
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 โครงการจัดท า ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังเมืองรวม 300,000             ในเขตพื้นที่จังหวดั กองช่าง

ผังเมืองรวมจังหวดั จังหวดัชัยภมูิ ชัยภมูิ

ชัยภมูิ

2 โครงการพทิกัษรั์กษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,000,000          องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

ไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา โครงการเพื่อปลูกฝังแนวคิดทศันคติ จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

พระมหากษตัริย์ ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 

อันเปน็ที่ยึดเหนี่ยว ใหก้ับประชาชนในพื้นที่จังหวดัชัยภมูิ

และเปน็ศูนย์รวมจิตใจ ตามโครงการ เพื่อความเปน็สิริมงคล

ของประชาชน ของประเทศชาติ เสริมสร้างความรัก

ความสามัคคี และร่วมกันแสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

พ.ศ. 2559
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พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชัยภมูิ

6. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรบรูณำกำรกำรพัฒนำรว่มกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงำนภำครฐัภำคเอกชน
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6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรบรูณำกำรกำรพัฒนำรว่มกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงำนภำครฐัภำคเอกชน

3 โครงการ "รักษน์้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,000,000          องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

รักปา่ รักษาแผ่นดิน" โครงการ "รักษน์้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียตริ

พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

พรรษา 89 พรรษา 5 ธนัวาคม 2559

4 โครงการอนุรักษ์ โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่อง 250,000             องค์การบริหารส่วน ส านักปลัด

พนัธกุรรมพชือันเนื่อง มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน จังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

มาจากพระราชด าริ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตน เพื่อสร้างความเข้าใจและท าใหต้ระหนัก

ราชสุดาสยามบรม ถึงความส าคัญของพนัธกุรรมพชืต่างๆ 

ราชกุมารี ที่มีอยู่ในประเทศไทย
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5 โครงการการติดตาม ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 300,000             16 อ าเภอ กองแผนและ

และประเมินผลแผน การพฒันา แผนพฒันาสามป ีโครงการ ในเขตพื้นที่ จ.ชัยภมูิ งบประมาณ

พฒันาองค์การบริหาร ตามแผนพฒันาสามปทีี่ได้ด าเนินการ

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ ตามข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่าย

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในรอบปทีี่

ผ่านมา

6 โครงการจัดท า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ผลการ 150,000             กองแผนและ กองแผนและ

รายงานผลการ ด าเนินงานและภารกิจด้านต่างๆ ของ งบประมาณ งบประมาณ

ด าเนินงาน อบจ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ ประจ าป ี2559 ส่งเผยแพร่

ใหก้ับ อบจ.ทั่วประเทศและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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7 โครงการประสานแผน ด าเนินการประสานหน่วยการปกครอง 1,000,000          16 อ าเภอ กองแผนและ

พฒันาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นและหน่วยงานอื่นในด้านการประสาน ในเขตพื้นที่ จ.ชัยภมูิ งบประมาณ

แผนพฒันา การจัดประชุมประชาคมและอี่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการขับเคล่ือแผนแบบบรูณาการ

ส าหรับน าข้อมูลมาจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อใหก้ารด าเนินการมีความสอดคล้องและ

เปน็ไปในแนวทางเดียวกัน

8 โครงการพฒันาศักยภาพพฒันาศักยภาพเพิ่มพนูความรู้ทกัษะ 400,000             องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

การจัดท าแผนพฒันา ในการจัดท าแผนพฒันาใหก้ับคณะกรรมการ จังหวดัชัยภมูิ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วน การจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน

จังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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9 โครงการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมและเผยแพร่ 50,000              ศูนย์ Clinic Center กองแผนและ

ศูนย์เครือข่าย ประชาสัมพนัธ ์Clinic Center  อบจ.ชัยภมูิ งบประมาณ

เพื่อแก้ไขปญัหาและ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาทอ้งถิ่น

(Clinic Center) 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ
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