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กองการเจ&าหน&าที่
องค,การบริหารส.วนจังหวัดเชียงราย

จัดทําโดย กองการเจ&าหน&าที่ องค,การบริหารส.วนจังหวัดเชียงราย

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 กองการเจาหนาที่ องค!การบริหารส#วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นมา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเป1าหมายที่วางไว โดยไดแสดงรายละเอียดโครงการ/
กิจ กรรมต# างๆ ในการปฏิ บั ติงานของกองการเจาหนาที่ ซึ่ งเป6 น ไปตามภารกิจ หนาที่ ต ามแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
(ปงบประมาณ 2561 - 2563) แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 –
2564) แผนดําเนินการ อบจ.เชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรของหน#วยงานทราบถึงกิจกรรมที่ตนเองจะตองทําใหไดตามเป1าหมายในการปฏิบัติงานที่วางไว
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2562 ของกองการเจาหนาที่ โดยแยกเป6นตารางแผนปฏิบัติ
ราชการของฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร และฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม พรอม
ทั้งสรุปงบประมาณและโครงการตามที่ไดตั้งจ#ายไวในขอบัญญัติที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 จะสําเร็จลุล#วงไม#ได หากขาดความร#วมมือร#วมใจ
จากบุคลากรของกองการเจาหนาที่ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

กองการเจาหนาที่
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย
28 ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน&า
ส.วนที่ 1 บทนํา
๑.๑ บทนํา
๑.๒ วัตถุประสงค!ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑.๕ ประโยชน!ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ส.วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๒.๑ บัญชีโครงการและกิจกรรม
- ฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง
- ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- ฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม
๒.๒ สรุปงบประมาณและโครงการ
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ภาคผนวก
คําสั่งองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ที่ 2929/2561 เรื่องแบ#งงานในหนาที่
ความรับผิดชอบของกองการเจาหนาที่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

39

ส.วนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ บทนํา
ตามประกาศองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง โครงสราง
ส#วนราชการและการแบ#งงานภายในตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ) ของ
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงรายและตามคําสั่งแบ#งงานภายในของกองการเจาหนาที่ องค!การบริหารส#วนจังหวัด
เชียงราย มีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เป6นผูบั งคับบัญชาในการปฏิบั ติ
ราชการ และมีการแบ#งส#วนราชการภายใน ออกเป6น ๓ ฝDาย ดังนี้
๑. ฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง
๒. ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๓. ฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม
โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหฝDายต#าง ๆ ดังนี้
๑. ฝ<ายสรรหาและบรรจุแต.งตั้ง (ระดับตน) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานสอบแข#งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การยาย การโอน การรับโอนขาราชการ
อบจ.และขาราชการครู
- งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจาง อบจ.ที่บรรจุและแต#งตั้งใหม#
- งานขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางลาออก
- งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป6นพนักงานจาง
- งานแผนอัตรากําลัง การจัดตั้งส#วนราชการและการปรับปรุงส#วนราชการ
- งานการกําหนดตําแหน#งและการปรับปรุงกําหนดตําแหน#งขาราชการ อบจ. ขาราชการครู
อบจ. ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานใหบริการและการบันทึก แกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลสารสนเทศบุคลากร
- งานจัดทําทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร!
- งานการคัดเลือกลูกจางประจําใหดํารงตําแหน#งที่สูงขึ้น
- งานบรรจุและแต#งตั้งขาราชการ อบจ.ขาราชการครู อบจ.และพนักงานจาง
- งานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ขาราชการ อบจ.
- งานการต#อสัญญาจางของพนักงานจาง
- งานควบคุม ตรวจสอบ แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติและขอมูลอัตรา
กําลังขาราชการ อบจ.ขาราชการครู อบจ. ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานการเกษียณอายุราชการ
- งานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ในส#วนที่เกี่ยวของ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

-2๒. ฝ<ายส.งเสริมและพัฒนาบุคลากร(ระดับตน) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานแผนพัฒนาบุคลากร/ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
- งานการจัดฝTกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน/การส#งบุคลากรเขารับการฝTกอบรม
- งานการเลื่อนระดับขาราชการ อบจ.
- งานเตรียมความพรอมและพัฒนาอย#างเขมครูผูช#วยเขาสู#ตําแหน#งครู
- งานประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู อบจ.
- งานจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ/ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ขาราชการ อบจ.ขาราชการครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค#าจาง/ค#าตอบแทน ขาราชการ อบจ. ขาราชการครู อบจ.
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
- งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค#าจาง/ค#าตอบแทน เงินประจําตําแหน#งและเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานสวัสดิการขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ! และการยกย#องเชิดชูเกียรติ
- งานประโยชน!ตอบแทนอื่น
- งานการออกคําสั่ง ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน
- งานจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ออกหนังสือรับรองบุคคล
- งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ/การรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย
- งานเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป /ขอบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปและ
เพิ่มเติม /จัดทําแผนดําเนินการ
- งานการควบคุมการเบิกจ#ายงบประมาณกองการเจาหนาที่
- งานรายงานการเบิกจ#ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค#าเงินเดือนครู และค#าจางประจํา)
- งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป กองการเจาหนาที่
- งานการประเมินประสิทธิภาพขององค!กรปกครองส#วนทองถิ่น (LPA)
- งานสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต#อสิทธิสวัสดิการภายในหน#วยงาน/งานวิจัย อบจ.
- งานการจัดความรู (Knowledge Manangmen)
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๓. ฝ<ายวินัยและส.งเสริมคุณธรรม(ระดับตน) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- งานดําเนินการทางวินัย
- งานการทําสํานวนไต#สวน สํานวนการสอบสวนทางวินัย
- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาขอเท็จจริง

-3- งานการอุทธรณ!และการรองทุกข!เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- งานการพิจารณา และตรวจสอบคําอุทธรณ!หรือคําโตแยงการบริหารงานบุคคล
- งานทําสํานวนสอบสวน สืบสวน จากการรองเรียน รองทุกข! ของบุคลากรในสังกัด
อบจ.เชียงราย
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ!และการรองทุกข!
- งานประมวลจริยธรรมงานเสริมสรางวินัยคุณธรรมและจริยธรรม งานคณะกรรมการ
ประมวลจริยธรรม
- งานทะเบียนประวัติของผูถูกดําเนินการทางวินัย
- งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการของกอง
- งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก#บุคลากร
- งานเลขานุการ ก.จ.จ.
- งานตรวจสอบขอกฎหมาย และงานการหารือขอราชการดานการบริหารงานบุคคลตาม
มติ ก.จ.จ.เชียงราย
- งานการจัดทําประกาศหลักเกณฑ!และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่
สํานักงาน ก.จ.กําหนด
- งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และการลาออกของกองการเจาหนาที่
- งานวางระบบควบคุมภายในกองการเจาหนาที่
- งานบริหารทั่วไปและธุรการของกองการเจาหนาที่
- งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของขาราชการ อบจ.
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานพัสดุ ครุภัณฑ! และการขอเบิกจ#ายเงินของกองการเจาหนาที่
- งานการหารือ/ตอบขอหารือ และใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารงานบุคคล
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
การดําเนินงานของกองการเจาหนาที่นอกจากดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ดังกล#าวแลว ตอง
ดําเนินการใหเป6นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ที่ไดกําหนดวิสัยทัศน!ไว คือ “ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” ซึ่งยุทธศาสตร!การพัฒนาดังกล#าวจะเป6นเครื่องมือในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงรายในระยะเวลาดังกล#าว โดยมียุทธศาสตร!และแนวทางการ
พัฒนาฯ ในส#วนที่เกี่ยวของกับกองการเจาหนาที่ เป6นหน#วยงานรับผิดชอบโดยตรงคือ

-4ยุทธศาสตร,การพัฒนา
ยุทธศาสตร,ที่ ๖
การพัฒนาดานการบริหาร การเมือง การปกครอง

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ,
๖.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๖.๓ ส#งเสริมการมีส#วนร#วมในการพัฒนาทองถิ่นของทุก
ภาคส#วน
๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี
เพื่อรองรับระบบดิจิทัล
๖.๕ ส#งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

กองการเจาหนาที่ ซึ่งเป6นส#วนราชการหนึ่งในสังกัดองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ก็จะตองมี
หนาที่ส#งเสริมการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน!ดังกล#าวขางตน โดยเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อทําให
บุคลากรในหน#วยงานเป6นทรัพยากรมนุษย!ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส#งผลสําเร็จต#อเป1าหมายขององค!กร

๑.๒ วัตถุประสงค,ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑. เพื่อเป6นการจําแนกรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองมีการประสานงานกับส#วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อกําหนดแนวทาง/ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
๓. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
๔. เพื่ อเป6 น เครื่ องมื อในการปฏิ บั ติ งานของเจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ติ งานใหสามารถดํ า เนิ น งานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
๕. เพื่อเป6นเครื่องมือควบคุมการดําเนินงานโครงการ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของผูบริหาร
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย
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๑.๓ ขั้นตอนของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ศึกษาแผนพัฒนา อบจ./แนวนโยบายผู้บริ หาร

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ทุกฝ่ ายในกองการเจ้ าหน้ าที$

จัดทําร่างแผนปฏิบตั ิราชการ

เสนอร่างแผนปฏิบตั ิราชการต่อผู้บริ หาร

ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ

-6-

๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส#วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค!กรปกครองส#วนทองถิ่น หน#วยราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน#วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององค!กรปกครองส#วนทองถิ่น แลวจัดทําร#างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาร#างแผนการดํ าเนินงาน แลวเสนอผูบริห ารทองถิ่ น
ประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปjดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแต#วันประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปjดประกาศไวอย#างนอยสามสิบวัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส#วนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค!กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความต#อไปนี้แทน
“ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต#วันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจ#ายประจําป งบประมาณรายจ#ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หน#วยราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน#วยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องค!กรปกครองส#วน
ทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเป6นอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”
ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งมีการวางแผนงานในส#วนที่ไม#ใชงบประมาณใน
การดําเนินการและอีกส#วนหนึ่งเป6นแผนงานที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินการซึ่งจะตองนําไปเป6นแผน
ดําเนินงานประจําปขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย จึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับระยะเวลาตามที่
ระเบียบดังกล#าวกําหนดดวย
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๑.๕ ประโยชน,ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองมีการประสานงานกับส#วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อทราบกําหนดแนวทาง/ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
๓. สะดวกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
๔. เป6นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหสามารถดําเนินงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
๕. เป6 นเครื่องมือควบคุมการดํา เนิ นงานโครงการ ใหมี ประสิทธิภาพประสิ ทธิ ผลของผูบริ หาร
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 การสรรหาผูดํารงตําแหนงสายงาน
ผูปฏิบัติตามแผนอัตรากําลังมี
อัตราวาง 6 ตําแหนง 11 อัตรา
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เจาพนักงานธุรการ (3)
2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)
3. จพง.สงเสริมการทองเที่ยว (1)
4.เจาพนักงานพัสดุ (4)
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5. นักวิชาการคอม (1)
6. นักสังคมสงเคราะห9 (1)

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ ๓ วิธี คือรับโอน, วิธียายและ
ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุใหม
บรรจุแตงตั้ง
วิธีรับโอน
1. ผูขอโอนจัดสงคํารองขอโอนมายัง
อบจ.ชร.(ตามแบบคํารองขอโอนจาก
ตนสังกัดพรอมมีหนังสือนําสงมาจาก
ตนสังกัดยินยอมใหโอน)
2. อบจ.รับคํารองขอโอน (รวบรวมคํา
รองขอโอนจากทุกหนวยงานที่ขอ
โอนภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน)
3. จนท.ผูรับผิดชอบรวบรวมคํารองขอ
โอนเสนอประธานกรรมการฯ เพื่อนัด
วัน เวลา สัมภาษณ9 ผูขอโอนเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับโอน
4. จนท.ผูรับผิดชอบเสนอขอมูลเบื้อง
ตนของผูขอโอนตอนายก อบจ. เพื่อ
ประกอบการพิจารณารับโอน (ขอมูล
สัมภาษณ9ของคณะกรรมการพิจารณา
รับโอนฯ)
5. นายก อบจ.พิจารณารับโอน

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
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2 การบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราช
การมาดํารงตําแหนงสายงานปฏิบัติ
(กรณีขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ
คณะกรรมการสอบแขงขัน พนักงาน
สวนทองถิ่น (กสถ.) จํานวน 3
ตําแหนง 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1 .ศึกษานิเทศก9 (1)
2. เจาพนักงานพัสดุ (5)
3. ครูผูชวย (1)

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พ.ศ.2562
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. จนท.บันทึกเสนอเรื่องรับโอนตอ
ฝ#ายสรรหาและ
นายก อบจ. เพื่อเสนอตอที่ประชุม
บรรจุแตงตั้ง
ก.จ.จ. เชียงราย ขอมติรับโอนเพื่อ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัดดําเนิน
การตอไป
7. หนวยงานตนสังกัดรับมติรับโอนจาก
อบจ./เห็นชอบใหโอน ประสานวันที่
รับโอน และวันที่พนจากตําแหนงจาก
ตนสังกัดเปGนวันเดียวกัน
8. ขาราชการผูขอโอนมารายงานตัวตาม
วันที่ในคําสั่งรับโอนเพื่อดํารงตําแหนง
ใน อบจ.เชียงราย
ฝ#ายสรรหาและ
วิธีบรรจุแตงตั้งใหม
1. จังหวัดเชียงรายจัดสงรายชื่อผูมา
บรรจุแตงตั้ง
รายงานตัวและสําเนาใบสมัครพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อมาบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได
2. บันทึกเสนอตอ นายก อบจ.ชร. เพื่อ
ขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ.เชียงราย
3. ก.จ.จ.เชียงรายมีมติเห็นชอบ

-10-

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. สถาปนิก (1)
4. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.ชร.
ฝ#ายสรรหาและ
5. ศึกษานิเทศก9 (1)
พรอมเอกสารประกอบดวย
บรรจุแตงตั้ง
6. ครูผูชวย (11)
- คําสั่งบรรจุแตงตั้ง
7. บรรณารักษ9 (1)
- หนังสือแจงใหมารายงานตัว
- หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด/
เลขานุการ ก.จ.
- บันทึกแจงเวียนคําสั่งใหสวนราชการใน อบจ.ชร. ทราบ
3 การสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร
วิธีคัดเลือกเพื่อรับโอน
ฝ#ายสรรหาและ
ตามแผนอัตรากําลังมีอัตราวาง 3
1. มีตําแหนงวาง/รายงาน ก.จ.จ.ทราบ
บรรจุแตงตั้ง
ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา ตามราย
2. นําเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาใหความ
ละเอียด ดังนี้
เห็นชอบวิธีการสรรหา
1. ผูอํานวยการกองคลัง (1)
3. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
2. หัวหนาฝ#ายสงเคราะห9และฟLMนฟูผูประ 4. จัดสงรางแผนการดําเนินการคัดเลือก
สบภัย (1)
รางประกาศรับสมัคร และรางประกาศ
แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการรับสมัคร
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ9ไปยัง
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองแลวจะไดเสนอใหประธาน
กรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
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ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. จัดสงรางประกาศใหคณะกรรมการ
ฝ#ายสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อขอทราบมติเวียนในการ
บรรจุแตงตั้ง
เห็นชอบแผนดําเนินการคัดเลือกราง
ประกาศรับสมัคร คําสั่งแตงตั้ง จนท.
รับสมัคร จนท.ตรวจคุณสมบัติและ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ9 (ตาม
ประกาศ)
6. ประกาศแตงตั้ง จนท.ดําเนินการรับ
สมัคร จนท.ตรวจคุณสมบัติ และคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ9
7. จัดสงประกาศรับสมัครฯ ให สนง.สง
เสริมการปกครองทองถิ่น จว.ชร. เพื่อ
พิจารณาจัดสงให สนง.กจ.ทราบ
8. จัดสงประกาศรับสมัครคัดเลือกให
ก.จ.จ.เชียงรายทราบ
9. จัดสงประกาศรับสมัครคัดเลือกใหแต
ละกองทราบ/อบจ.ทั่วประเทศ
10. จัดสงประกาศรับสมัคร และประกาศ
แตงตั้ง จนท.รับสมัคร จนท.ตรวจสอบ
คุณสมบัติและคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ9 ใหคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ9ทราบ
ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่
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รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
11. จัดสงประกาศรับสมัคร และประกาศ
แตงตั้ง จนท.รับสมัคร จนท.ตรวจสอบ
คุณสมบัติและคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ9 ให จนท.ที่เกี่ยวของทราบ
12. การทํางานของคณะกรรมการที่ได
รับการแตงตั้ง
13. รายงานผลการคัดเลือกตอ อบจ.
14. ประกาศผลการคัดเลือก
15. เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
16. ออกคําสั่งแตงตั้ง
4 การสรรหาผูดํารงตําแหนงบริหาร
ดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ตามแผนอัตรากรณีให สถ.เปGนผู
ความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 โดยแตง
ดําเนินการสรรหาตําแหนงวาง
ตั้งจากบัญชีการสรรหาจาก ก.จ.
จํานวน 13 ตําแหนง 14 อัตรา
การใช1บัญชีผู1ผานการสรรหา
ตามรายละเอียดดังนี้
1. จังหวัดเชียงรายจัดสงรายชื่อเพื่อแตง
1.หัวหนาสํานักปลัด อบจ.(1)
ตั้งผูผานการสรรหาในตําแหนงที่วาง
2. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ(2. บันทึกเสนอตอ นายก อบจ.เชียงราย
3. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (1) เพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ.เชียงราย
4. ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา (1) 3. ก.จ.จ.เชียงรายมีมติเห็นชอบ
5. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศีกษา 4. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เชียงราย

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

หนวยงาน

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ที่

5 งานใหโอนขาราชการ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

1. การรับคํารองขอโอน
2. สวนราชการตนสังกัดของผูขอโอนจัด
ทําบันทึกแจงประสานกองการ จนท.
3. บันทึกเสนอขอโอน เพื่อจัดสงหนังสือ
ไปยังหนวยงานที่ประสงค9จะโอนไป
สังกัด

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พ.ศ.2562
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
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กิจกรรม
5. รองผูอํานวยการสถานศึกษา (1)
พรอมเอกสาร ประกอบดวย
6. หัวหนาฝ#ายออกแบบ (1)
- คําสั่งบรรจุแตงตั้ง
7. หัวหนาฝ#ายบริหารงานทั่วไป (2)
- หนังสือแจงใหมารายงานตัว
8. หัวหนาฝ#ายนิติการและการพาณิชย9 (1 - หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด/
9. หัวหนาฝ#ายการศึกษาในระบบ (1) เลขานุการ ก.จ.
10. หัวหนาฝ#ายสงเสริมคุณภาพการ
- บันทึกเวียนคําสั่งในสวนราชการใน
ศึกษา (1)
อบจ.เชียงราย ทราบ
11. หัวหนาฝ#ายสงเสริมประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรม (1)
12. หัวหนาฝ#ายสงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ (1)
13. หัวหนากลุมนิเทศก9ติดตามและประ
เมินผลการจัดการศึกษา (1)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 การสรรหาพนักงานจาง
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6 งานตอสัญญาจาง
- คนงานทั่วไป

4. หนวยงานที่จะรับโอนแจงประสาน
ฝ#ายสรรหาและ
ยินดีรับโอน/จัดสงมติเห็นชอบรับโอน
บรรจุแตงตั้ง
5. เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ
(หลังจากนายกฯ เห็นสมควรใหโอน)
6. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อ
- ออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงฯ
- จัดสงคําสั่งและเอกสารที่เกี่ยวของ
พรอมใหขาราชการไปรายงานตัว
- แจง ก.จ. ทราบ
- แจงจังหวัดทราบ
- แจงทุกสวนราชการในสังกัด อบจ.
7. ผูขอโอนไปรายงานตัวสวนราชการใหม
1. รายงานผลการประเมินฯ ของ พนง.
ฝ#ายสรรหาและ
จางที่จะสิ้นสุดสัญญาจางตอนายกฯ
บรรจุแตงตั้ง
เพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ. ใน
การตอสัญญาจาง
2. เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ.
เพื่อตอสัญญาจาง
3. จัดทําสัญญาจางและกําหนดวันประชุม
และเตรียมเอกสารเพื่อตอสัญญาจาง
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งพนักงานจาง (ตอ
สัญญาจาง)
ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พ.ศ.2562
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
1. รายงานตําแหนงวางและขออนุมัติ
ฝ#ายสรรหาและ

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 งานประกาศพนเกษียณอายุราชการ
งานขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ

บรรจุแตงตั้ง
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ตามแผนอัตรากําลังมีอัตราวาง คนงาน
การสรรหา
ทั่วไป 42 อัตรา
2. จัดทําประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ9
3. รับสมัคร
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและ
กําหนดวันสอบ
5. สอบขอเขียน
6. ประกาศผลสอบขอเขียน
7. กําหนดสอบสัมภาษณ9
8. สอบสัมภาษณ9
9. ประกาศผลผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อแตงตั้ง
เปGนพนักงานจาง
10. ขออนุมัติ ก.จ.จ. เพื่อจัดจาง
11. ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานจาง
12. แจงเวียนใหทุกกองทราบและดําเนิน
การในสวนที่เกี่ยวของ
13. จัดทําประวัติและทําสัญญา

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ 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. รายงานจํานวนรายขื่อผูเกษียณ
ฝ#ายสรรหาและ
2. เสนอขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.
บรรจุแตงตั้ง

และลูกจางประจํา
ปQงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ราย

3. จัดทําประกาศพนจากราชการ
4. จัดทํารายละเอียดและคําขอรับบําเหน็จ
บํานาญ

10 งานทะเบียนประวัติ ก.พ.7

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

งานบันทึกขอมูลบุคลากรในทะเบียน
ฝ#ายสรรหาและ
ประวัติ ประกอบดวย
บรรจุแตงตั้ง
1. บันทึกขอมูลการรับโอน
2. แตงตั้งขาราชการ
ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
พ.ศ.2562
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
3. งานลาออก
ฝ#ายสรรหาและ
4. ตอสัญญาจาง
บรรจุแตงตั้ง
5. เกษียณอายุราชการ
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9 งานลาออกจากราชการ ของขาราชการ 1. จัดทําบันทึกขออนุญาตลาออกจากราช
และพนักงานจาง
การ
2. เสนอขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ในการลา
ออก
3. จัดทําคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราช
การ
4.ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปQ 2561 และจัดทําแผนการ
จัดการความรูประจําปQ 2562
5.จัดทําประกาศ เรื่อง แผนการจัดการ
ความรูประจําปQ 2562

11 งานระบบงานบริหารงานบุคคล
(HR -อบจ.)

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

การบันทึกขอมูลจํานวนบุคคลทั้งหมดใน
ฝ#ายสรรหาและ
อบจ.รายละเอียดการบันทึกประกอบดวย
บรรจุแตงตั้ง
1. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
2. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เชน ชื่อ-สกุล
วันบรรจุแตงตั้ง วันเดือน ปQ เกิด,ขอมูล
บิดา - มารดา,ที่อยุปUจจุบัน,ตําแหนง
และรายละเอียดการสังกัด
3. ขอมูลตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
4. ขอมูลประวัติการลา
ฝ#ายสรรหาและ
5. ขอมูลเครืองราชอิสริยาภรณ9
บรรจุแตงตั้ง
6. ขอมูลประวัติการศึกษา
7. ขอมูลการรัลโทษทางวินัย
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6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
พนักงานจาง ลูกจางประจําเดิม
7. งานเลื่อนระดับ
8. งานการโอน
9. งานการยาย
10. งานเพิ่มวุฒิการศึกษา
11. งานเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล
การสมรส
6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปQของ
กองใหผูบริหารทราบ

8. ขอมูลการฝVกอบรมฯ
12 งานแผนอัตรากําลัง 3 ปQ

ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง
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ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
13 งานรายงานขอมูลดานการบริหาร
งานบุคคล
1. บุคลากรถายโอน
2. บุคลากรทางการศึกษา
3. ขาราชการและพนักงานจาง

1. บันทึกเสนอนัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3ปQ
2. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/จัดทําวาระ
การประชุม
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปQ
4. จัดทํารายงานการประชุม
5. จัดทํากรอบอัตรากําลังตําแหนงที่ขอ
ปรับปรุง
6. บันทึกเสนอผูบริหารขอเสนอตอ ก.จ.จ.
7. ปรับกรอบอัตรากําลัง 3 ปQ
8. บันทึกเสนอผูบริหารลงนามประกาศ
และหนังสือสง
9. จัดสงหนังสือใหจังหวัด ก.จ.และสวน
ราชการในสังกัด

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ 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. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ตําแหนง
ฝ#ายสรรหาและ
วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน
บรรจุแตงตั้ง
2. จัดทําแบบรายงาน
3. บันทึกเสนอรายงานตอผูบริหารและ
หนังสือนําสงใหจังหวัด

14 งานโครงการจัดตั้งศูนย9ขอมูลบุคลากร 1. กําหนดแผนและจัดฝVกอบรม (ภายใน
ทองถิ่นแหงชาติ ระยะที่ 2
30 วัน หลังจากฝVกอบรมจากสวนกลาง)
2. บันทึกขอมูลบุคลากรเปGนปUจจุบัน (ภาย
ใน 15 วัน หลังจากจังหวัดฝVกอบรม)
อาทิ การบันทึกขอมูล ก.พ.7 เฉพาะ
รายการ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขที่
ตําแหนง ประเภทตําแหนง ระดับและ
อัตราเงินเดือน
3. บันทึกขอมูลบุคลากรทั้งหมดในระบบ
(30 วัน หลังจากบันทึกขอ 2 เสร็จ)
4. ตรวจสอบและรับรองขอมูล (ภายใน
3 วัน หลังจากบันทึกขอ 3 เสร็จ)
5. จังหวัดตรวจสอบและรับรองขอมูล
(ภายใน 7 วัน หลังจากบันทึกขอ 4 เสร็จ)
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4. รายงานขอมูลใหจังหวัดทราบ
ฝ#ายสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ฝ<ายส.งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
** เป0นโครงการที่กําหนดหลักสูตรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษาหรือองค-กรตาง ๆ ที่
ดําเนินการจัดฝกอบรม จึงไมสามารถ
ควบคุมป?จจัยตาง ๆ ได

โครงการ "อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
4. ฝกอบรมตามกําหนดการ
5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

100,000 อบจ.ชร
หรือพื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

หนวยงาน
ดําเนินการ
ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 05
หนา 7/143

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
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2

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดําเนินการ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
2,000,000 สถานบัน
1. แจงเวียนหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ
หรือองค2. ประสานผูประสงค-เขารับการฝกอบรม
กรตางๆที่
3. บันทึกขออนุมัติการเขารับการฝกอบรม
เกี่ยวของ
สัมมนา
4. จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ
5. แจงการอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมตาม
กําหนดการ
6. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
7. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 06
หนา 7/143

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการอบรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work
Life)

โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย"

5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
100,000

สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
อบจ.ชร ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 07
หนา 7/143

400,000 -ฝกอบรม
ภายในประ
เทศ
-ศึกษาดู
งานภายใน
ประเทศ

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 08
หนา 8/143

700,000 -ฝกอบรม
ภายในประ
เทศ
-ศึกษาดู
งานภายใน
ประเทศ

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 09
หนา 8/143

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่

หนวยงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
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4

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
4. ฝกอบรมตามกําหนดการ
5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
4. ฝกอบรมตามกําหนดการ
5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
4. ฝกอบรมตามกําหนดการ
5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ที่
6 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสราง
สมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากร
อบจ.เชียงราย"

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขา

ราชการ อบจ.ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนัก
งานจาง อบจ.เชียงราย

8

ลําดับ
ที่

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

โครงการ / กิจกรรม

ดําเนินการ
500,000 อบจ.ชร
หรือพื้นที่
จังหวัด
เชียงราย

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดําเนินการ

ดําเนินการ
ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
รายการที่ 10
หนา 8/143

ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
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7

กิจกรรม
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย
1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
4. ฝกอบรมตามกําหนดการ
5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร
6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร
1. การจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัต
ราชการ
2. ผูทําขอตกลงและผูรับขอตกลงรวมกันใน
การใหคะแนนที่ไดตามคาเปBาหมายที่วางไว
3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินฯ
4. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา
5. จัดทํารายงานการประชุม
6. จัดทําประกาศการประเมินฯ
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คาจาง และคาตอบแทน
2. การจัดทําแบบประเมินเลื่อนขั้นเงิน
เดือนของขาราชการ

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

9

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
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การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมครูผูชวย
กลุมที่ 1 ประเมินครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 7
1) นายนิติศักดิ์ เรือนสอน
2) นายธนรัตน- กุลศรี
3) นางสาววิลาสินี เทพเสนา
กลุมที่ 2 ประเมินครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 5
1) นายปฐมพงศ- ประธานราษกร2) นางสาวกานต-สินี สีเขื่อนแกว
3) นายพิพัฒน- มณีพรหม
4) นายอนุชา น้ําสา
5) นายคมสันต- มาฟู
กลุมที่ 3 ประเมินครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4
1) นายบัณฑิต ใจป`นตา
2) นางสาวพันม-ณิดา ไชยธรรม

3. การจัดทําแบบประเมินการเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานจาง
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ
ประชุมพิจารณากลั่นกรอง
5. ออกคําสั่งเลื่อนฯ
1. รวบรวมแบบประเมิน
2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ
และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใชเป0น
ขอมูลในการแตงตั้งครูผูชวย เป0นครู คศ.1

1. รวบรวมแบบประเมิน
2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ
และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใชเป0น
ขอมูลในการแตงตั้งครูผูชวย เป0นครู คศ.1

1. รวบรวมแบบประเมิน
2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ
และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใชเป0น
ขอมูลในการแตงตั้งครูผูชวย เป0นครู คศ.1

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 การกําหนดประโยชน-ตอบแทนอื่น
เป0นกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง
ประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปขององค-การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

หนวยงาน
ดําเนินการ
ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
และ
กองคลัง
หนา 20/143

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
และ
กองคลัง
หนา 20/143

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
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ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. ประชุมพิจารณาโครงการที่จะนํามาประเมิน 15,000,000
ในปaงบประมาณ 2563 ไดแก
1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่จะนํา เสนอตอ ก.จ.จ.
เชียงราย ไดแก โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลอง
กับนโยบายหรือยุทธศาสตร-ของจังหวัด จํานวน
1.โครงการ ตามมิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการตัวชี้วัดที่ 6 โครงการ/กิจกรรมดีเดน
หรือมีความความสําคัญ จํานวน 1 โครงการ
ตาม มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 4
1.2 โครงการที่จะจางสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจ อยางนอย 4 งาน ตามมิติที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1
2. เสนอ ก.จ.จ.เชียงราย เพื่อขอรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการพรอมเสนอโครงการ/
กิจกรรม/การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบจ./แบบแสดงคาใชจายดานเงินเดือน/
คาจางและประโยชน-ตอบแทนอื่นในปaที่ขอรับ
การประเมิน (ปaงบประมาณ 2563)
3. จัดจางมหาวิทยาลัยสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (ของปaงบประมาณ 2562)
4. รวบรวมเอกสารตามแบบประเมิน
(ของปaงบประมาณ 2561)

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ-ประจําปa

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
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12 งานเลื่อนระดับขาราชการองค-การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดําเนินการ
5. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจายเงิน
ประโยชน-ตอบแทนอื่นฯ (ของปaงบประมาณ 2561)
6. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา/จัดทําฎีกา
เบิกจายเงิน (ของปaงบประมาณ 2561)
1. สํารวจผูมีคุณสมบัติขอเครื่องราชฯ
3. จัดทําแบบ ขร.4
4. สรุปรายละเอียดการขอเครื่องราชฯ ประจําปa
ของผูมีสิทธิ์ขอทุกคน
5. จัดทําบันทึกและหนังสือเสนอขอเครื่องราชฯ
ตอผูวาราชการจังหวัด
6.รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมขอเครื่องราชฯ
ในปaตอไป
1. ตรวจสอบรายชื่อขาราชการที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ2. แจงใหผูมีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนทราบ
3. จัดทําบันทึกเสนอประธานกรรมการ
ประเมินผลงาน(ปลัด อบจ.) เพื่อขอ
อนุมัติหลักการเสนอตอ ก.จ.จ.
4. สงแบบประเมินบุคคลและผลงาน
ใหคณะกรรมการประเมินพิจารณา
กรอกคะแนน
5. สรุปผลคะแนนเสนอประธานคณะ
กรรมการเลื่อนระดับเพื่อดําเนินการ

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

13 งานสํารวจความพึงพอใจ

ใจใหสอดคลองกับตัวชี้วัด LPA ,โบนัสและ
ป.ป.ช.
2. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
3. จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจใหแต
ละสวนราชการภายใน
4. รวบรวมและสรุปผลการสํารวจความ
พึงพอใจ
5. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ใหผูบริหารทราบ
1. กําหนดหัวของานวิจัย อบจ
2. สํารวจและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย
3. สรุปและวิเคราะห-ขอมูลทั้งหมดที่ได
สํารวจ
4. จัดทํารูปเลมงานวิจัย
5. รายงานผลการวิจัยใหผูบริหารทราบ
ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

พัฒนาบุคลากร
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14 งานวิจัย อบจ.

ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ
สอบสัมภาษณ6. ดําเนินการสอบสัมภาษณ-/รวบรวม
คะแนน
7. เสนอออกคําสั่งแตงตั้งเขา ก.จ.จ./
ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง
1. กําหนดหัวขอในการสํารวจความพึงพอ
ฝ&ายสงเสริมและ

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
15 โครงการสรางองค-กรเป0นองค-กรแหง

การเรียนรู

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ
ฝ&ายสงเสริมและ

ความรูในองค-กรของ อบจ.ชร.
พัฒนาบุคลากร
2. จัดทําประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดการ
ความรู ประจําปa 2561
3. ดําเนินการตามปฏิทินการจัดการ
ความรูประจําปaงบประมาณ 2561 ดังนี้
3.1 ความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของ อบจ.เชียงรายและการเปลี่ยน
แปลงเกี่ยวกับงานบุคคลในยุคป?จจุบัน
(กองการเจาหนาที่)
3.2 การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปa (พ.ศ.2561-2564) (กองแผน
และงบประมาณ)
3.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุตามพระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจาง
(กองพัสดุและทรัพย-สิน)
ฝ&ายสงเสริมและ
1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําปa
ของแตละผาย
พัฒนาบุคลากร
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจําปa
ของแตละผาย
3. บันทึกรายละเอียดและจัดเรียงขอมูล
ฝ&ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
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16 งานการรวบรวมขอมูลและรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปaกองการเจา
หนาที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานการจัดการองค-

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ฝ&ายสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
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ผลการปฏิบัติงานประจําปaของแตละฝ&าย
4. บันทึกขอมูลป?ญหาและอุปสรรคของ
การปฏิบัติงานประจําปaในแตละผาย
5. จัดรูปเลมรายงานผลการประจําปa
ของกอง
17 งานฐานขอมูลเว็ปไซด-กอง
1. รวบรวมกิจกรรมแตละโครงการ และ
ขอมูลตางๆ
2. บันทึกลงฐานขอมูลเว็ปไซด-กอง
18 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปaกองการ1. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานประจําปa
เจาหนาที่ ประจําปa 2562
ของแตละผาย
2. ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานประจําปa
ของแตละผาย
3. บันทึกรายละเอียดและจัดเรียงขอมูล
แผนการปฏิบัติงานประจําปaของแตละฝ&าย
4. ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปaในแตละผาย
5. จัดรูปเลมรายงานแผนการประจําปa
ของกองการเจาหนาที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ฝ<ายวินัยและส.งเสริมคุณธรรม

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 การประชุม ก.จ.จ.

งบประมาณ
เบิกจายคา
ตอบแทน
คณะกรรมการ
ก.จ.จ.
จากเงินนอก
งบประมาณ
ประเภทเงินรับฝาก
(สนง.สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียรายแจง
การโอนเงินจัดสรร
จากกรมสงเสริมฯ
๒ ครั้งตอป>)

สถานที่
หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
หองประชุม ฝายวินัยและ
สภา อบจ.ชร. สงเสริม
คุณธรรม
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รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1) รวบรวมเรื่องเพื่อบรรจุเขาวาระการ
ประชุมประจําเดือน (ระหวางวันที่ 1 16 ของทุกเดือน)
2) จัดทําบันทึกเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม/กําหนดวันประชุม นําเสนอ
2 ทาง คือ
- ประธาน ก.จ.จ. (ผูวาราชการจังหวัด)
- (เนื่องจากไมมีนายก)
(ระหวางวันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน)
3) จัดทํารูปเลมระเบียบวาระการประชุม
(ระหวางวันที่ 21 - 22 ของทุกเดือน)
4) จัดสงระเบียบวาระการประชุมใหแก
คณะกรรมการ ก.จ.จ. (ประมาณวันที่
23 ของแตละเดือน)
5) ประชุม ก.จ.จ.ประจําเดือน (ประมาณ
วันที่ 27 - 31 ของแตละเดือน)
6) จัดทํารายงานการประชุมประจําเดือน
(ประมาณ 7 วันทําการหลังจากประชุม
แลวเสร็จ)
7) การจัดทําหนังสืออนุมัติเบิกคาตอบแทน
คณะกรรมการ ก.จ.จ.เชียงรายถึงทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย (ประมาณ 3 วันทําการ
หลังจากประชุมแลวเสร็จ)

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

2 งานพัสดุและการเบิกจาย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
8) การจัดทําฎีกาเบิกคาตอบแทน ก.จ.จ.
เชียงราย (ประมาณ 7 วันทําการหลัง
จากนําเงินเขาระบบเรียบรอยแลว)

ข.อบัญ ญัติฯ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

2/143
3/143
3/143
3/143
3/143
50,000

4/143

60,000

4/143

240,000
22,880

4/143
4/143

20,000

5/143

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม

ฝายวินัยและ
สงเสริม
คุณธรรม
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1) เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
2) คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปGน
ประโยชนIแก อปท.
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- คาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
3) คาใชสอย
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยIสิน คาระวางรถบรรทุก คา
ธรรมเนียมคาง ๆ คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯ

งบประมาณ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
100,000
2,000,000
100,000
100,000

ข.อบัญ ญัติฯ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
6/01
ฝายวินัยและ
7/05
สงเสริม
7/06
7/07

400,000

8/08

700,000

8/09

500,000

8/10

50,000

9/12

175,000
30,000
30,000

9/143
9/143
9/143

คุณธรรม
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รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในการฝNกอบรมและสัมมนา
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการอบรมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานฯ
- โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อบจ.เชียงราย
- โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสราง
สมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากร
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑI
และเครื่องมือตาง ๆ ของ อบจ.ชร.ที่
ชํารุดเสียหายฯ
4) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุยานพาหนะและขนสง

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

ข.อบัญ ญัติฯ

หนวยงาน

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

ที่

หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
33,600 10/143 ฝายวินัยและ
100,000 10/143
สงเสริม
20,000
คุณธรรม
10,000 10/143
24,500
16,000
5,200
20,000
100,000

เบิกจายคาตอบแทน
คณะกรรมการ ก.จ.จ.
จากเงินนอกงบประ
มาณประเภทเงินรับ
ฝาก (สนง.สงเสริม
การปกครองทองถิ่น
เชียงราย แจงการโอน
เงินจัดสรรจากกรม
สงเสริมฯ 2 ครั้งตอป>

13/01
13/07
14/08
14/09
143/03
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กิจกรรม
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอรI
5) คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพทI
6) คาครุภัณฑI
- ตูเกบเอกสารบานเลื่อน
- เครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRก 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพIชนิดเลเซอรI 2 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 8 เครื่อง
7) รายจายตามขอผูกพัน
- เงินชวยพิเศษ เชน เงินชวยคาทําศพ
กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนง.จางเสียชีวิตฯ
3 การจัดทําหลักเกณฑIเกี่ยวกับการบริหาร1) รวบรวมและจัดทํารางประกาศ ก.จ.จ.
งานบุคคลขอ ก.จ.จ.เชียงราย
เชียงราย และสรุปหลักการและเหตุผลเสนอ
เลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย และประธาน
ก.จ.จ.เชียงราย
2) ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑI
ระเบียบ กฎหมาย และเนื้อหาสาระสําคัญ
3) เสนอระเบียบวาระการจัดทําประกาศ
ก.จ.จ.เชียงราย พิจารณากําหนดเปGนวาระ
พิจารณาในการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย
ภายใน 7 วัน

ฝายวินัยและ
สงเสริม
คุณธรรม

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

ข.อบัญ ญัติฯ หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

ฝายวินัยและ
สงเสริม
คุณธรรม

เบิกจายคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบ
สวนตามระเบียบที่
เกี่ยวของจากเงินงบ
ประมาณขององคIการ
บริหารสวนจังหวัด
เชียงราย

ฝายวินัยและ
สงเสริม
คุณธรรม

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
7) จัดทํารายงานผลการสืบสวนใหผูแตง

งบประมาณ

พ.ศ.2562
ข.อบัญ ญัติฯ หนวยงาน พ.ศ.2561
หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
ฝายวินัยและ
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4) จัดทําขอเสนอประกอบการเสนอวาระ
พิจารณาตอ ก.จ.จ.เชียงราย
5) เมื่อ ก.จ.จ.เชียงราย ใหความเห็นชอบ
รางประกาศดังกลาวแลว จัดทําบันทึก
เสนอประธาน ก.จ.จ.เชียงราย ภายใน 45
วัน นับแตไดรับเรื่อง
6) ประกาศเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน ไดแก
การปTดประกาศ ณ สํานักงาน แจงเวียนทุก
กองทราบ ประกาศลงเวบไซตI อบจ.เชียงราย
4 การดําเนินงานทางวินัย การสืบสวน 1) ศึกษาเรื่องที่ไดรับมอบหมายและระเบียบ
การสอบสวนขอเท็จจริง และเรื่องรองทุกฎหมายที
กขI
่เกี่ยวของโดยดําเนินการเปGน
หมวดหมู
2) จัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อเปGน
แนวทางในการสืบสวนสอบสวน
3) แตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องตามกรณี
4) ประชุมวางแผนการดําเนินงานการรวบ
รวมเอกสารหลักฐานและการดําเนินการ
สอบสวน
5) เรียกเอกสารเพิ่มเติม เรียกพยานมาให
ถอยคํา และใหโอกาสผูเกี่ยวของไดมีโอกาส
ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
6) ประชุมสรุปผลการดําเนินการและลงมติ

ตั้งทราบ
8) ดําเนินการตามที่ผูแตงตั้งสั่งการมอบหมาย
5 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

6 เครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRกสําหรับงาน จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRกสําหรับงานสํานักงาน
สํานักงาน
1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI
3. วางฏีกาเบิกจายคาครุภัณฑI
4. ลงทะเบียนครุภัณฑI
7 เครื่องพิมพIชนิดเลเซอรI
หรือชนิด LED ขาวดํา

24,500

อบจ.ชร

กองการเจาหนา
ที่ ขอบัญญัติป>
62 หนา 11
รายการที่ 01

16,000

อบจ.ชร

กองการเจาหนา
ที่ ขอบัญญัติป>
62 หนา 13
รายการที่ 07

5,200

อบจ.ชร

กองการเจาหนา
ที่ ขอบัญญัติป>
62 หนา 14
รายการที่ 08

จัดซื้อเครื่องพิมพI ชนิดเลเซอรI
หรือชนิด LED ขาวดํา
1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI
3. วางฏีกาเบิกจายคาครุภัณฑI
4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

ฝ&ายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8 เครื่องสํารองไฟฟYา ขนาด 800 VA

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟYา ขนาด 800 VA
1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน

พ.ศ.2562
ข.อบัญ ญัติฯ หนวยงาน พ.ศ.2561
หน.า/รายการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
20,000 อบจ.ชร กองการเจาหนา
ที่ ขอบัญญัติป>

งบประมาณ
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จัดชื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน
2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI
3. วางฏีกาเบิกจายคาครุภัณฑI
4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

สงเสริม
คุณธรรม

2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI
3. วางฏีกาเบิกจายคาครุภัณฑI
4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

62 หนา 14
รายการที่ 09

-35-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ฝ<ายสรรหาและบรรจุแต.งตั้ง

-36สรุปงบประมาณและโครงการ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.เงินเดือน (ฝายประจํา)
ที่ ประเภทรายจาย
งบประมาณตั้งจาย
1 เงินเดือนพนักงาน
5,724,600.00
2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
135,000.00
3 เงินประจําตําแหนง
121,200.00
4 คาตอบแทนพนักงานจ0าง
440,016.00
5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ0าง
13,980.00
รวมงบประมาณ
6,434,796.00
2.หมวดคาตอบแทน
1 คาตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเป8นประโยชน:แก อปท.
100,000.00
2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
60,000.00
3 คาเชาบ0าน
405,000.00
4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
70,000.00
รวมงบประมาณ
635,000.00
3.หมวดคาใช0สอย
1 รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
32,400.00
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพย:สิน
คาระวางรถบรรทุก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช0จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ
- คาจ0างสํารวจความพึงพอใจในการให0บริการของ อบจ. เชียงราย โดยเป8นราย
50,000.00
จายเกี่ยวกับการจ0างเหมาสํารวจความพึงพอใจการให0บริการของ อบจ.ชร.
เชน การจ0างทอดแบบสอบถาม การจ0างประมวลผลความพึงพอใจตอการให0
บริการของ อบจ.ชร.
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร (22 แผน/นาที จํานวน 12 เดือน)
45,600.00
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร (40 แผน/นาที จํานวน 12 เดือน)
64,800.00

-372 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
- โครงการฝKกอบรมบุคลากรท0องถิ่น
ที่
ประเภทรายจาย
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการฝKกอบรมเสริมสร0างคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of work life)
- โครงการฝKกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัด
บริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย"
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร อบจ.
เชียงราย
- โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร0างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
อบจ.เชียงราย"
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมงบประมาณ
4.หมวดคาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน
2 วัสดุงานบ0านงานครัว
3 วัสดุยานพาหนะและขนสง
4 วัสดุคอมพิวเตอร:
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมงบประมาณ
5.หมวดคาสาธารณูปโภค
1 คาโทรศัพท:
รวมงบประมาณ
6.หมวดคาครุภัณฑ:
1 ตู0เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5 ตู0 ขนาดไมน0อยกวา 91.5X45.7X183 ซม
2 เครื่องคอมพิวเตอร:โน]ตบุ]กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องพิมพ:ชนิดเลเซอร: หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
4 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 WATTS) สามารถสํารองไฟได0ไมน0อยกวา 15
รวมครุภัณฑ:

100,000.00
2,000,000.00
งบประมาณตั้งจาย
100,000.00
100,000.00
400,000.00
700,000.00
500,000.00
50,000.00
4,142,800.00
175,000.00
30,000.00
30,000.00
100,000.00
33,600.00
368,600.00
10,000.00
10,000.00
24,500.00
16,000.00
5,200.00
20,000.00
65,700.00

-38งบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ พนง.จ0างฯ
2 รายจายตามข0อผูกพันธ:
- เงินสมทบกองุทนเงินทดแทน
3 เงินชวยพิเศษ
- เงินชวยพิเศษ กรณีข0าราชการ พนักงานจ0างถึงแกความตาย
รวมงบประมาณ
รวมรายจายประจํา
รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น

2,000,000.00
101,000.00
100,000.00
2,201,000.00
13,726,496.00
13,792,196.00

ภาคผนวก
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