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

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

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 1. ขออนุมัติด าเนินการ 1,000,000       1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 2.วางแผนและประสานงานกบัหน่วยงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของ ที่เกีย่วขอ้ง 2.หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา 3.เตรียมการฝึกอบรมฯ

ขา้ราชการครู บุคลากรทาง 4.จดัฝึกอบรมผู้บริหาร ผู้บริหาร

การศึกษา ขา้ราชการ ลูกจา้ง สถานศึกษา ขา้ราชการครู

ประจ า และพนักงานจา้ง  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง

สังกดั อบจ.ชยัภมูิ  สังกดั อบจ.ชยัภมูิ

5.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ

6.ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร
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ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาด้าน 1. ขออนุมัติด าเนินการ 1,000,000       1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

วิชาการ ตามหลักสูตรของทาง 2.วางแผนและประสานงานกบัหน่วยงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ราชการในการปฏบิัติหน้าที่ของ ที่เกีย่วขอ้ง 2.หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและ 3.เตรียมการฝึกอบรมฯ

พนักงานจา้ง อบจ.ชยัภมูิ 4.จดัฝึกอบรม สัมมนาด้านวิชาการ

 ตามหลักสูตรของทางราชการ ขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง สังกดั อบจ.ชยัภมูิ

 และพนักงานจา้ง สังกดั อบจ.ชยัภมูิ

5.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ

6.ติดตามประเมินผล
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ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร

3 โครงการสรรหาบุคลากรกรณี 1.ขออนุมัติด าเนินการ 500,000          1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

พิเศษมีเหตุไม่ต้องสอบแขง่ขนั 2.วางแผนส ารวจขอ้มูลและประสานงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับพนักงานจา้ง สังกดั  หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 2.มหาวิทยาลัยที่ได้รับ

อบจ.ชยัภมูิ ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 3. สรรหาสถาบันการศึกษา ด าเนินการฯ การว่าจา้ง

5.สรุปและรายงานผลการด าเนินการบรรจแุต่งต้ัง

6.ติดตามประเมินผล

4 โครงการสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ 1.ขออนุมัติด าเนินการ 200,000          1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

และแต่งต้ังบุคคลเป็นขา้ราชการ 2.วางแผนส ารวจขอ้มูลและประสานงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ขา้ราชการครู บุคลากรทางการ  หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 2.มหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ศึกษา รวมถงึการสรรหาบุคคล 3. สรรหาสถาบันการศึกษา ด าเนินการฯ การว่าจา้ง

เป็นพนักงานจา้ง ของ อบจ.ชยัภมูิ 5.สรุปและรายงานผลการด าเนินการบรรจแุต่งต้ัง

6.ติดตามประเมินผล
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ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร

5 โครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศ 1. ขออนุมัติด าเนินการ 200,000          1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

ขา้ราชการและพนักงานจา้ง(ใหม)่ 2.วางแผนส ารวจขอ้มูลและประสานงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

 หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 2.โรงแรมในจงัหวัด

3.จดัฝึกอบรมปฐมนิเทศ  ขา้ราชการ ชยัภมูิ

และพนักงานจา้งสังกดั อบจ.ชยัภมูิ

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ

5.ติดตามประเมินผล

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 1. ขออนุมัติด าเนินการ 300,000          1.องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

ศักยภาพและทักษะทางวิชาการ 2.วางแผนส ารวจขอ้มูลและประสานงาน ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ตามสายงาน หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 2.หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

3.จดัฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

และทักษะทางวิชาการตามสายงาน

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ

5.ติดตามประเมินผล
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ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1. ขออนุมัติด าเนินการ 100,000          องค์การบริหารส่วน กองการเจา้หน้าที่

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2.วางแผนส ารวจขอ้มูลและประสานงาน จงัหวัดชยัภมูิ

ในการท างานส าหรับบุคลากร หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

 อบจ.ชยัภมูิ 3.จดัฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ในการท างานส าหรับบุคลากร อบจ.ชยัภมูิ

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ

5.ติดตามประเมินผล

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ จดัฝึกอบรมให้แกบุ่คลากรใน สังกดัองค์การ 150,000          องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

ให้แกบุ่คลากรองค์การบริหาร บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และประชาชนทั่วไป จงัหวัดชยัภมูิ งบประมาณ

ส่วนจงัหวัดชยัภมูิและประชาชน จ านวน  150  คน

เกีย่วกบัพระราชบัญญติัขอ้มูล

ขา่วสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540 ประจ าปีงบประมาณ 2560
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ล ำดบั โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วย

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

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

6. ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและประชำชนได้รับรูข้้อมูลข่ำวสำร

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน จดัฝึกอบรม พัฒนาความรู้ให้กบับุคลากร 300,000          องค์การบริหารส่วน กองแผนและ

เทคโนโลยใีห้กบับุคลากรองค์การ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ งบประมาณ

บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ จ านวน  200 คน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ 700,000 องค์การบริหารส่วน กองกจิการสภา

สมาชกิสภาองค์การบริหาร สมาชกิสภา อบจ.ชยัภมูิ และผู้เกีย่วขอ้งในการ จงัหวัดชยัภมูิ อบจ.ชยัภมูิ

ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ฝึกอบรมตามหลักสูตรของราชการ

ประจ าปี 2560 หนังสือส่ังการ และตามที่ อบจ.ชยัภมูิ 

รวมถงึการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของรัฐสภา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ

และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติหน้าที่
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