
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาส่งเสริม 1. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมอาชีพ 700,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

อาชีพใหแ้ก่ราษฎร ด้านการเกษตร ด้านหตัถกรรม และ และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวติ

ด้านการเกษตร ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ตามโครงการ

ด้านหตัถกรรมและ 2. ศึกษาดูงาน

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

2 โครงการส่งเสริมพฒันา 1. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้อาชีพต่างๆ 500,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

การสร้าอาชีพ108 เช่น การท าขนม การนวดแผนไทย และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวติ

อาชีพ ตามแนวพระราช การจัดดอกไม้ ฯลฯ ตามโครงการ

ด ารัสเศรษฐกิจพเิพยีง 2. ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ
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3 โครงการส่งเสริมการผลิต 1. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้การพฒันา 500,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

และสนับสนุน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ OTOP คุณภาพชีวติ

ผู้ประกอบการสินค้า จังหวดัชัยภมูิ

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกร้าน

 OTOP จังหวดัชัยภมูิ น าสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

4 โครงการสนับสนุนการ 1. จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ่ม 300,000             พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองส่งเสริม

ขับเคล่ือนสวสัดิการ ศักยภาพกลุ่มสวสัดิการชุมชน และศึกษาดูงาน คุณภาพชีวติ

ชุมชนจังหวดัชัยภมูิ 2. ศึกษาดูงานกลุ่มสวสัดิการชุมชน ตามโครงการ

ที่ประสบผลส าเร็จ
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5 กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือ ฝึกอบรมอาชีพใหก้ับแรงงาน ตาม 280,000 จังหวดัชัยภมูิ ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานตามโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

อันเนื่องมาจาก กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์

พระราชด าริ เข้ารับการอบรม และกลุ่มผลิตสินค้า OTOP

6 กิจกรรม ฝึกอบรม เพื่อพฒันาฝีมือแรงงานในตลาดแรงงาน 672,000 ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

ฝีมือแรงงานรองรับ รองรับการท างานเพื่อพฒันาโครงสร้าง แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

ระบบขนส่งและก่อสร้าง พื้นฐาน คมนาคม การท างานในสถาน

ประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์และการ

ก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

7 กิจกรรม ทดสอบ เพื่อส่งเสริมใหแ้รงงานทั่วไปและกลุ่ม 511,300 ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู้ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และพฒันาตนเองใหไ้ด้มาตรฐานและ

ทดสอบมาตรฐานฯรองรับสาขาที่

ประกาศเปน็สาขาเส่ียงอันตราย
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8 กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ

รายการ อบรมเพิ่มขีด เพื่อใหแ้รงงานไทยและผู้ประกอบกิจการ 144,000 ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

ความสามารถด้าน มีความสามารถด้านภาษากลางอาเซียน แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

ภาษาใหแ้ก่แรงงานไทย

รายการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมฝีมือใหแ้รงงานใหม่มีความรู้ 208,000 ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

ผู้ประกอบอาหารรองรับ ทกัษะฝีมืออุตสาหกรรมอาหารมีความ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

ครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมในการท างาน

รายการ ฝึกอบรมฝีมือ เพื่อเตรียมแรงงานใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 144,000             ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานส่งเสริมศักยภาพ กับยานยนต์และชิ้นส่วนใหม้ีทกัษะฝีมือสูง แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

อุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วน 

รายการ ฝึกอบรม เพื่อพฒันาฝีมือแรงงานใหม่พร้อมในด้าน 384,000             ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

ฝีมือแรงงานไทยเพื่อ บริการและทอ่งเที่ยวในการท างานใน แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

ส่งเสริมความสามารถ สถานประกอบกิจการ

ของภาคบริการและการทอ่งเที่ยว
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รายการ ฝึกอบรมฝีมือ ฝึกอบรมฝีมือใหแ้รงงานใหม่เพื่อเพิ่ม 720,000             ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานไทยขับเคล่ือน ศักยภาพในสถานประกอบกิจการ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

การแข่งขันของภาค ขนาดใหญ่ กลาง

อุตสาหกรรม

รายการ ยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานในสถาน 52,000              ศพจ.ชย. ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานรองรับเศรษฐ ประกอบกิจการ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

กิจพเิศษ

9 กิจกรรม พฒันาฝีมือ ฝึกอาชีพเสริมใหแ้รงงานกลุ่มเปา้หมาย 654,000             จังหวดัชัยภมูิ ศูนย์พฒันาฝีมือ

ส่งเสริมการประกอบ กลุ่มอาชีพ OTOP ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

อาชีพ แรงงานนอกระบบ แรงงานทั่วไป

10 กิจกรรม ฝึกอบรม ฝึกอาชีพเสริม กลุ่มเปา้หมาย ผู้ประสบ 378,000             จังหวดัชัยภมูิ ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานกลุ่มเปา้หมาย ภยัธรรมชาติ ผู้ผ่านการบ าบดัยาเสพติด แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ผู้ต้องขัง

ในการประกอบอาชีพ
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11 กิจกรรม ฝึกอบรม ฝึกอาชีพเพิ่มทกัษะใหก้ับกลุ่มผู้สูงอายุ 108,000             จังหวดัชัยภมูิ ศูนย์พฒันาฝีมือ

แรงงานผู้สูงอายุ มีความรู้ในการประกอบอาชีพพึ่งพา แรงงานจังหวัดชัยภมูิ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการ ตนเอง

ประกอบอาชีพ

12 โครงการส่งเสริมด้าน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 400,000             ทกุอ าเภอ ส านักงานประมง

การประมง จัดอบรมใหค้วามรู้ จังหวดัชัยภมูิ

แจกปจัจัยการผลิต

ติดตามใหค้ าแนะน าประเมินผลผลิตป ี61

13 โครงการส่งเสริม 1. กิจกรรมมีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง 426,700             ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

การมีงานท าอย่าง 2. กิจกรรมเคล่ือนย้ายแรงงานอย่าง 8,400                ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ

เปน็ระบบ เปน็ระบบ

14 โครงการบริการจัดหา 1. กิจกรรมจัดหางานพเิศษส าหรับ 2,500                ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

งานแก่กลุ่มพเิศษ ผู้พน้โทษ จังหวดัชัยภมูิ

2-1/6



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

2. กิจกรรมจัดหางานพเิศษส าหรับ 7,000                ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

นักเรียน นักศึกษา จังหวดัชัยภมูิ

3. กิจกรรมจัดหางานใหค้นพกิารมีงานท า 11,200              ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

จังหวดัชัยภมูิ

15 โครงการจัดท าทะเบยีน ส ารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 3,600                ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

ก าลังแรงงาน ที่จะส าเร็จการศึกษา จังหวดัชัยภมูิ

16 โครงการเตรียมความ 1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

พร้อมแก่ก าลังแรงงาน  - แนะแนวอาชีพใหน้ักเรียน นักศึกษา 2,650                ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

2. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการ จังหวดัชัยภมูิ

จ้างงาน

 - เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 35,000              ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

จังหวดัชัยภมูิ

17 โครงการขยายโอกาส 1. ส ารวจข้อมูลความต้องการของ 10,000              ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

การมีงานท าใหผู้้สูงอายุ ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและท างาน จังหวดัชัยภมูิ

2. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 35,000              ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ

อิสระใหก้ับผู้สูงอายุ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

18 โครงการจัดท า ส ารวจฐานข้อมูลแรงงานที่มีทกัษะพเิศษ 11,900              ในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

ฐานข้อมูลแรงงานที่มี จังหวดัชัยภมูิ

ทกัษะพเิศษ

19 โครงการเตรียมความ 1. จัดท าเอกสารส่ิงพมิพต่์างๆเพื่อ 80,000              พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

พร้อมใหค้นหางาน เผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์หค้นหางานที่ จังหวดัชัยภมูิ

เพื่อปอ้งกันการตกเปน็ ประสงค์จะไปท างานต่างประเทศ

เหยื่อการค้ามนุษย์ ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ

ด่านแรงงานในการไป ขั้นตอนการไปท างานต่างประเทศเพื่อ

ท างานต่างประเทศ ประกอบการตัดสินใจก่อนเดินทางไป

ท างานต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

2. จัดอบรมคนหางานที่ลงทะเบยีน

เพื่อแจ้งความประสงค์ไปท างานต่าง

ประเทศ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

20 การไปท างานต่าง 1. ด าเนินกิจกรรมด้านจัดหางานใน 19,400              16 อ าเภอ ส านักงานจัดหางาน

ประเทศ (TOEA) ประเทศได้แก่ จังหวดัชัยภมูิ

 - พจิารณาค าขอและพาลูกจ้าง

ไปท างาน/ฝึกงานต่างประเทศ

 - รับลงทะเบยีนผู้ประสงค์จะเดินทาง

ไปท างานต่างประเทศ

 - รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและ

เดินทางกลับท างานต่างประเทศ 

(Re-entry)

 - รับสมัครคนงานไปท างานต่าง

ประเทศรัฐจัดส่ง

2. การประชาสัมพนัธ/์การใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสาร

 - ประชาสัมพนัธจ์ัดต้ังศูนย์ประสาน

บริการการไปท างานต่างประเทศ

จังหวดัชัยภมูิ
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

 - ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ

 - ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารแก่คนหางาน

ที่เดินทางไปท างานต่างประเทศผู้รับ

อนุญาตจัดหางานใหค้นหางานเพื่อไป

ท างาน นายจ้างต่างประเทศและ

ประชาชนทั่วไป

21 แผนงาน : พื้นฐานด้าน

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : การพฒันา กิจกรรม : การพฒันาปรับปรุงพนัธุสั์ตว์ 294,440 ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

การผลิตปศุสัตว์ ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

ผลผลิต : การพฒันา กิจกรรม : เฝ้าระวงั ปอ้งกัน ควบคุม 777,730             ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

สุขภาพสัตว์ บ าบดัและชันสูตรโรคสัตว์ ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

กิจกรรม : ปอ้งกัน แก้ไข และเตรียม
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

ความพร้อมรับปญัหาไข้หวดันก

ผลผลิต : การเกษตร กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และ 546,210             ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

ได้รับการส่งเสริม เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ จังหวดัชัยภมูิ

พฒันาศักยภาพ

22 แผนงาน : พฒันา

เกษตรกรรมยั่งยืนและ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกรอย่างระบบ

โครงการ : พฒันา กิจกรรม : เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 105,270             ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

บริหารจัดการเขต ใหก้ับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

เศรษฐกิจส าหรับสินค้า

เกษตรที่ส าคัญ

โครงการ : พฒันา กิจกรรม : พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 43,200              ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

ประสิทธภิาพการผลิต

สินค้าเกษตร
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

23 แผนงาน : ส่งเสริม กิจกรรม : พฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร 407,700             ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

สินค้าด้านการเกษตร สู่มาตรฐาน ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

และอุตสาหกรรมอาหาร

24 แผนงาน : บรูณาการ กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีน 310,800             ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

เศรษฐกิจดิจิทลั เกษตรกร ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

โครงการ : ปรับปรุง

ข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร

25 โครงการ : เพิ่ม กิจกรรม : เพิ่มประสิทธภิาพการ 1,800,000          ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

ประสิทธภิาพการผลิต เล้ียงโคเนื้อและกระบอื ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

สินค้าปศุสัตวเ์พื่อรอง กิจกรรม : เพิ่มประสิทธภิาพ

การเปดิประชาคม การเล้ียงโคนม

เศษฐกิจอาเซียน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงสุกร

26 โครงการ : มหกรรม กิจกรรม : ประกวดและแข่งขัน 1,000,000          ทกุต าบล สนง.ปศุสัตว์

โคเนื้อและกระบอื กิจกรรม : แสดงนิทรรศการ ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

จังหวดัชัยภมูิ เพื่อชีวติ

และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิอำชีพ กำรลงทนุ กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ส่งเสรมิและสนับสนุนสินค้ำ OTOP

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคล่ือนที่ ทกุต าบล สถานีพฒันาที่ดิน

การผลิตโคเนื้อและ 1.ส่งเสริมการผลิตและการใช้สาร ทกุอ าเภอ จังหวดัชัยภมูิ

กระบอืคุณภาพ อินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

  (1) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอนิทรีย์ 52,500              

  (2) ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 105,000             

กิจกรรมพฒันาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย

1.อบรมหมอดินอาสา

  (1) อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบล 198,400             

  (2) อบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 485,100             

2.เผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์นส่วนของ 12,000              

สถานีพฒันาที่ดิน

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการพฒันาที่ดิน

1.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

พฒันาที่ดิน
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     (1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 178,500             

การพฒันาที่ดิน (ใหม)่

     (2)   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 116,000             

การพฒันาที่ดิน (ต่อยอด)

กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน

ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

  - ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 8,250                

กิจกรรมฟื้นฟแูละปอ้งกันการชะล้าง

พงัทลายของดิน

1.รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

(1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 3,000,000          

   1) ผลิตกล้าเหญ้าแฝกเพื่อปลูก

   2) ปลูก

(2) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย 1,022,000          

   1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

   2) แจกจ่าย
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2.จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ าพื้นที่ 1,400,000          

ลุ่ม-ดอน-สูง

  - ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษดิ์น

และน้ าพื้นที่ลุ่ม-ดอน

กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

สนับสนุนการใช้ปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน

 1) จัดหาเมล็ดพนัธุก์ารใช้พชืปุ๋ยสดตามนโยบาย

 - ปอเทอืง 2,456,520          

 2) ส่งเสริมการปลูกพชืปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน 225,000             

กิจกรรมแผนการรองรับการเปล่ียนแปลง

ภมูิอากาศและลดโลกร้อน

1.การปอ้งกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

(1) โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ 340,000             

ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
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(2) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง 100,000             

เพื่อบรรเทาโลกร้อน

กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ าไร่นา

นอกเขตชลประทาน

 - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 39,330,000         

ขนาด 1,260 ลบ.ม

กิจกรรมพฒันาแหล่งน้ า เพื่อการอนุรักษดิ์น

และน้ า

  - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 12,000,000         

28 โครงการเผยแพร่ 1. จัดท าเอกสาร ส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ือต่างๆ 51,000              16 อ าเภอ ส านักงานจัดหางาน

ความรู้เพื่อปอ้งก้นการ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพบั ส่ิงของ เพื่อเปน็ จังหวดัชัยภมูิ

หลอกลวงคนหางาน ส่ือประชาสัมพนัธก์ารเดินทางไปท างาน

ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
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2. เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพนัธเ์คล่ือน

ที่จัดประชุมชี้แจง หรือเผยแพร่ประชา

สัมพนัธ ์การเดินทางไปท างานใน

ต่างประเทศอย่างถูกต้องแก่ประชาชน

ทั่วไป คนหางานที่สนใจ ไปท างาน

ในต่างประเทศ

3. ประสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้าง

ความร่วมมือและรณรงค์ปอ้งกันการ

หลอกลวงคนหางาน

29 โครงการเครือข่ายชุมชน รวบรวมข้อมูลผู้ที่ถูกระงับการ 68,000              16 อ าเภอ ส านักงานจัดหางาน

ร่วมรณรงค์ปอ้งกันการ เดินทางบคุคลหรือกลุ่มบคุคลที่มี จังหวดัชัยภมูิ

ลักลอบไปท างาน พฤติการณ์หรือพยานหลักฐานน่าเชื่อวา่

ต่างประเทศ จะลักลอบเดินทางไปท างานต่างประเทศ

รวมทั้งยอมรับวา่จะเดินทางไปท างาน/

ฝึกงานต่างประเทศ  โดยไม่ปฏบิติัตาม 
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พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

พ.ศ.2528 โดยประสานกับผู้น าชุมชน

น าข้อมูลการระงับการเดินทางไปขยาย

ผลชี้แจงใหค้วามรู้ในการเดินทางไป

ท างานต่างประเทศที่ถูกต้องแกผู้ที่ถูก

ระงับการเดินทาง ตามภมูิล าเนาที่อยู่

30 โครงการตรวจสอบการ ตรวจสอบสถานประกอบการและคน 42,460              จังหวดัชัยภมูิ ส านักงานจัดหางาน

ท างานของคนต่างด้าว ต่างด้าวที่ท างานในสถานประกอบการ จังหวดัชัยภมูิ

และสถานประกอบการ

2-1/18


