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           โทร. 0 4412 4622 
 





บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
---------------------------------------- 

หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ประกอบด้วย  

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
หน้า 1-3/6 ข้อ 4   

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เครื่องแบบนักเรียน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หน้า 1-3/12 ข้อ 6  

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ หน้า 1-3/8 ข้อ 3  

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา                 
ขัน้พ้ืนฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หนา้ 1-3/11 ข้อ 4 

เหตุผล 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  ตามความ
จำเป็นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว),         
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, และค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพ่ิม
ศักยภาพสถานศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0816.2/ว 1985  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570)            
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับรองรับการจัดสรรงบประมาณในฐานะหน่วยรับ
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพฒันาการศึกษา ศาสนา 
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี เป้าหมายเชิงปริมาณ 45,771,541 50,348,695 50,348,695 50,348,695 50,348,695 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1. นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ เดิม ปรากฎใน

ค่าใช้จ่ายในการ ความพร้อมท่ีจะได้รับการ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วน ความสามารถทักษะการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดการศึกษาต้ังแต่ ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน (พ.ศ.2566-2570)

ระดับอนุบาลจนจบ จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอนุบาลจนจบการ การสนับสนุน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ องค์การบริหารส่วน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นค่าจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และมีคุณธรรม รับผิดชอบ จังหวัดชัยภูมิ

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อย่างมีคุณภาพ เรียนการสอน (รายหัว) ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นค่า ต่อครอบครัวประเทศชาติ หน้า 1-3/6 ข้อ 4

(รายหัว) ได้มาตรฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การ จัดการเรียนการสอน และเป็นพลเมืองดีของโลก

โรงเรียนในสังกัดองค์ 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (รายหัว)จ านวน 26 2. นักเรียนได้รับโอกาสและ

การบริหารส่วนจังหวัด ความสามารถ ทักษะ จ านวน 26 โรงเรียน  โรงเรียน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ชัยภูมิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติ ให้กับนักเรียน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการ สนับสนุน 

และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อ คนละ 3,570 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ครอบครัว ประเทศชาติ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ

และเป็นพลเมืองดีของโลก คนละ 3,876 บาทต่อปี ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าจัดการ

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาส เรียนการสอน (รายหัว)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                              แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1-3/1

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                              แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีได้

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนมีความรู้ รับบริการการจัดการศึกษา

ตามโครงการสนับสนุน ความสามารถ ทักษะ ข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และคุณลักษณะท่ีชัดเจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ ในทุกระดับช้ัน ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า จนจบการศึกษาข้ัน

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) พ้ืนฐานเป็นค่าจัดการ

4. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ เรียนการสอน (รายหัว) 

พึงพอใจท่ีได้รับบริการ 4. นักเรียน ผู้ปกครอง

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย  และคณะกรรมการ

ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ  ในข้ันตอนต่างๆ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า มีส่วนร่วมในการติดตาม ก ากับ

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้การด าเนินงาน

1-3/2



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                              แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

5.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตามโครงการสนับสนุน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัดการ

และคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

ข้ันพ้ืนฐาน ในข้ันตอนต่างๆ จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีส่วนร่วมในการติดตาม ของสถานศึกษา เป็นค่า

ก ากับให้การด าเนินงาน จัดการเรียนการสอน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (รายหัว)

 ในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา เป็นค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว)

1-3/3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                              แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

2 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี เป้าหมายเชิงปริมาณ 6,445,560 7,090,116 7,090,116 7,090,116 7,090,116 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ เดิม ปรากฎใน

ค่าใช้จ่ายในการจัด ความพร้อมท่ีจะได้รับการ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน องค์การบริหารส่วน ความสามารถ ทักษะ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

การศึกษาต้ังแต่ ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (พ.ศ.2566-2570)

ระดับอนุบาลจนจบ จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสนับสนุน สติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด องค์การบริหารส่วน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีเคร่ืองแบบนักเรียนท่ีมี เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัด  มีสมรรถนะและมี จังหวัดชัยภูมิ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอ  โรงเรียนในสังกัดองค์การ การศึกษาต้ังแต่ระดับ คุณธรรม รับผิดชอบ หน้า 1-3/12 ข้อ 6

โรงเรียนในสังกัด 2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อนุบาลจนจบ ต่อครอบครัว ประเทศชาติ

องค์การบริหาร ความสามารถทักษะการเรียนรู้  จ านวน 26 โรงเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นพลเมืองดีของโลก

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญา ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นค่าเคร่ืองแบบ 2.นักเรียนได้รับโอกาส

รู้คิด มีสมรรถนะและมี คนละ 500 บาทต่อปี นักเรียน จ านวน 26 และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

คุณธรรมรับผิดชอบต่อ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครอบครัว  ประเทศชาติ คนละ 550 บาทต่อปี ตามโครงการสนับสนุน 

 และเป็นพลเมืองดีของโลก เป้าหมายเชิงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาส นักเรียนมีเคร่ืองแบบนักเรียน ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใช้อย่างเหมาะสม จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
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ในการจัดการศึกษา เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ข้ันพ้ืนฐานตามโครงการ 3.ผู้ปกครองมีความ

สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ พึงพอใจท่ีได้รับบริการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ การจัดการศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุน

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าเคร่ืองแบบ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

นักเรียน ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

4.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พึงพอใจท่ีได้รับบริการ เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.นักเรียน ผู้ปกครอง 

และสนับสนุนค่าใช้จ่าย คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ และคณะกรรมการสถานศึกษา

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในข้ันตอนต่างๆ

ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่าเคร่ืองแบบ  มีส่วนร่วมในการติดตาม

นักเรียน ก ากับให้การด าเนินงาน
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   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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5. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตามโครงการสนับสนุน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด

และคณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาต้ังแต่ระดับ

ข้ันพ้ืนฐานในข้ันตอนต่างๆ อนุบาลจนจบการศึกษา

มีส่วนร่วมในการติดตาม ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ก ากับให้การด าเนินงานตาม เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.เพ่ือให้นักเรียนมี เป้าหมายเชิงปริมาณ 6,644,616 7,309,078 7,309,078 7,309,078 7,309,078 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ เดิม ปรากฎใน

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ อุปกรณ์การเรียนใช้ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วน ความสามารถ ทักษะ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ระดับอนุบาลจนจบการ อย่างเหมาะสมตรงตาม ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ จังหวัดชัยภูมิได้รับการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (พ.ศ.2566-2570)

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์และ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 

ค่าอุปกรณ์การเรียน มาตรฐานของกระทรวง ข้ันพ้ืนฐานเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม องค์การบริหารส่วน

โรงเรียนในสังกัด ศึกษาธิการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน อนุบาลจนจบการศึกษา รับผิดชอบต่อครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 โรงเรียน ข้ันพ้ืนฐาน ประเทศชาติ และเป็น หน้า 1-3/8 ข้อ 3

ชัยภูมิ ความสามารถ ทักษะ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน พลเมืองดีของโลก

การเรียนรู้ตลอดชีวิต คนละ 260 บาทต่อภาคเรียน จ านวน 26 โรงเรียน 2.นักเรียนได้รับโอกาส

มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสนับสนุนค่า

มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม คนละ 260 บาทต่อภาคเรียน ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

รับผิดชอบต่อครอบครัว เป้าหมายเชิงคุณภาพ ข้ันพ้ืนฐานตามโครงการ

ประเทศชาติ และ นักเรียน มีอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เป็นพลเมืองดีของโลก ตรงตามวัตถุประสงค์ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

                                         แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1-3/7
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                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับ อนุบาลจนจบการศึกษา

โอกาสและการสนับสนุน ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ อุปกรณ์การเรียน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม 3.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

โครงการสนับสนุน ท่ีได้รับบริการการจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อนุบาลจนจบการศึกษา

4.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า

พึงพอใจท่ีได้รับบริการ อุปกรณ์การเรียน

การจัดการศึกษา 4.นักเรียน ผู้ปกครอง

ข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                         แก้ไขคร้ังท่ี 5/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในข้ันตอนต่างๆ มีส่วน

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ร่วมในการติดตาม ก ากับ

5.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การด าเนินงาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุน

และคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ข้ันพ้ืนฐานในข้ันตอนต่างๆ ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

มีส่วนร่วมในการติดตาม ก ากับ จนจบการศึกษา

ให้การด าเนินงานตามโครงการ ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
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4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกคน เป้าหมายเชิงปริมาณ 11,476,654 12,624,320 12,624,320 12,624,320 12,624,320 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ เดิม ปรากฎใน

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ มีความพร้อมท่ีจะได้รับ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ องค์การบริหารส่วน ความสามารถ ทักษะ แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาต้ังแต่ระดับ จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ จังหวัดชัยภูมิได้รับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (พ.ศ.2566-2570)

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุบาลจนจบการศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นค่ากิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่าย มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด ในการจัดการศึกษา มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม องค์การบริหารส่วน

ผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ รับผิดชอบต่อครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วน 2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จ านวน 26 โรงเรียน ให้กับนักเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเทศชาติ และเป็น หน้า 1-3/11 ข้อ 4

จังหวัดชัยภูมิ ความสามารถ ทักษะ คนละ 448.50 บาทต่อภาคเรียน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา พลเมืองดีของโลก

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผู้เรียน 2.นักเรียนได้รับโอกาส

มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด คนละ 484.50 บาทต่อภาคเรียน  จ านวน 26 โรงเรียน และการสนับสนุนค่า

มีสมรรถนะ และมีคุณธรรม เป้าหมายเชิงคุณภาพ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

รับผิดชอบต่อครอบครัว นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ข้ันพ้ืนฐานตามโครงการ

ประเทศชาติ และ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีชัดเจน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เป็นพลเมืองดีของโลก ตามมาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับช้ัน จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
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3.เพ่ือให้นักเรียนได้รับ อนุบาลจนจบการศึกษา

โอกาสและการสนับสนุน ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่า

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม 3.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

โครงการสนับสนุน ท่ีได้รับบริการการจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อนุบาลจนจบการศึกษา

4.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความ ข้ันพ้ืนฐาน เป็นค่ากิจกรรม

พึงพอใจท่ีได้รับบริการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การจัดการศึกษา 4.นักเรียน ผู้ปกครอง

ข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
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     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในข้ันตอนต่างๆ มีส่วน

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่วมในการติดตาม ก ากับ

5.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การด าเนินงาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการสนับสนุน

และคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ข้ันพ้ืนฐานในข้ันตอนต่างๆ ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

มีส่วนร่วมในการติดตาม ก ากับ จนจบการศึกษา

ให้การด าเนินงานตามโครงการ ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา

ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล คุณภาพผู้เรียน

จนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา

เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1-3/12


