
     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 1.เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขา กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 1,500,000    1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละของนักทองเที่ยว1. มีนักทองเท่ียวเขา  สํานักปลัดฯ

มอหินขาว มาเที่ยวที่มอหินขาวและแหลง มอหินขาวอยางนอย 3 กิจกรรม (60: 1,500,000 บาท ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา มาเที่ยวที่มอหินขาว

ทองเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดชัยภูมิ (59: 1,500,000 บาท 5% และแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 

มากขึ้น  ซึ่งสอดคลองและเปนไป (58: 3,000,000 บาท) ในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากขึ้น 

ตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด 2.เศรษฐกิจดานการทองเท่ียว

ชัยภูมิดานการพัฒนาการ ของ จ.ชัยภูมิ ใหมีความ

ทองเที่ยวและเปนแหลงทองเท่ียว คกึคักมากยิ่งข้ึน

ชั้นนําของประเทศ 3.แหลงทองเท่ียวมอหินขาว

2. เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจดานการ ไดรับความนิยมใหเปน

ทองเที่ยวของ จ.ชัยภูมิ ใหมีความคึกคักมากยิ่งข้ึน สถานที่ทองเท่ียว

3. เพื่อสงเสริมมอหินขาวใหเปนสถานที่ทองเท่ียวระดับประเทศ ระดับประเทศ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ 1. เพื่อเปนการตอบสนอง จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 1,500,000    1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละของนักทองเที่ยว1. ทําใหนักทองเท่ียว สํานักปลัดฯ

จัดงาน “เทศกาลทองเท่ียว วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยว (60: 1,5000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ทั้งชาวไทยและชาว

ดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ การทองเท่ียวของจังหวัด มาเที่ยวในพื้นที่อุทยานแหงชาติ (59: 1,5000,000 บาท 5% ตางชาติรูจักแหลงทอง

ชัยภูมิและสงเสริมการทอง ปาหินงามและอุทยานแหงชาติ (58: 3,000,000 บาท) เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เที่ยวของจังหวัดชัยภูมิใหเขาไทรทองมากยิ่งข้ึนและสรางรายได และมาเที่ยวจังหวัด

สูการทองเท่ียวในประชาคม ใหกับประชาชนในทองถ่ิน ชัยภูมิมากยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจอาเซยีน 2. ชาวบานมีรายไดจาก

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา การจัดกิจกรรมสงเสริม

แหลงทองเท่ียวใหเกิดขึ้นใน การทองเท่ียวดอก

ทองถิ่น  อันเปนการสรางงาน กระเจียวบาน

และกระจายรายไดสูประชาชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
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     3.8 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. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให 3. นักทองเท่ียวเกิด

มาทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ความประทับใจและ

และรูสึกอยากกลับมาเที่ยวอีก รูสึกอยากกลับมาเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิอีก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการสงเสริมการทองเท่ียว 1. เพื่อยกระดับการบริการ ผูเขารับการอบรมสามารถนํา 500,000      500,000    500,000    500,000    รอยละของผูประกอบ 1. มาตรฐานที่พักเพื่อ สํานักปลัดฯ

และเพิ่มศักยภาพการใหบริการ ดานที่พักสําหรับการ ความรูที่ไดรับไปพัฒนาในการให (60: 500,000 ) การดานที่พักของท้ัง การทองเที่ยวไดรับการ

ดานที่พักในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ บริการดานที่พักไดอยางมี 16 อําเภอไดเขารวม พัฒนาใหมีคุณภาพ

2. เพื่อพัฒนามาตรฐานที่พัก ประสิทธิภาพ โครงการมากกวา เทียบเทาระดับมาตรฐานสากล

เพื่อการทองเท่ียวใหมี 80% 2. ผูผานการอบรม

คุณภาพเทียบเทากับมาตรฐาน สามารถนําความรูไป

ที่พักใน ระดับสากล พัฒนาการดําเนินกิจการ

3. เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว ดานที่พักไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานที่พักอยางยั่งยืนและเสรมิ 3.อุตสาหกรรมทองเท่ียว

สรางภาพลักษณที่ดีใหกับอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิดานที่พัก

ทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ไดรบัการพัฒนาอยางยั่งยืน

3-8/4



     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อเปนการสนับสนุน ผูเขารับการอบรมสามารถนํา 500,000      500,000    500,000    500,000    รอยละของผูประกอบ 1.  การทองเท่ียวของ สํานักปลัดฯ

ผูประกอบการดานอาหารเพื่อ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดความรูที่ไดรับไปพัฒนาใน ( 60:500,000 ) การดานอาหารของทั้ง จังหวัดชัยภูมิไดรับการ

สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด ชัยภูมิในดานการพัฒนาการ การใหบริการดานอาหารไดอยาง 16 อําเภอไดเขารวม พัฒนาและบรรลุตาม

ชัยภูมิ ทองเท่ียวใหมีคุณภาพได มีประสิทธิภาพ โครงการมากกวา 80 %วัตถุประสงคของแผน

มาตรฐาน พัฒนาดานการทองเท่ียว

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให ของจังหวัดชัยภูมิ

เขามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมาก 2. มีนักทองเท่ียว

ขึ้น อันจะเปนการสราง เขามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

เศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง มากขึ้น  กอใหเกิดการ

นํามาซึ่งรายไดและชื่อเสียง กระตุนเศรษฐกิจและนํา

ใหกับจังหวัดชัยภูมิ มาซึ่งรายไดใหกับจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
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     3.8 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. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู

ประกอบการดานอาหารให

สามารถรองรับประชาชนผู

บริโภคทั่วไปและนักทองเท่ียว

ที่มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเปนการสนับสนุน ผูเขารับการอบรมสามารถ 500,000      500,000    500,000    500,000    รอยละของผูประกอบ 1. การทองเท่ียวของ สํานักปลัดฯ

ผูประกอบการรานของฝาก ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา (60: 500,000) การดานสินคา OTOP จังหวัดชัยภูมิไดรับการ

 (OTOP) ชัยภูมิในดานการพัฒนาการ ในการใหบริการดานสินคา OTOP ของทั้ง 16 อําเภอได พัฒนาและบรรลุตาม

ทองเที่ยวใหมีคุณภาพ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ เขารวมโครงการ วัตถุประสงคของแผน

ไดมาตรฐาน มากกวา 80 % พัฒนาดานการทองเท่ียว

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให ของจังหวัดชัยภูมิ

เขามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมาก 2. มีนักทองเท่ียวเขามา

ขึ้น  อันจะเปนการสราง เท่ียวจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 

เศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง กอใหเกิดการกระตุน

นํามาซึ่งรายไดและชื่อเสียง เศรษฐกิจและนํามาซึ่ง

ใหกับจังหวัดชัยภูมิ รายไดใหกับจังหวัดชัยภูมิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 3. ผูประกอบการราน

ผูประกอบการรานของฝาก ของฝากมีความรูและ

ใหสามารถรองรบันักทองเท่ียว พัฒนาของฝากใหม ๆ 

ที่มาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือบรกิารแกนัก

ทองเที่ยว
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรัก ผูเขารับการอบรมสามารถนํา 500,000      500,000    500,000    500,000    ผูเขารับการอบรมเขา 1. ไดสงเสรมิให สํานักปลัดฯ

ผูประกอบการดานการนําเที่ยว และหวงแหนในทรัพยากร ความรูที่ไดรับไปพัฒนาในการ (60: 500,000) รวมอบรมครบ 100 % เยาวชนรักและหวงแหน 

 (มัคคเุทศก) เพื่อสงเสริมการ ธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวใหบริการดานการนําเที่ยวไดอยาง ของผูที่ไดรับการ ในทรัพยากรธรรมชาติ

ทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ที่มีอยูในทองถิ่นรวมทั้ง มีประสิทธิภาพ คดัเลือก  และแหลงทองเที่ยวที่มี

ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ อยูในทองถิ่น รวมทั้งประเพณี

ของชุมชนใหคงอยูสืบไป วัฒนธรรมตาง ๆ  ของ

2. เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวาง ชุมชนใหคงอยูสืบไป 

ใหเกิดประโยชน  และ 2. เยาวชนไดใชเวลา

สามารถนําความรูไปใชในการ วางใหเกิดประโยชน 

บูรณาการใหมีสวนรวมในชุมชน และสามารถนําความรู

และการเรียนการสอนในหองเรียนได ไปใชในการบูรณาการ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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. เพื่อใหเยาวชนมีความรูเพิ่ม ใหมีสวนรวมในชุมชน

ทักษะในการเปนผูนําดานการ และการเรียนการสอน

ทองเที่ยวและนําความรูนี้ไป ในหองเรียนได

ปฏิบัติในการเปนมัคคุเทศก  3. เยาวชนไดรับความรู 

อาสาสามารถเผยแพร และเพิ่มทักษะในการเปน

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว ผูนําดานการทองเท่ียว

ของจังหวัดชัยภูมิ นําความรูนี้ไปปฏิบัติในการ

เปนมัคคเุทศกสามารถ

เผยแพรประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวของ

จังหวัดชัยภูมิได
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใน 1,000,000    1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละแหลงทองเที่ยว 1. นักทองเท่ียวมา สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียวเชิงเกษตร มาทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อําเภอ (60: 1,000,000) เชิงเกษตรของ จ.ชัยภูมิ เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 

และรูสึกเกิดความประทับใจ ไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการ (59: 1,500,000) ทั้ง 16 อําเภอ ไดรับการและเกิดความประทับใจ

ในการทองเท่ียวเชิงเกษตร ทองเท่ียวเชิงเกษตร สงเสริมการทองเท่ียว ในการทองเที่ยวเชิง

ของ จ.ชัยภูมิ ไมต่ํากวา80 % เกษตรของ จ.ชัยภูมิ

2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว 2. แหลงทองเท่ียวเชิง

เชิงเกษตรใหมีการบริหารจัด เกษตรมีการบริหารจัด

การไดมีอยางมีประสิทธิภาพ การไดมีอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ 2. คุณภาพและมาตรฐาน

มาตรฐานแหลงทองเที่ยว แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร

เชิงเกษตร ไดรับการพัฒนาสูระดับสากล
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพื่อตอบสนองประเด็น แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 1,000,000    1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละแหลงทองเที่ยว 1. ตอบสนองประเด็น สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมพิื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อําเภอ (60: 1,000,000) เชิงวัฒนธรรมของ ยุทธศาสตรของจังหวัด

และของประเทศในดาน ไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริม (59: 1,500,000) จ.ชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ ชัยภูมิและของ

การสงเสริมการทองเท่ียว การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดรับการสงเสรมิการ ประเทศในดานการ

เชิงวัฒนธรรม ทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียว

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา ไมต่ํากวา80 % เชิงวัฒนธรรม

แหลงทองเท่ียวใหเกิดขึ้นใน 2.แหลงทองเท่ียวในทองถิ่น

ทองถิ่น  อันเปนกา ไดรับการสงเสริมและพัฒนา 

รสรางงานและกระจาย อันเปนการสรางงาน

รายไดสูประชาชน และกระจายรายได

สูประชาชน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว  3. นักทองเท่ียวที่มา

ใหมาทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

และรูสึกอยากกลับมาเที่ยวอีก และรูสึกอยากกลับ

มาเที่ยวอีก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพื่อเปนการสงเสรมิการ แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน 1,000,000    1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละแหลงทองเที่ยว 1. การทองเท่ียวแบบ สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ทองเท่ียวแบบยั่งยืนควบคู พื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อําเภอ (60: 1,000,000) เชิงอนุรักษของ ยั่งยืนควบคูไปกับการ

ไปกับการอนุรักษธรรมชาติ ไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการ (59: 1,500,000) จ.ชัยภูมิทั้ง 16 อําเภอ อนุรกัษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดรับการสงเสรมิการ และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อเปนการสงเสรมิภาพ ทองเท่ียว 2.จังหวัดชัยภูมิมีแหลง

ลักษณที่ดีของแหลงทอง ไมต่ํากวา 80% ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

เที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ และการยอมรบัจากนักทองเท่ียว

3. เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 3.เยาวชนมีจิตสํานึกรักษ

สํานึกรักษสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม ตระหนักและ

 ตระหนักและรับรูถึงการ รับรูถึงการอนุรักษแหลง

อนุรักษแหลงทองเท่ียว ทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการประชาสัมพันธ 1.เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาชนทั่วไปและนักทองเท่ียว 3,000,000    3,000,000  3,000,000  3,000,000  ขอมูลขาวสารดานการ 1. หนวยงานภาครัฐ สํานักปลัดฯ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ดานการทองเท่ียวของ  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค (60: 5,000,000) ทองเที่ยวไดรับการเผย ภาคเอกชน และประชาชน

ของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิใหเปนที่ ทั่วประเทศ รวมถึงทุกภาคสวนได แพรผานสื่อตาง ๆ ทั่วไป ไดมีโอกาสเขามา

รับทราบโดยท่ัวกันและทั่วถึงรับทราบขอมูลขาวสารดานการ  ไมต่ํากวา 5 ชองทาง มีสวนรวมและรับทราบถึง 

มากยิ่งข้ึน ทองเที่ยวอยางทั่วถึง ผานสื่อ นโยบาย วัตถุประสงค

2. เพื่อเปนการสรางแรง ประชาสัมพันธตางๆ เชน ปาย 2. สถานที่ทองเท่ียวของ

จูงใจใหนักทองเท่ียวมาเที่ยว ประชาสัมพันธ แผนพับ วิทยุ จังหวัดชัยภูมิไดรับความ

จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โทรทัศน และสื่ออื่นๆ นิยมจากนักทองเที่ยว

 และมีนักทองเท่ียวมาเที่ยว

จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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 โครงการประชาสัมพันธ 1. เพื่อใหสื่อมวลชนทุกสาขาประชาชนทั่วไป และทุกภาคสวน 3,000,000    3,000,000  3,000,000  3,000,000  รอยละของขอมูล 1.นักทองเท่ียว และผู สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาองคกร รวมทั้งองคกรเครอืขายภาค ไดรับทราบขอมูลขาวสารและ (60: 3,000,000) ขาวสารและกิจกรรม ที่สนใจทั่วไปไดรบัคูมือ

รัฐและเอกชนตระหนัก กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ (59: 2,000,000) ตาง ๆ ขององคการ ประชาสัมพันธขอมูล

และมีสวนรวมในการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิที่ครบ (58 :5,300,000) บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทองเที่ยวยิ่งข้ึน

เผยแพรขอมูลขาวสารและ ถวน ถูกตอง และทันเวลา ไดรับการประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิโดยทั่วกัน 

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ ครบถวน ถูกตอง 2. แหลงทองเท่ียว

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และทันเวลา คิดเปน จังหวัดชัยภูมิไดรับ

2. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ รอยละ 95 ความนิยมจาก

ภาคเอกชน และประชาชน นักทองเที่ยวและมี

ทั่วไป ไดมีโอกาสเขามา นักทองเท่ียวมาเท่ียว

มีสวนรวม จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมาก
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     ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

     3.8 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

และรับทราบถึง นโยบาย 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

ผลงาน สาระนารู ขาวสารและ

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อเปนการแสดงถึงความ

โปรงใสและตรวจสอบไดจาก

ทุกภาคสวน
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