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ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

วัฒนธรรมและการกีฬา 
 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ัน่คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา
     1.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขบัเคล่ือน 1. เพือ่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษา เปา้หมายเชงิคุณภาพ 5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 5,087,200 1.จ านวน 8 สถานศึกษา 1.สถานศึกษาใน กองการศึกษาฯ เดมิ ปรากฏใน

ปรัชญาของเศรษฐกจิ ในสังกดัองค์การบริหาร 1. สถานศึกษาในสังกดัองค์การ ในสังกดัองค์การบริหาร สังกดัองค์การบริหาร แผนพัฒนา

พอเพยีงสู่สถานศึกษา ส่วนจงัหวดัชัยภมูิ เขา้ร่วม บริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ ส่วนจงัหวดัชัยภมูิเป็น ส่วนจงัหวดัชัยภมูิ ท้องถิ่น 

ในสังกดัองค์การบริหาร การประเมินเพือ่เป็น เป็นสถานศึกษาพอเพยีง สถานศึกษาพอเพยีง เขา้ร่วมการประเมิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส่วนจงัหวดัชัยภมูิ สถานศึกษาพอเพยีง และศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก 2.ร้อยละ 80 ของครูผู้เขา้ เพือ่เป็นสถานศึกษา อบจ.ชยัภมิู 

และศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รับการอบรมมีความ พอเพยีง และศูนยก์าร ขอ้ 41 หน้า 1-3/67

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านการศึกษา (ศรร.) พงึพอใจในระดับดี เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ด้านการศึกษา (ศรร.) 2. ครูในสังกดัองค์การบริหาร 3. ร้อยละ 70 ของครูแกน ของเศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ส่วนจงัหวดัชัยภมูิ จดัท า น าทีส่ามารถถา่ยทอด ด้านการศึกษา (ศรร.)
เกี่ยวกบัหลักปรัชญา หลักสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง และขยายผลกจิกรรม 2.ครูในสังกดั
ของเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บั ใช้เป็นแนวทางในการจดั การเรียนรู้ตามปรัขญา องค์การบริหารส่วน
ผู้บริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน เศรษฐกจิพอเพยีงด้าน จงัหวดัชัยภมูิมีความรู้
และบุคลากรในสังกดัองค์การ การศึกษา หลักสูตรเศรษฐกจิ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ พอเพยีง

                                                                     แก้ไขครั้งที ่ 3/2565 ประจ าปงีบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

งบประมาณ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ัน่คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา
     1.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                     แก้ไขครั้งที ่ 3/2565 ประจ าปงีบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

งบประมาณ

3. เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 3. ประชาชนน้อมน า
ครูแกนน าเศรษฐกจิพอเพยีง หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
โรงเรียนในสังกดัองค์การ พอเพยีงไปใช้ในการด าเนินชีวติ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ เปา้หมายเชงิปรมิาณ
4. เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 1. สถานศึกษาในสังกดั
นักเรียนเป็นแกนน าเศรษฐกจิ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พอเพยีงสังกดัองค์การ ชัยภมูิ จ านวน 26 แหง่
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ 2. ครูในสังกดัองค์การบริหาร
5. เพือ่ส่งเสริมการจดัการ ส่วนจงัหวดัชัยภมูิ จ านวน 750 คน
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา 3. ประชาชนในเขตพืน้ที่
ของเศรษฐกจิพอเพยีง บริการไม่น้อยกวา่ 150 คน
6. เพือ่ใหป้ระชาชนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
จากฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    
   การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ัน่คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.12 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจดัการ 1.เพือ่ใหค้นพกิาร ผู้สูงอายแุละ 1.เชิงปริมาณ : จดับริการและ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 คนพกิาร ผู้สูงอาย ุผู้ที่ 1.คนพกิาร ผู้สูงอาย ุและ กองสวสัดิการ เดมิ ปรากฏใน

กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพ ผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้ อปุกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิารให้ จ าเป็นทีอ่ยู่ในระยะที่ ผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น สังคม แผนพัฒนา

จงัหวดัชัยภมูิ รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพในเขต ครอบคลุม และตอบสนองต่อความ จ าเป็นต้องได้รับการ ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ท้องถิ่น 

พืน้ทีจ่งัหวดัชัยภมูิ ได้รับบริการ จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายได้แกค่นพกิาร ฟืน้ฟสูมถรรภาพได้รับ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชัยภมูิ (พ.ศ.2566 - 2570) 

ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้สูงอาย ุและผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น ความช่วยเหลือตามงบ ได้รับบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพ อบจ.ชยัภมิู 

ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพในเขต ประมาณทีจ่ดัสรรคือ ทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นต่อ ขอ้ 4 หน้า 2-7/5

บริการสถานบริการหรือองค์กร พืน้จงัหวดัชัยภมูิ จ านวน  27,578 คน กายอปุกรณ์ ร้อยละ50 สุขภาพจากหน่วยบริการ
อื่นๆรวมทัง้ได้รับเคร่ืองช่วย (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้า โครงการ ร้อยละ 40 สถานบริการหรือองค์กร
กายอปุกรณ์และอปุกรณ์ทีเ่กี่ยว หมายในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชัยภมูิ) และบริหารกองทุน อื่นๆรวมทัง้ได้รับเคร่ืองช่วย
กบับริการทางการแพทย ์ 2. เชิงคุณภาพ : คนพกิาร ผู้สูงอายุ ร้อยละ 10 กายอปุกรณ์และอปุกรณ์
ในกรณีทีม่ีผลการตรวจวนิิจฉยั  และผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้อง ทีเ่กี่ยวกบัการบริการทาง
หรือมีขอ้บ่งชี้ทางการแพทย ์ ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ในเขต การแพทยใ์นกรณีทีม่ีผล
ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์และราย พืน้ทีจ่งัหวดัชัยภมูิ  มีคุณภาพชีวติ การตรวจวนิิจฉยัหรือมีขอ้
การทีส่ านักงานหลักประกนั บ่งชี้ทางการแพทย ์ทัง้นี ้
สุขภาพแหง่ชาติประกาศก าหนด ตามหลักเกณฑ์และรายการ
หรือรายการอื่นทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ ทีส่ านักงานหลักประกนัสุขภาพ
จากคณะอนุกรรมการหลักประกนั แหง่ชาติประกาศก าหนด
สุขภาพระดับเขตพืน้ที่ หรือรายการอื่นทีไ่ด้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะ

                                                                          แก้ไขครั้งที ่ 3/2565 ประจ าปงีบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

งบประมาณ

2-12/1



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ัน่คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.12 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                          แก้ไขครั้งที ่ 3/2565 ประจ าปงีบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

งบประมาณ

2.เพือ่สนับสนุนการพฒันาระบบ อนุกรรมการหลักประกนั
บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพของหน่วย สุขภาพระดับเขตพืน้ที่
บริการทุกระดับ ในจงัหวดัชัยภมูิ 2. หน่วยบริการทุกระดับใน
ใหส้ามารถจดับริการและอปุกรณ์ จงัหวดัชัยภมูิ สามารถจดัหา
เคร่ืองช่วยความพกิารใหค้รอบคลุม กายอปุกรณ์และเคร่ืองช่วย
และตอบสนองต่อความจ าเป็นของ ความพกิารตอบสนองต่อ
คนพกิารผู้สูงอาย ุและผู้ทีอ่ยู่ในระยะ ความจ าเป็นของคนพกิาร
การฟืน้ฟสูมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชน ผู้สูงอาย ุและผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
ได้มากขึ้น ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
3.เพือ่สนับสนุนการพฒันารูปแบบ สมรรถภาพได้อยา่งครอบคลุม
การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและ มากขึ้น
ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร ผู้สูงอาย ุ 3. คนพกิาร ผู้สูงอาย ุและ
และผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้รับ ผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็น
การฟืน้ฟสูมรรถภาพในระดับชุมชน ต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
และในครอบครัวทีส่ามารถเชื่อมโยง ในระดับชุมชนและในครอบครัว
กบัระบบบริการของหน่วยบริการ สามารถเชื่อมโยงกบัระบบ
สถานบริการอยา่งทัว่ถงึในเขต บริการของหน่วยงานบริการ
จงัหวดัชัยภมูิ สถานบริการได้อยา่งทัว่ถงึ

ในเขตจงัหวดัชัยภมูิ 2-12/2



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ัน่คง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.12 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลกั หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                          แก้ไขครั้งที ่ 3/2565 ประจ าปงีบประมาณ 2565
     รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 

งบประมาณ

4.เพือ่สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 4. องค์กรคนพกิาร องค์กร
และความเขม้แขง็ขององค์กรคนพกิาร ผู้สูงอายแุละองค์กรอื่นๆ 
องค์กรผู้สูงอายแุละองค์กรอื่นๆ สามารถร่วมมือกบัหน่วย
ใหส้ามารถร่วมมือกบัหน่วยบริการ บริการและมีส่วนร่วมในการ
และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพกิาร
คนพกิาร ผู้สูงอายแุละผู้ทีอ่ยู่ในระยะ ผู้สูงอายแุละผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
ด้วยกนัเองได้ในระยะยาว สมรรถภาพได้ในระยะยาว
5.เพือ่สนับสนุนใหค้นพกิาร ผู้สูงอายุ
และผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้องได้
รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพได้รับบริการ
ขั้นพืน้ฐานใหส้ามารถด ารงชีวติ
ประจ าวนัได้อยา่งอสิระ
6.เพือ่สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
บริหารหรือพฒันากองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพใหม้ีประสิทธภิาพ 
ทัง้นี ้ต้องไม่เกนิร้อยละ15 ของ
ค่าใช้จา่ยทัง้หมดของกองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2-12/3


