
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  
 

จุ ดมุ่ ง หม า ย เ พื่ อ ก า ร พัฒน าท้ อ ง ถิ่ น  
 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 

ตัวชี้วัด 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

เป้าหมาย (Targets) 

(Goals) (KPIs) (Baseline Data) ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. พัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ี

1.1 จ านวนโครงการที่พัฒนาทาง

การศึกษา 

สถานศึกษาในพืน้ที่จงัหวดั

ชัยภูม ิ

150 30 30 30 30 30 

และทรัพยากรอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง    - การพัฒนาบุคลากร   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

    - การพัฒนาหลักสตูร               

    - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน               

     - พัฒนาเทคโนโลยี และทรพัยากรอื่นๆ               

     - สิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษา               

2. อนุรักษฟ์ื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2.1 จ านวนโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับด้าน  - โบราณสถาน โบราณวตัถุ 30 6 6 6 6 6 

จารตีประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภายในจังหวัด โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ให้คงอยู่สืบไป ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  - ศาสนา             

     - ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. สรา้งอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได้ 3.1 จ านวนโครงการที่สร้างอาชีพสรา้งงาน กลุ่มอาชีพในพืน้ที่จังหวัดชัยภมูิ 50 10 10 10 10 10 

พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะ  และการรวมกลุ่ม   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

และการรวมกลุ่ม เพื่อความเข้มแข็ง 3.2 จ านวนโครงการที่พัฒนา ผลิตภัณฑ ์   10 2 2 2 2 2 

ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคา่   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

4. ส่งเสรมิสวสัดิการผูสู้งอายุ ผู้พกิาร 4.1 จ านวนโครงการที่พัฒนาและสง่เสริม จ านวนผูสู้งอาย ุผู้พกิาร 25 5 5 5 5 5 

เด็กผู้ยากไร ้ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม คุณภาพชวิิต เด็กผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ให้มีคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น   ในจังหวดัชัยภมูิ             

5. สนับสนนุการป้องกัน และแกไ้ข 5.1 จ านวนโครงการที่สนับสนุนการ   15 3 3 3 3 3 

ปัญหายาเสพตดิ และการบรรเทา ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

สาธารณภัย 5.2 จ านวนโครงการบรรเทาสาธารณภัย   15 3 3 3 3 3 

  ต่างๆ   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

6. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 6.1 จ านวนโครงการที่พัฒนาและสง่เสริม   20 4 4 4 4 4 

ให้มีศักยภาพและให้เป็นที่รูจ้กัแพร่ แหล่งท่องเที่ยว   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

หลาย 6.2 การเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัทอ่งเที่ยว               

 6.3 รายได้จากการทอ่งเทีย่วเพิ่มขึน้        
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7.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 7.1 จ านวนโครงการที่อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู   15 3 3 3 3 3 

และสิง่แวดลอ้ม สรา้งความสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (พืช ดิน น้ า)   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ในระบบนิเวศน ์สนับสนุนการป้องกัน 7.2 การเพิ่มปรมิาณของห่วงโซ่อาหาร   15 3 3 3 3 3 

และแกไ้ขปัญหามลภาวะ (สัตว์อาหารตามธรรมชาติ)   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  7.3 โรงก าจัดขยะรวม   1 1         

      โครงการ โครงการ         

8. พัฒนาเสน้ทางคมนาคม 8.1 ระยะทางของถนนทีไ่ด้รับการก่อสรา้ง   1,000 กม. 200 

กม. 

200 

กม. 

200 

กม. 

200 

กม. 

200 

กม. 

การจัดการแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค ซอ่มแซม ปรับปรุง               

บรโิภค และน้ าเพื่อการเกษตร 8.2 จ านวนแหลง่น้ าทีไ่ด้รับการก่อสรา้ง   100 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 

  ปรับปรุง และพัฒนา               

  8.3 จ านวนสะพาน ท่อลอดเหลี่ยม   30 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 6 แห่ง 

9. ส่งเสรมิพลังงานทางเลอืก 9.1 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพลังงาน   16 4 3 3 3 3 

แกป่ระชาชน ทางเลือก   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  9.2 มีสถานีการผลิตพลงังานจากแสง 

อาทิตย์ Sola Sel 

  16 4 3 3 3 3 
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     แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

  9.3 มีสถานีการผลติพลงังานจากลม   16 4 3 3 3 3 

      แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

  9.4 มีสถานีผลติ BIO DIESEL   16 4 3 3 3 3 

      แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

  9.5 มีสถานีผลติพลงังานชีวมวล   16 4 3 3 3 3 

  (Bio mass)   แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

10.การบรหิารจัดการองคก์รตาม 10.1 การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม   50 10 10 10 10 10 

หลักธรรมาภิบาล ตามหลักสตูรต่างๆ    โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  10.2 การส่งเสรมิวัฒนธรรมประชาธิปไตย   5 1 1 1 1 1 

      โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  10.3 ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ   50 10 10 10 10 10 

  บรหิารจัดการองคก์ร    คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง 

11.ให้ประชาชนด ารงชวีิตอยูอ่ย่าง 11.1 จ านวนครัวเรอืนที่   80 16 16 16 16 16 

พอเพียง ลดความฟุ้งเฟอ้พึ่งตนเองได้ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพิ่มขึน้    ครั้ง คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง คร้ัง 

 

/
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