขารวมโครงการ กองสงเสริม

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ดานอาชีพใหแกประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ (60:2,000,000) สามารถนําความรู มีรายไดเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ในดาน  จํานวน 300 คน (59:2,000,000) ไปใชประกอบอาชีพ 2. ผูเขารวมโครงการ

พอเพียง เกษตรกรรมดานหัตถกรรม  -ลักษณะการดําเนินงาน (58:2,000,000) เพื่อสรางรายได มีอาชีพและมีคุณภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น 1. จัดฝกอบรมใหความรูเพื่อ ไมนอยกวารอยละ 80 ชีวิตที่ดีขึ้น

ดานอุตสาหกรรมในครัวเรอืน สงเสริมการประกอบอาชีพฯ 3.ผูเขารวมโครงการ

เปนตน 2. ศึกษาดูงานเพื่อสงเสรมิ ประกอบอาชีพโดย

2.เพื่อใหผูเขารวมโครงการ การประกอบอาชีพฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

สามารถนําความความรู 3. มอบปจจัยการผลิต พอเพียง

ไปประกอบอาชีพ เพ่ือเปนการสนับสนุนให

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สามารถประกอบอาชีพ

พอเพียง ไดดียิ่งขึ้น 
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7 โครงการสงเสริมพัฒนา 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ 1.ประชาชนมีความรู กองสงเสริม

การสรางอาชีพ 108 อาชีพ มีความรูในการประกอบอาชีพ จังหวัดชัยภูมิ 16 อําเภอ (60:1,000,000) สามารถนําความรู ความเขาใจสามารถ คุณภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ สรางรายไดมีอาชีพเลี้ยงดู  จํานวน 300 คน (59:1,000,000) ไปใชประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพได

พอเพียง ครอบครัวได  -ลักษณะการดําเนินงาน (58:1,000,000) เพื่อสรางรายได 2.ประชาชนมีรายได

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1. จัดฝกอบรมใหความรูเพื่อ ไมนอยกวารอยละ 80 เพิ่มขึ้น

มีความรูหลักปรัชญา สงเสริมการประกอบอาชีพฯ 3.ประชาชนประกอบ

เศรษฐกิจพอเพียง 2. ศึกษาดูงานเพื่อสงเสรมิ อาชีพโดยยึดหลัก

การประกอบอาชีพฯ ปรัชญาเศรษฐกิจ

3. มอบปจจัยการผลิต พอเพียง

เพื่อเปนการสนับสนุนให

สามารถประกอบอาชีพ  

ไดดียิ่งขึ้น 
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     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการพัฒนาศักยภาพสินคา 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสินคา  - กลุมผูประกอบการสินคา 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูประกอบการฯ ผูประกอบการ กองสงเสริม

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP (60:300,000) ที่เขารวมโครงการ สินคาหนึ่งตําบล คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ OTOP จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 100 คน (59:300,000) มีความรูและเขาใจ หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP 

ใหไดมาตรฐานระดับสากล 1.อบรมใหความรูการพัฒนา (58:300,000) ในการจัดกิจกรรม สามารถผลิตสินคา

2.เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไมนอยกวารอยละ 80 ที่ไดมาตรฐานและ

และขยายโอกาสการจําหนาย OTOP จังหวัดชัยภูมิ ไดรบัการสนับสนุน

สินคาใหแกผูประกอบการสินคา 2.จัดกิจกรรมสงเสริมการออกราน การตลาดใหสามารถ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ นําสินคาไปสูผูบริโภค นําสินคาสูผูบริโภค

 OTOP จังหวัดชัยภูมิ 3.ศึกษาดูงานเพื่อสงเสรมิ ไดมากขึ้น

การประกอบอาชีพฯ
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   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนกลุมสวัสดิการชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 ตัวแทนกลุมสวัสดิการ กลุมสวัสดิการ กองสงเสริม

สวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ กลุมสวัสดิการชุมชน จังหวัด  ทั้ง 16 อําเภอ จํานวน 300 คน (60:300,000) ชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชนมีการพัฒนา คุณภาพชีวิต

ชัยภูมิใหเขมแข็ง  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:300,000) มีความรูสามารถนําไป มีความเขมแข็ง

2. เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน 1.จัดฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม ปรับใชในพื้นที่ของ ดําเนินงาน

ของกลุมสวัสดิการชุมชนตาม ศักยภาพกลุมสวัสดิการชุมชน ตนเองได อยางถูกตอง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2.ศึกษาดูงานกลุมสวัสดิการชุมชน ตามแนวทาง

ที่ประสบความสําเรจ็ตาม เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการครอบครัวสุขสันต 1.เพื่อสนับสนุนสถาบัน  -ครอบครัวที่สนใจเขารวม 300,000 300,000 300,000 300,000  - ครอบครัวที่เขารวม 1.ครอบครัวมี กองสงเสริม

จังหวัดชัยภูมิ ครอบครัวใหมีความเขมแข็ง โครงการ จํานวน 50 ครอบครัว (60:300,000) โครงการมีกิจกรรม สัมพันธภาพความรัก คุณภาพชีวิต

2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:300,000) สรางความสัมพันธ ความผูกพัน

ระหวางวัยภายในครอบครัว จัดอบรมใหความรูความเขาใจ (58:300,000) ภายในครอบครวัเพิ่มขึ้น แนบแนนยิ่งข้ึน

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางความผูกพันธภายใน ไมนอยกวารอยละ 80 2.เกิดความรัก 

ชุมชนและสังคมไทยให ครอบครัว ความอบอุน ภายใน

เขมแข็ง ครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ชวยลดปญหาสังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.เพื่อสนับสนุนดูแลคนพิการ  - คนพิการในจังหวัดชัยภูมิ 300,000 300,000 300,000 300,000 คนพิการที่เขารวม 1.คนพิการมีกําลังใจ กองสงเสริม

คนพิการ จังหวัดชัยภูมิ ใหมีคณุภาพชีวิตที่ดี จํานวน 300 คน (60:300,000) โครงการมีคณุภาพชีวิต ในการดํารงชีวิต คุณภาพชีวิต

2.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:300,000) ที่ดีขึ้นและเขาถึงสิทธิ ประจําวันอยางมี

ในการทํากิจกรรมของ 1.สนับสนุนกิจกรรมผูพิการ (58:300,000) คนพิการเพ่ิมขึ้น ความสุข

คนพิการจังหวัดชัยภูมิ เชน วันคนพิการสากล เปนตน ไมนอยกวารอยละ 80 2.คนพิการไดรับการ

3.เพื่อใหเกิดการรวม 2.อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ สงเสริมและพัฒนา

กลุมที่เขมแข็งของกลุม คนพิการ สงเสริมสุขภาพกายและ คณุภาพชีวิต 

คนพิการจังหวัดชัยภูมิ สุขภาพจิต ทั้งดานสุขภาพกาย

4.เพื่อใหคนพิการได 3.สงเสริมอาชีพใหกับคนพิการ และสุขภาพจิต

ตระหนักถึงสิทธิและ 3.คนพิการทราบ

ความสําคัญของคนพิการ และเขาใจถึงสิทธิ

และความสําคัญของคนพิการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.เพื่อสนับสนุน ดูแล ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูสูงอายุที่เขารวม 1.ผูสูงอายุเห็น กองสงเสริม

ผูสูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ผูสูงอายุใหมีคุณภาพ จํานวน 500 คน (60:500,000) โครงการมีคณุภาพชีวิต คุณคาของตนเอง คุณภาพชีวิต

ชีวิตที่ดี โดยการดูแล  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:500,000) ที่ดีขึ้น ไมนอยกวา และทําตนเปน

แบบองครวมทั้งทาง ฝกอบรมเพื่อสงเสริมผูสูงอายุ (58:500,000) รอยละ 80 ประโยชนใหกับ

ดานสุขภาพกายและ ในเร่ืองตาง ๆ เชน สุขภาพ ลูกหลานและสังคม

สุขภาพใจ กาย สุขภาพจิต การดูแลผูสูงอายุ 2.ผูสูงอายุมีกําลังใจ

2.สรางการมีสวนรวม เปนตน ในการดํารงชีวิต

ในการทํากิจกรรมของ ประจําวันอยางมี

ผูสูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ความสุข

3.เพื่อใหเกิดการรวมกลุม

ที่เขมแข็งของกลุม

ผูสูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพองคความรู สตรีที่สนใจเขารวมโครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 สตรีที่เขารวมโครงการ 1. สตรีในเขตพื้นที่ กองสงเสริม

จังหวัดชัยภูมิ และพัฒนาศักยภาพของสตรีใน จํานวน 1,000 คน (60:700,000) มีความรูสามารถพัฒนา จังหวัดชัยภูมิมี คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ  - ลักษณะการดําเนินงาน (59:700,000) ศักยภาพบทบาทสตรี สวนรวมในการแสดง

2.เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวม 1.สนับสนุนกิจกรรมสตรี (58:700,000) เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา ความคิดเห็นตอสังคม

ในการแสดงความคิดในการ เชน วันสตรีสากล เปนตน รอยละ 80 2. เกิดความสามัคคี

พัฒนาชุมชนและสังคม 2.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในชุมชนนําไปสู

3.เพื่อเสริมสรางบทบาทองคกร สตรีในเรื่องตาง ๆ เชน สุขภาพ การพัฒนาองคกร

สตรีในชุมชนใหมีความเขมแข็ง กาย สุขภาพจิต สงเสริมอาชีพ ใหเขมแข็งและยั่งยืน

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บทบาทและการมีสวนรวมสตรี

ในสังคม เปนตน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพ  - เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนที่เขา 1.เด็กและเยาวชน กองสงเสริม

เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ และบทบาทของสภาเด็ก ที่สนใจเขารวมโครงการ (60:200,000) รวมโครงการมีความรู ในจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

และเยาวชนใหมีความเขมแข็ง จํานวน 100 คน (59:200,000) สามารถนําไปใช มีสวนรวมในการ

2.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  - ลักษณะการดําเนินงาน (58:200,000) ประโยชนได ไมนอยกวา แสดงความคิดเห็น

ในการจัดกิจกรรมที่เปน 1.อบรมใหความรูสงเสริม รอยละ 80 ในการพัฒนาสังคม

ประโยชนตอตนเอง ชุมชน ศักยภาพและบาทบาทเด็กและ และชุมชน

 และสังคม เยาวชน 2.เกิดความสามัคคี

3.เพื่อกระตุนใหทุกฝายได 2. ศึกษาดูงานกิจกรรมเปน ในเครือขายสภาเด็ก

เห็นคุณคาและตระหนักถึง ประโยชนตอเด็กและเยาวชน และเยาวชน นําไปสู

ความสําคัญของเด็กและ ชุมชน และสังคม การพัฒนาองคกร

เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ใหเขมแข็งและยั่งยืน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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.เพื่อสงเสริมภาคีเครอืขาย

เยาวชนใหมีบทบาทและ

สามารถดําเนินกิจกรรม

ที่มีประโยชนตอสังคม
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนที่เขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการจางคนพิการ 1.เพื่อเปนการจางคนพิการไดมี เพ่ือจายเปนคาจางเหมา 1,100,000    1,100,000  1,100,000  1,100,000  อบจ.ชัยภูมิ จางคนพิการ 1.คนพิการมีโอกาสได กองการ

ทํางานในหนวยงานภาครฐั  โอกาสทํางานในหนวยงานภาครัฐ คนพิการ จํานวน 11 คน เขาทํางาน ตามระเบียบ ทํางานในหนวยงาน เจาหนาที่

 2. เพื่อใหองคการบริหารสวน (คิดจากจํานวนขาราชการ ของทางราชการ ภาครฐั

จังหวัดชัยภูมิ เปนตัวอยางใน พนักงานจาง จํานวน 1,097 คน ไมนอยกวารอยละ 1 2. สรางโอกาสการมี

การจางคนพิการ ซึ่งเปนการ ( ณ วันที่ 1 ต.ค. 58 ) ของจํานวนขาราชการ งานทําของคนพิการใน

แสดงถึงความตั้งใจจริงของหนวย พนักงาน หนวยงานภาครฐั และ

งานที่จะใหสนับสนุนคนพิการให สามารถนําไปขยายผล

ไดรับสิทธิและโอกาสเทาเทียมกับผูอื่น ในหนวยงานภาครฐัอื่นๆ

และเปนแบบอยางใหกับภาคเอกชน รวมทั้งเปนแบบอยางแกภาคเอกชน

3.เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและ 3.คนพิการไดรับสิทธิ

พระราชบัญญัติการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และโอกาสในการประกอบ

ชีวิตคนพิการที่ใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาชีพที่เทาเทียมกับผูอื่นตาม

รับคนพิการเขาทํางานเชนเดียวกับภาคเอกชน ที่กําหนดไวในรฐัธรรมนูญ
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