แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570)

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 0 4412 4622

ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา

แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มนั่ คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566

ผ 02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขับเคลื่อน
5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 1.จานวน 8 สถานศึกษา
1. เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ในสังกัดองค์การบริหาร
ในสังกัดองค์การบริหาร
1. สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็น
ในสังกัดองค์การบริหาร การประเมินเพือ่ เป็น
เป็นสถานศึกษาพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
2.ร้อยละ 80 ของครูผู้เข้า
สถานศึกษาพอเพียง
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)
ด้านการศึกษา (ศรร.)
2. ครูในสังกัดองค์การบริหาร
3. ร้อยละ 70 ของครูแกน
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดทา
นาทีส่ ามารถถ่ายทอด
2. เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
และขยายผลกิจกรรม
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ใช้เป็นแนวทางในการจัด
การเรียนรู้ตามปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
การเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
และบุคลากรในสังกัดองค์การ
การศึกษา
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.สถานศึกษาใน
กองการศึกษาฯ
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมการประเมิน
เพือ่ เป็นสถานศึกษา
พอเพียง และศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.)
2.ครูในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิมีความรู้
หลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมายเหตุ
เดิม ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)
อบจ.ชัยภูมิ
ข้อ 41 หน้า 1-3/67

1-3/1

แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มนั่ คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
2567
2568
2569
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2566
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2570
(บาท)

ผ 02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

3. เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
3. ประชาชนน้อมนา
ครูแกนนาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
พอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวติ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
4. เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
1. สถานศึกษาในสังกัด
นักเรียนเป็นแกนนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พอเพียงสังกัดองค์การ
ชัยภูมิ จานวน 26 แห่ง
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. ครูในสังกัดองค์การบริหาร
5. เพือ่ ส่งเสริมการจัดการ
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 750 คน
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
3. ประชาชนในเขตพืน้ ที่
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บริการไม่น้อยกว่า 150 คน
6. เพือ่ ให้ประชาชนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1-3/2

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มนั่ คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.12 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2566 2567 2568 2569 2570
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ 1.เพือ่ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุและ 1.เชิงปริมาณ : จัดบริการและ 8,000,000
กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้
จังหวัดชัยภูมิ
รับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพในเขต ครอบคลุม และตอบสนองต่อความ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ ได้รบั บริการ จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น
ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย ต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพในเขต
บริการสถานบริการหรือองค์กร พืน้ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 27,578 คน
อื่นๆรวมทัง้ ได้รบั เครื่องช่วย
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้า
กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทเี่ กี่ยว หมายในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ )
กับบริการทางการแพทย์
2. เชิงคุณภาพ : คนพิการ ผู้สูงอายุ
ในกรณีทมี่ ีผลการตรวจวินิจฉัย และผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้อง
หรือมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
ได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ในเขต
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และราย
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ มีคุณภาพชีวติ
การทีส่ านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติประกาศกาหนด
หรือรายการอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพืน้ ที่

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่
จาเป็นทีอ่ ยู่ในระยะที่
จาเป็นต้องได้รบั การ
ฟืน้ ฟูสมถรรภาพได้รบั
ความช่วยเหลือตามงบ
ประมาณทีจ่ ดั สรรคือ
กายอุปกรณ์ ร้อยละ50
โครงการ ร้อยละ 40
และบริหารกองทุน
ร้อยละ 10

1.คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
กองสวัสดิการ
ผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น
สังคม
ต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
ได้รบั บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ทจี่ าเป็นต่อ
สุขภาพจากหน่วยบริการ
สถานบริการหรือองค์กร
อื่นๆรวมทัง้ ได้รบั เครื่องช่วย
กายอุปกรณ์และอุปกรณ์
ทีเ่ กี่ยวกับการบริการทาง
การแพทย์ในกรณีทมี่ ีผล
การตรวจวินิจฉัยหรือมีขอ้
บ่งชี้ทางการแพทย์ ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์และรายการ
ทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศกาหนด
หรือรายการอื่นทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะ

เดิม ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)
อบจ.ชัยภูมิ
ข้อ 4 หน้า 2-7/5

2-12/1

แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มนั่ คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.12 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2566 2567 2568 2569 2570
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
2.เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพของหน่วย
บริการทุกระดับ ในจังหวัดชัยภูมิ
ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุม
และตอบสนองต่อความจาเป็นของ
คนพิการผู้สูงอายุ และผู้ทอี่ ยู่ในระยะ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชน
ได้มากขึ้น
3.เพือ่ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้รบั
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน
และในครอบครัวทีส่ ามารถเชื่อมโยง
กับระบบบริการของหน่วยบริการ
สถานบริการอย่างทัว่ ถึงในเขต
จังหวัดชัยภูมิ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพืน้ ที่
2. หน่วยบริการทุกระดับใน
จังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดหา
กายอุปกรณ์และเครื่องช่วย
ความพิการตอบสนองต่อ
ความจาเป็นของคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ทอี่ ยู่ในระยะ
ทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น
3. คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น
ต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ในระดับชุมชนและในครอบครัว
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
บริการของหน่วยงานบริการ
สถานบริการได้อย่างทัว่ ถึง
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
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แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มนั่ คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.12 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2566 2567 2568 2569 2570
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
4.เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ
องค์กรผู้สูงอายุและองค์กรอื่นๆ
ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ
และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ทอี่ ยู่ในระยะ
ทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ด้วยกันเองได้ในระยะยาว
5.เพือ่ สนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ทอี่ ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้
รับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพได้รบั บริการ
ขั้นพืน้ ฐานให้สามารถดารงชีวติ
ประจาวันได้อย่างอิสระ
6.เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุนฟืน้ ฟู
สมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินร้อยละ15 ของ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของกองทุนฟืน้ ฟู
สมรรถภาพในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. องค์กรคนพิการ องค์กร
ผู้สูงอายุและองค์กรอื่นๆ
สามารถร่วมมือกับหน่วย
บริการและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ
ผู้สูงอายุและผู้ทอี่ ยู่ในระยะ
ทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพได้ในระยะยาว
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