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คํานํา 

  แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562 กองการเจ�าหน�าท่ี องค!การบริหารส#วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับนี้ ได�จัดทําข้ึนมา เพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเป1าหมายท่ีวางไว� โดยได�แสดงรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมต#างๆ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเป6นไปตามภารกิจหน�าท่ีตามแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
(ป�งบประมาณ 2561 - 2563) แผนพัฒนาท�องถ่ิน 4 ป� องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561 – 
2564) แผนดําเนินการ อบจ.เชียงราย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 และตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ท้ังนี้เพ่ือให�บุคลากรของหน#วยงานทราบถึงกิจกรรมท่ีตนเองจะต�องทําให�ได�ตามเป1าหมายในการปฏิบัติงานท่ีวางไว� 
  ในแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ 2562 ของกองการเจ�าหน�าท่ี โดยแยกเป6นตารางแผนปฏิบัติ
ราชการของฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร และฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม พร�อม
ท้ังสรุปงบประมาณและโครงการตามท่ีได�ตั้งจ#ายไว�ในข�อบัญญัติท่ีจะดําเนินการในป�งบประมาณ 2562 
  แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562 จะสําเร็จลุล#วงไม#ได� หากขาดความร#วมมือร#วมใจ
จากบุคลากรของกองการเจ�าหน�าท่ี จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

 

      กองการเจ�าหน�าท่ี   
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย 

       28 ธันวาคม 2562 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

           หน&า 

ส.วนท่ี 1 บทนํา 
 ๑.๑  บทนํา          ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค!ของแผนปฏิบัติราชการประจําป�               4  
 ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�      ๕ 
 ๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�     ๖ 
 ๑.๕ ประโยชน!ของแผนปฏิบัติราชการประจําป�      7 

ส.วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
         ๒.๑ บัญชีโครงการและกิจกรรม 
     - ฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง        8 
     - ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร                 20  
     - ฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม        ๒9 
          ๒.๒ สรุปงบประมาณและโครงการ        ๓6
ภาคผนวก 
 คําสั่งองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ท่ี 2929/2561 เรื่องแบ#งงานในหน�าท่ี 
          ความรับผิดชอบของกองการเจ�าหน�าท่ี  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561     39 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ส.วนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.๑ บทนํา 

 ตามประกาศองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี  27 กันยายน 2560 เรื่อง โครงสร�าง
ส#วนราชการและการแบ#งงานภายในตามแผนอัตรากําลัง 3 ป� (ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ) ของ
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงรายและตามคําสั่งแบ#งงานภายในของกองการเจ�าหน�าท่ี องค!การบริหารส#วนจังหวัด
เชียงราย มีผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าท่ี (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) เป6นผู�บังคับบัญชาในการปฏิบัติ
ราชการ และมีการแบ#งส#วนราชการภายใน  ออกเป6น ๓ ฝDาย ดังนี้ 
  ๑. ฝDายสรรหาและบรรจุแต#งตั้ง 
  ๒. ฝDายส#งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  ๓. ฝDายวินัยและส#งเสริมคุณธรรม 
  โดยได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ฝDายต#าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ฝ<ายสรรหาและบรรจุแต.งตั้ง (ระดับต�น) มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
                       - งานสอบแข#งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย�าย การโอน การรับโอนข�าราชการ 
อบจ.และข�าราชการครู 
       - งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของพนักงานจ�าง อบจ.ท่ีบรรจุและแต#งตั้งใหม#                                                               
      - งานข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานจ�างลาออก 
                         - งานสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป6นพนักงานจ�าง 
                         - งานแผนอัตรากําลัง การจัดตั้งส#วนราชการและการปรับปรุงส#วนราชการ 
                         - งานการกําหนดตําแหน#งและการปรับปรุงกําหนดตําแหน#งข�าราชการ อบจ. ข�าราชการครู 
อบจ. ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
                         - งานให�บริการและการบันทึก แก�ไข เปลี่ยนแปลง ข�อมูลสารสนเทศบุคลากร 
                         - งานจัดทําทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร! 
                         - งานการคัดเลือกลูกจ�างประจําให�ดํารงตําแหน#งท่ีสูงข้ึน 
                         - งานบรรจุและแต#งตั้งข�าราชการ อบจ.ข�าราชการครู อบจ.และพนักงานจ�าง 

    - งานการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ข�าราชการ อบจ. 
                         - งานการต#อสัญญาจ�างของพนักงานจ�าง 
                         - งานควบคุม ตรวจสอบ แก�ไข เปลี่ยนแปลงข�อมูลในทะเบียนประวัติและข�อมูลอัตรา 
กําลังข�าราชการ อบจ.ข�าราชการครู อบจ. ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
                         - งานการเกษียณอายุราชการ 
      - งานทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ในส#วนท่ีเก่ียวข�อง 
                         - งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย    
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                     ๒. ฝ<ายส.งเสริมและพัฒนาบุคลากร(ระดับต�น) มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ       
                          - งานแผนพัฒนาบุคลากร/ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
                          - งานการจัดฝTกอบรม การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน/การส#งบุคลากรเข�ารับการฝTกอบรม 
                          - งานการเลื่อนระดับข�าราชการ อบจ. 
       - งานเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย#างเข�มครูผู�ช#วยเข�าสู#ตําแหน#งครู 
       - งานประเมินผลงานเพ่ือให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะข�าราชการครู อบจ. 
       - งานจัดทําบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการ/ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ข�าราชการ อบจ.ข�าราชการครู ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
                          - งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค#าจ�าง/ค#าตอบแทน ข�าราชการ อบจ. ข�าราชการครู อบจ. 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง       
                          - งานการปรับอัตราเงินเดือน/ค#าจ�าง/ค#าตอบแทน เงินประจําตําแหน#งและเงินเพ่ิม  
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
       - งานสวัสดิการข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
                          - งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ! และการยกย#องเชิดชูเกียรติ 
                          - งานประโยชน!ตอบแทนอ่ืน 
       - งานการออกคําสั่ง ประกาศ เก่ียวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน 
        - งานจัดทําบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ/ออกหนังสือรับรองบุคคล 
       - งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ/การรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 
เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย 
        - งานเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป� /ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป�และ
เพ่ิมเติม /จัดทําแผนดําเนินการ  
       - งานการควบคุมการเบิกจ#ายงบประมาณกองการเจ�าหน�าที่ 
       - งานรายงานการเบิกจ#ายเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค#าเงินเดือนครู และค#าจ�างประจํา) 
       - งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� กองการเจ�าหน�าท่ี 
       - งานการประเมินประสิทธิภาพขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (LPA) 
       - งานสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต#อสิทธิสวัสดิการภายในหน#วยงาน/งานวิจัย อบจ. 
        - งานการจัดความรู� (Knowledge Manangmen) 
                           -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย  
                       ๓. ฝ<ายวินัยและส.งเสริมคุณธรรม(ระดับต�น) มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ  

- งานดําเนินการทางวินัย 
- งานการทําสํานวนไต#สวน สํานวนการสอบสวนทางวินัย 
- งานตรวจสอบหรือการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาข�อเท็จจริง 
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- งานการอุทธรณ!และการร�องทุกข!เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
- งานการพิจารณา และตรวจสอบคําอุทธรณ!หรือคําโต�แย�งการบริหารงานบุคคล 
- งานทําสํานวนสอบสวน สืบสวน จากการร�องเรียน ร�องทุกข! ของบุคลากรในสังกัด 

อบจ.เชียงราย 
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการ 
- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ!และการร�องทุกข! 
- งานประมวลจริยธรรมงานเสริมสร�างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม งานคณะกรรมการ 

ประมวลจริยธรรม 
    - งานทะเบียนประวัติของผู�ถูกดําเนินการทางวินัย 
   - งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการของกอง 
   - งานเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมแก#บุคลากร 

- งานเลขานุการ ก.จ.จ. 
   - งานตรวจสอบข�อกฎหมาย และงานการหารือข�อราชการด�านการบริหารงานบุคคลตาม
มติ ก.จ.จ.เชียงราย 
   - งานการจัดทําประกาศหลักเกณฑ!และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ี
สํานักงาน ก.จ.กําหนด 
   - งานตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และการลาออกของกองการเจ�าหน�าท่ี 
   - งานวางระบบควบคุมภายในกองการเจ�าหน�าท่ี 
   - งานบริหารท่ัวไปและธุรการของกองการเจ�าหน�าท่ี 
   - งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการลาของข�าราชการ อบจ.
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
   - งานพัสดุ ครุภัณฑ! และการขอเบิกจ#ายเงินของกองการเจ�าหน�าท่ี 
   - งานการหารือ/ตอบข�อหารือ และให�คําปรึกษาแนะนําด�านการบริหารงานบุคคล 
   -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 
 

  การดําเนินงานของกองการเจ�าหน�าท่ีนอกจากดําเนินงานตามอํานาจหน�าท่ีดังกล#าวแล�ว ต�อง
ดําเนินการให�เป6นไปตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ท่ีได�กําหนดวิสัยทัศน!ไว� คือ “ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” ซ่ึงยุทธศาสตร!การพัฒนาดังกล#าวจะเป6นเครื่องมือในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงรายในระยะเวลาดังกล#าว โดยมียุทธศาสตร!และแนวทางการ
พัฒนาฯ ในส#วนท่ีเก่ียวข�องกับกองการเจ�าหน�าท่ี เป6นหน#วยงานรับผิดชอบโดยตรงคือ 
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ, 
ยุทธศาสตร,ท่ี ๖ 

การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
 
๖.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท�องถ่ิน 
๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก 
      ธรรมาภิบาล 
๖.๓ ส#งเสริมการมีส#วนร#วมในการพัฒนาท�องถ่ินของทุก 
      ภาคส#วน 
๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช�และเทคโนโลยี 
      เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
๖.๕ ส#งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
 

 

  กองการเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเป6นส#วนราชการหนึ่งในสังกัดองค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย ก็จะต�องมี
หน�าท่ีส#งเสริมการปฏิบัติราชการเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน!ดังกล#าวข�างต�น โดยเฉพาะด�านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทําให�
บุคลากรในหน#วยงานเป6นทรัพยากรมนุษย!ท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส#งผลสําเร็จต#อเป1าหมายขององค!กร 
 

๑.๒ วัตถุประสงค,ของแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
  ๑. เพ่ือเป6นการจําแนกรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต�องมีการประสานงานกับส#วน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  ๒. เพ่ือกําหนดแนวทาง/ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ 
  ๓. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
  ๔. เพ่ือเป6นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานให�สามารถดําเนินงานตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
  ๕. เพ่ือเป6นเครื่องมือควบคุมการดําเนินงานโครงการ ให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู�บริหาร
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย 
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๑.๓ ข้ันตอนของการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาแผนพฒันา อบจ./แนวนโยบายผู้บริหาร 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ทกุฝ่ายในกองการเจ้าหน้าที$ 

จดัทําร่างแผนปฏิบตัิราชการ 

เสนอร่างแผนปฏิบตัิราชการตอ่ผู้บริหาร 

ควบคมุ กํากบั ติดตาม ประเมินผล 

การปฏิบตัิราชการ 
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๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข�อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให�ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน หน#วยราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน#วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร#างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร#างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
ประกาศเป6นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ปjดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต#วันประกาศ เพ่ือให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องปjดประกาศไว�อย#างน�อยสามสิบวัน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข�อ ๑๒ ให�ยกเลิกความในข�อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค!กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให�ใช�ความต#อไปนี้แทน 

“ข�อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให�จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ#ายประจําป� งบประมาณรายจ#ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานและโครงการจาก
หน#วยราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน#วยงานอ่ืน ๆ ที่ต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค!กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในป�งบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป6นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน” 
  ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� ซ่ึงมีการวางแผนงานในส#วนท่ีไม#ใช�งบประมาณใน
การดําเนินการและอีกส#วนหนึ่งเป6นแผนงานท่ีต�องใช�งบประมาณในการดําเนินการซ่ึงจะต�องนําไปเป6นแผน
ดําเนินงานประจําป�ขององค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย จึงต�องดําเนินการให�สอดคล�องกับระยะเวลาตามท่ี
ระเบียบดังกล#าวกําหนดด�วย 
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๑.๕ ประโยชน,ของแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
  ๑. เพ่ือทราบถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต�องมีการประสานงานกับส#วนราชการอ่ืน
ท่ีเก่ียวข�อง 
  ๒. เพ่ือทราบกําหนดแนวทาง/ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ 
  ๓. สะดวกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
  ๔. เป6นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานให�สามารถดําเนินงานตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
  ๕. เป6นเครื่องมือควบคุมการดําเนินงานโครงการ ให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู�บริหาร
องค!การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

1 การสรรหาผู	ดํารงตําแหน�งสายงาน ดําเนินการ ๓ วิธี คือรับโอน, วิธีย	ายและ ฝ#ายสรรหาและ

ผู	ปฏิบัติตามแผนอัตรากําลังมี บรรจุใหม� บรรจุแต�งตั้ง

อัตราว�าง 6 ตําแหน�ง 11 อัตรา วิธีรับโอน

ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู	ขอโอนจัดส�งคําร	องขอโอนมายัง

1. เจ	าพนักงานธุรการ (3)     อบจ.ชร.(ตามแบบคําร	องขอโอนจาก

2. เจ	าพนักงานการเงินและบัญชี (1)     ต	นสังกัดพร	อมมีหนังสือนําส�งมาจาก

3. จพง.ส�งเสริมการท�องเที่ยว (1)     ต	นสังกัดยินยอมให	โอน)

4.เจ	าพนักงานพัสดุ (4) 2. อบจ.รับคําร	องขอโอน (รวบรวมคํา

5. นักวิชาการคอม (1)     ร	องขอโอนจากทุกหน�วยงานที่ขอ

6. นักสังคมส�งเคราะห9 (1)     โอนภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน)

3. จนท.ผู	รับผิดชอบรวบรวมคําร	องขอ

    โอนเสนอประธานกรรมการฯ เพื่อนัด

    วัน เวลา สัมภาษณ9 ผู	ขอโอนเพื่อ

    ประกอบการพิจารณารับโอน

4. จนท.ผู	รับผิดชอบเสนอข	อมูลเบื้อง

    ต	นของผู	ขอโอนต�อนายก อบจ. เพื่อ

    ประกอบการพิจารณารับโอน (ข	อมูล

    สัมภาษณ9ของคณะกรรมการพิจารณา

    รับโอนฯ)

5. นายก อบจ.พิจารณารับโอน

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

6. จนท.บันทึกเสนอเรื่องรับโอนต�อ ฝ#ายสรรหาและ

    นายก อบจ. เพื่อเสนอต�อที่ประชุม บรรจุแต�งตั้ง

    ก.จ.จ. เชียงราย ขอมติรับโอนเพื่อ

    แจ	งไปยังหน�วยงานต	นสังกัดดําเนิน

    การต�อไป

7. หน�วยงานต	นสังกัดรับมติรับโอนจาก 

    อบจ./เห็นชอบให	โอน ประสานวันที่

    รับโอน และวันที่พ	นจากตําแหน�งจาก

    ต	นสังกัดเปGนวันเดียวกัน

8. ข	าราชการผู	ขอโอนมารายงานตัวตาม

    วันที่ในคําสั่งรับโอนเพื่อดํารงตําแหน�ง

    ใน อบจ.เชียงราย

2 การบรรจุแต�งตั้งบุคคลเข	ารับราช วิธีบรรจุแต�งตั้งใหม� ฝ#ายสรรหาและ

การมาดํารงตําแหน�งสายงานปฏิบัติ 1. จังหวัดเชียงรายจัดส�งรายชื่อผู	มา บรรจุแต�งตั้ง

(กรณีขอใช	บัญชีผู	สอบแข�งขันได	ของ    รายงานตัวและสําเนาใบสมัครพร	อม

คณะกรรมการสอบแข�งขัน พนักงาน    เอกสารที่เกี่ยวข	อง เพื่อมาบรรจุและ

ส�วนท	องถิ่น (กสถ.) จํานวน 3    แต�งตั้งในตําแหน�งที่สอบแข�งขันได	

ตําแหน�ง 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 2. บันทึกเสนอต�อ นายก อบจ.ชร. เพื่อ

1 .ศึกษานิเทศก9 (1)    ขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ.เชียงราย

2. เจ	าพนักงานพัสดุ (5) 3. ก.จ.จ.เชียงรายมีมติเห็นชอบ

3. ครูผู	ช�วย (1)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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)     พร	อมเอกสารประกอบด	วย บรรจุแต�งตั้ง

6. ครูผู	ช�วย (11)     - คําสั่งบรรจุแต�งตั้ง

7. บรรณารักษ9 (1)     - หนังสือแจ	งให	มารายงานตัว

    - หนังสือแจ	งผู	ว�าราชการจังหวัด/

      เลขานุการ ก.จ.

    - บันทึกแจ	งเวียนคําสั่งให	ส�วนราช-

      การใน อบจ.ชร. ทราบ

3 การสรรหาผู	ดํารงตําแหน�งบริหาร วิธีคัดเลือกเพื่อรับโอน ฝ#ายสรรหาและ

ตามแผนอัตรากําลังมีอัตราว�าง 3 1. มีตําแหน�งว�าง/รายงาน ก.จ.จ.ทราบ บรรจุแต�งตั้ง

ตําแหน�ง จํานวน 3 อัตรา ตามราย 2. นําเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให	ความ

ละเอียด ดังนี้     เห็นชอบวิธีการสรรหา

1. ผู	อํานวยการกองคลัง (1) 3. แต�งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

2. หัวหน	าฝ#ายสงเคราะห9และฟLMนฟูผู	ประ 4. จัดส�งร�างแผนการดําเนินการคัดเลือก

สบภัย (1)    ร�างประกาศรับสมัคร และร�างประกาศ

   แต�งตั้งเจ	าหน	าที่ดําเนินการรับสมัคร

   เจ	าหน	าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ

   คณะกรรมการสอบสัมภาษณ9ไปยัง

   สํานักงานส�งเสริมการปกครองท	องถิ่น

   จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบความ

   ถูกต	องแล	วจะได	เสนอให	ประธาน

   กรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง
-10-



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

5. จัดส�งร�างประกาศให	คณะกรรมการ ฝ#ายสรรหาและ

    คัดเลือกเพื่อขอทราบมติเวียนในการ บรรจุแต�งตั้ง

    เห็นชอบแผนดําเนินการคัดเลือกร�าง

    ประกาศรับสมัคร คําสั่งแต�งตั้ง จนท.

    รับสมัคร จนท.ตรวจคุณสมบัติและ

    คณะกรรมการสอบสัมภาษณ9 (ตาม

    ประกาศ)

6. ประกาศแต�งตั้ง จนท.ดําเนินการรับ

   สมัคร จนท.ตรวจคุณสมบัติ และคณะ

    กรรมการสอบสัมภาษณ9

7. จัดส�งประกาศรับสมัครฯ ให	 สนง.ส�ง

    เสริมการปกครองท	องถิ่น จว.ชร. เพื่อ

    พิจารณาจัดส�งให	 สนง.กจ.ทราบ

8. จัดส�งประกาศรับสมัครคัดเลือกให	

    ก.จ.จ.เชียงรายทราบ

9. จัดส�งประกาศรับสมัครคัดเลือกให	แต�

    ละกองทราบ/อบจ.ทั่วประเทศ

10. จัดส�งประกาศรับสมัคร และประกาศ

    แต�งตั้ง จนท.รับสมัคร จนท.ตรวจสอบ

    คุณสมบัติและคณะกรรมการสอบ

    สัมภาษณ9 ให	คณะกรรมการสอบ

    สัมภาษณ9ทราบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

-11-



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

11. จัดส�งประกาศรับสมัคร และประกาศ ฝ#ายสรรหาและ

    แต�งตั้ง จนท.รับสมัคร จนท.ตรวจสอบ บรรจุแต�งตั้ง

    คุณสมบัติและคณะกรรมการสอบ

    สัมภาษณ9 ให	 จนท.ที่เกี่ยวข	องทราบ

12. การทํางานของคณะกรรมการที่ได	

     รับการแต�งตั้ง

13. รายงานผลการคัดเลือกต�อ อบจ. 

14. ประกาศผลการคัดเลือก

15. เสนอขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ

     เพื่อพิจารณาแต�งตั้ง

16. ออกคําสั่งแต�งตั้ง

4 การสรรหาผู	ดํารงตําแหน�งบริหาร ดําเนินการตามคําสั่งหัวหน	าคณะรักษา ฝ#ายสรรหาและ

ตามแผนอัตรากรณีให	 สถ.เปGนผู	 ความสงบแห�งชาติ ที่ 8/2560 โดยแต�ง บรรจุแต�งตั้ง

ดําเนินการสรรหาตําแหน�งว�าง ตั้งจากบัญชีการสรรหาจาก ก.จ.

จํานวน 13 ตําแหน�ง 14 อัตรา การใช1บัญชีผู1ผ�านการสรรหา

ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จังหวัดเชียงรายจัดส�งรายชื่อเพื่อแต�ง

1.หัวหน	าสํานักปลัด อบจ.(1) ตั้งผู	ผ�านการสรรหาในตําแหน�งที่ว�าง

2. ผู	อํานวยการกองแผนและงบประมาณ(2. บันทึกเสนอต�อ นายก อบจ.เชียงราย

3. ผู	อํานวยการกองการเจ	าหน	าที่ (1) เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ.เชียงราย

4. ผู	อํานวยการส�วนบริหารการศึกษา (1) 3. ก.จ.จ.เชียงรายมีมติเห็นชอบ

5. ผู	อํานวยการส�วนส�งเสริมการศีกษา 4. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เชียงราย

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

-12-



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.

5. รองผู	อํานวยการสถานศึกษา (1) พร	อมเอกสาร ประกอบด	วย ฝ#ายสรรหาและ

6. หัวหน	าฝ#ายออกแบบ (1)  - คําสั่งบรรจุแต�งตั้ง บรรจุแต�งตั้ง

7. หัวหน	าฝ#ายบริหารงานทั่วไป (2)  - หนังสือแจ	งให	มารายงานตัว

8. หัวหน	าฝ#ายนิติการและการพาณิชย9 (1 - หนังสือแจ	งผู	ว�าราชการจังหวัด/

9. หัวหน	าฝ#ายการศึกษาในระบบ (1) เลขานุการ ก.จ.

10. หัวหน	าฝ#ายส�งเสริมคุณภาพการ  - บันทึกเวียนคําสั่งในส�วนราชการใน 

ศึกษา (1) อบจ.เชียงราย ทราบ

11. หัวหน	าฝ#ายส�งเสริมประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม (1)

12. หัวหน	าฝ#ายส�งเสริมการกีฬา

และนันทนาการ (1)

13. หัวหน	ากลุ�มนิเทศก9ติดตามและประ

เมินผลการจัดการศึกษา (1)

5 งานให	โอนข	าราชการ 1. การรับคําร	องขอโอน

2. ส�วนราชการต	นสังกัดของผู	ขอโอนจัด

   ทําบันทึกแจ	งประสานกองการ จนท.

3. บันทึกเสนอขอโอน เพื่อจัดส�งหนังสือ

    ไปยังหน�วยงานที่ประสงค9จะโอนไป

    สังกัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

-13-



4. หน�วยงานที่จะรับโอนแจ	งประสาน ฝ#ายสรรหาและ

    ยินดีรับโอน/จัดส�งมติเห็นชอบรับโอน บรรจุแต�งตั้ง

5. เสนอขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ

    (หลังจากนายกฯ เห็นสมควรให	โอน)

6. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อ

    - ออกคําสั่งให	พ	นจากตําแหน�งฯ

    - จัดส�งคําสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข	อง

       พร	อมให	ข	าราชการไปรายงานตัว

    - แจ	ง ก.จ. ทราบ

    - แจ	งจังหวัดทราบ

    - แจ	งทุกส�วนราชการในสังกัด อบจ.

7. ผู	ขอโอนไปรายงานตัวส�วนราชการใหม�

6 งานต�อสัญญาจ	าง 1. รายงานผลการประเมินฯ ของ พนง. ฝ#ายสรรหาและ

 - คนงานทั่วไป     จ	างที่จะสิ้นสุดสัญญาจ	างต�อนายกฯ บรรจุแต�งตั้ง

    เพื่อขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ. ใน

    การต�อสัญญาจ	าง

2. เสนอขอความเห็นชอบต�อ ก.จ.จ.

    เพื่อต�อสัญญาจ	าง

3. จัดทําสัญญาจ	างและกําหนดวันประชุม

    และเตรียมเอกสารเพื่อต�อสัญญาจ	าง

4. จัดทําคําสั่งแต�งตั้งพนักงานจ	าง (ต�อ

    สัญญาจ	าง)

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

7 การสรรหาพนักงานจ	าง 1. รายงานตําแหน�งว�างและขออนุมัติ ฝ#ายสรรหาและ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

-14-



ตามแผนอัตรากําลังมีอัตราว�าง คนงาน     การสรรหา บรรจุแต�งตั้ง

ทั่วไป 42 อัตรา 2. จัดทําประกาศรับสมัครและประชา-

    สัมพันธ9

3. รับสมัคร

4. ประกาศรายชื่อผู	มีสิทธิสอบและ

    กําหนดวันสอบ

5. สอบข	อเขียน

6. ประกาศผลสอบข	อเขียน

7. กําหนดสอบสัมภาษณ9

8. สอบสัมภาษณ9

9. ประกาศผลผู	ผ�านการสรรหาและ

    เลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อแต�งตั้ง

    เปGนพนักงานจ	าง

10. ขออนุมัติ ก.จ.จ. เพื่อจัดจ	าง

11. ออกคําสั่งแต�งตั้งพนักงานจ	าง

12. แจ	งเวียนให	ทุกกองทราบและดําเนิน

     การในส�วนที่เกี่ยวข	อง

13. จัดทําประวัติและทําสัญญา

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

8 งานประกาศพ	นเกษียณอายุราชการ 1. รายงานจํานวนรายขื่อผู	เกษียณ ฝ#ายสรรหาและ

งานขอรับบําเหน็จบํานาญข	าราชการ 2. เสนอขอความเห็นชอบ ก.จ.จ. บรรจุแต�งตั้ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง
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และลูกจ	างประจํา 3. จัดทําประกาศพ	นจากราชการ

ปQงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ราย 4. จัดทํารายละเอียดและคําขอรับบําเหน็จ

บํานาญ

9 งานลาออกจากราชการ ของข	าราชการ 1. จัดทําบันทึกขออนุญาตลาออกจากราช ฝ#ายสรรหาและ

และพนักงานจ	าง การ บรรจุแต�งตั้ง

2. เสนอขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ในการลา

ออก

3. จัดทําคําสั่งอนุญาตให	ลาออกจากราช

การ

4.ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงาน ปQ 2561 และจัดทําแผนการ

จัดการความรู	ประจําปQ 2562

5.จัดทําประกาศ เรื่อง แผนการจัดการ

ความรู	ประจําปQ 2562

10 งานทะเบียนประวัติ ก.พ.7 งานบันทึกข	อมูลบุคลากรในทะเบียน ฝ#ายสรรหาและ

ประวัติ ประกอบด	วย บรรจุแต�งตั้ง

1. บันทึกข	อมูลการรับโอน

2. แต�งตั้งข	าราชการ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

3. งานลาออก ฝ#ายสรรหาและ

4. ต�อสัญญาจ	าง บรรจุแต�งตั้ง

5. เกษียณอายุราชการ

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข	าราชการ

พนักงานจ	าง ลูกจ	างประจําเดิม

7. งานเลื่อนระดับ

8. งานการโอน

9. งานการย	าย

10. งานเพิ่มวุฒิการศึกษา

11. งานเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล

การสมรส

6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปQของ

กองให	ผู	บริหารทราบ

11 งานระบบงานบริหารงานบุคคล การบันทึกข	อมูลจํานวนบุคคลทั้งหมดใน ฝ#ายสรรหาและ

(HR -อบจ.) อบจ.รายละเอียดการบันทึกประกอบด	วย บรรจุแต�งตั้ง

1. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

2. ข	อมูลพื้นฐานส�วนบุคคล เช�น ชื่อ-สกุล

วันบรรจุแต�งตั้ง วันเดือน ปQ เกิด,ข	อมูล

บิดา - มารดา,ที่อยุ�ปUจจุบัน,ตําแหน�ง

และรายละเอียดการสังกัด

3. ข	อมูลตําแหน�งและอัตราเงินเดือน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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. ข	อมูลประวัติการลา ฝ#ายสรรหาและ

5. ข	อมูลเครืองราชอิสริยาภรณ9 บรรจุแต�งตั้ง

6. ข	อมูลประวัติการศึกษา

7. ขอมูลการรัลโทษทางวินัย

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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8. ขอ	มูลการฝVกอบรมฯ

12 งานแผนอัตรากําลัง 3 ปQ 1. บันทึกเสนอนัดประชุมคณะกรรมการ ฝ#ายสรรหาและ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3ปQ บรรจุแต�งตั้ง

2. จัดส�งหนังสือเชิญประชุม/จัดทําวาระ

การประชุม

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรา

กําลัง 3 ปQ

4. จัดทํารายงานการประชุม

5. จัดทํากรอบอัตรากําลังตําแหน�งที่ขอ

ปรับปรุง

6. บันทึกเสนอผู	บริหารขอเสนอต�อ ก.จ.จ.

7. ปรับกรอบอัตรากําลัง 3 ปQ

8. บันทึกเสนอผู	บริหารลงนามประกาศ

และหนังสือส�ง

9. จัดส�งหนังสือให	จังหวัด ก.จ.และส�วน

ราชการในสังกัด

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

13 งานรายงานข	อมูลด	านการบริหาร 1. สํารวจข	อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ตําแหน�ง ฝ#ายสรรหาและ

งานบุคคล วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน บรรจุแต�งตั้ง

1. บุคลากรถ�ายโอน 2. จัดทําแบบรายงาน

2. บุคลากรทางการศึกษา 3. บันทึกเสนอรายงานต�อผู	บริหารและ

3. ข	าราชการและพนักงานจ	าง หนังสือนําส�งให	จังหวัด

ฝ&ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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4. รายงานข	อมูลให	จังหวัดทราบ

14 งานโครงการจัดตั้งศูนย9ข	อมูลบุคลากร 1. กําหนดแผนและจัดฝVกอบรม (ภายใน ฝ#ายสรรหาและ

ท	องถิ่นแห�งชาติ ระยะที่ 2 30 วัน หลังจากฝVกอบรมจากส�วนกลาง) บรรจุแต�งตั้ง

2. บันทึกข	อมูลบุคลากรเปGนปUจจุบัน (ภาย

ใน 15 วัน หลังจากจังหวัดฝVกอบรม)

อาทิ การบันทึกข	อมูล ก.พ.7 เฉพาะ

รายการ ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง เลขที่

ตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับและ

อัตราเงินเดือน

3. บันทึกข	อมูลบุคลากรทั้งหมดในระบบ

(30 วัน หลังจากบันทึกข	อ 2 เสร็จ)

4. ตรวจสอบและรับรองข	อมูล (ภายใน

3 วัน หลังจากบันทึกข	อ 3 เสร็จ)

5. จังหวัดตรวจสอบและรับรองข	อมูล

(ภายใน 7 วัน หลังจากบันทึกข	อ 4 เสร็จ)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ฝ<ายส.งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

1 ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมและสัมมนา อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 2,000,000   สถานบัน ฝ&ายส�งเสริมและ

1. แจ�งเวียนหลักสูตรการฝ�กอบรมต�างๆ หรือองค- พัฒนาบุคลากร

** เป0นโครงการที่กําหนดหลักสูตรจาก 2. ประสานผู�ประสงค-เข�ารับการฝ�กอบรม กรต�างๆที่ รายการที่ 05

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น และ 3. บันทึกขออนุมัติการเข�ารับการฝ�กอบรม เกี่ยวข�อง หน�า 7/143

สถาบันการศึกษาหรือองค-กรต�าง ๆ ที่ สัมมนา

ดําเนินการจัดฝ�กอบรม จึงไม�สามารถ 4. จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ

ควบคุมป?จจัยต�าง ๆ ได� 5. แจ�งการอนุมัติให�เข�ารับการฝ�กอบรมตาม

กําหนดการ

6. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร

7. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

2 โครงการ "อบรมคุณธรรมและ อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 100,000      อบจ.ชร ฝ&ายส�งเสริมและ

จริยธรรม 1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน หรือพื้นที่ พัฒนาบุคลากร

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ จังหวัด รายการที่ 06

3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม เชียงราย หน�า 7/143

4. ฝ�กอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร

6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

3 โครงการอบรมเสริมสร�างคุณภาพชีวิต อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 100,000      อบจ.ชร ฝ&ายส�งเสริมและ

ในการทํางาน (Quality of Work 1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากร

Life) 2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ รายการที่ 07

3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม หน�า 7/143

4. ฝ�กอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร

6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

4 โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร "การพัฒนา อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 400,000       -ฝ�กอบรม ฝ&ายส�งเสริมและ

และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดบริการ 1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน ภายในประ พัฒนาบุคลากร

สาธารณะ อบจ.เชียงราย" 2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ เทศ รายการที่ 08

3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม   -ศึกษาดู หน�า 8/143

4. ฝ�กอบรมตามกําหนดการ งานภายใน

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร ประเทศ

6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 700,000       -ฝ�กอบรม ฝ&ายส�งเสริมและ

งานของบุคลากร อบจ.เชียงราย 1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน ภายในประ พัฒนาบุคลากร

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ เทศ รายการที่ 09

3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม   -ศึกษาดู หน�า 8/143

4. ฝ�กอบรมตามกําหนดการ งานภายใน

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร ประเทศ

6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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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.

6 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร�าง อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.เชียงราย 500,000      อบจ.ชร ฝ&ายส�งเสริมและ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากร 1. บันทึกอนุมัติในหลักการดําเนินงาน หรือพื้นที่ พัฒนาบุคลากร

อบจ.เชียงราย" 2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ จังหวัด รายการที่ 10

3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม เชียงราย หน�า 8/143

4. ฝ�กอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู�บริหาร

6. บันทึกในแฟBมทะเบียนประวัติบุคลากร

7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข�า 1. การจัดทําบันทึกข�อตกลงการปฏิบัต ฝ&ายส�งเสริมและ

ราชการ อบจ.ข�าราชการครูและบุคลากร    ราชการ พัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ�างประจํา และพนัก 2. ผู�ทําข�อตกลงและผู�รับข�อตกลงร�วมกันใน

งานจ�าง อบจ.เชียงราย    การให�คะแนนที่ได�ตามค�าเปBาหมายที่วางไว�

3. แต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

   กลั่นกรองผลการประเมินฯ

4. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา

5. จัดทํารายงานการประชุม

6. จัดทําประกาศการประเมินฯ  

8 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข�าราชการ 1. คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ฝ&ายส�งเสริมและ

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ    กลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาบุคลากร

ศึกษา ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง    ค�าจ�าง และค�าตอบแทน

2. การจัดทําแบบประเมินเลื่อนขั้นเงิน

เดือนของข�าราชการ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร
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3. การจัดทําแบบประเมินการเลื่อนค�าตอบแทน

พนักงานจ�าง

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ

    ประชุมพิจารณากลั่นกรอง

5. ออกคําสั่งเลื่อนฯ

9 การเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�าง 1. รวบรวมแบบประเมิน ฝ&ายส�งเสริมและ

เข�มครูผู�ช�วย 2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ พัฒนาบุคลากร

กลุ�มที่ 1 ประเมินครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 7     และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใช�เป0น

  1) นายนิติศักดิ์  เรือนสอน     ข�อมูลในการแต�งตั้งครูผู�ช�วย เป0นครู คศ.1

  2) นายธนรัตน-  กุลศรี

  3) นางสาววิลาสินี  เทพเสนา

กลุ�มที่ 2 ประเมินครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 5 1. รวบรวมแบบประเมิน

  1) นายปฐมพงศ- ประธานราษกร- 2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ

  2) นางสาวกานต-สินี สีเขื่อนแก�ว     และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใช�เป0น

  3) นายพิพัฒน-  มณีพรหม     ข�อมูลในการแต�งตั้งครูผู�ช�วย เป0นครู คศ.1

  4) นายอนุชา  น้ําสา

  5) นายคมสันต-  มาฟู

กลุ�มที่ 3 ประเมินครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4 1. รวบรวมแบบประเมิน

 1) นายบัณฑิต  ใจป̀นตา 2. จัดทําบันทึกเสนอนายก อบจ.เพื่อทราบ

 2) นางสาวพันม-ณิดา  ไชยธรรม     และรวบรวมผลการประเมินเพื่อใช�เป0น

    ข�อมูลในการแต�งตั้งครูผู�ช�วย เป0นครู คศ.1
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

10 การกําหนดประโยชน-ตอบแทนอื่น 1. ประชุมพิจารณาโครงการที่จะนํามาประเมิน 15,000,000 ฝ&ายส�งเสริมและ

เป0นกรณีพิเศษสําหรับข�าราชการ ครู ในปaงบประมาณ 2563 ได�แก� พัฒนาบุคลากร

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ�าง 1.1 โครงการ/กิจกรรม ที่จะนํา เสนอต�อ ก.จ.จ. และ

ประจํา พนักงานจ�างตามภารกิจและ เชียงราย ได�แก� โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล�อง กองคลัง

พนักงานจ�างทั่วไปขององค-การบริหาร กับนโยบายหรือยุทธศาสตร-ของจังหวัด จํานวน หน�า 20/143

ส�วนจังหวัดเชียงราย 1.โครงการ ตามมิติด�านประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการตัวชี้วัดที่ 6  โครงการ/กิจกรรมดีเด�น

หรือมีความความสําคัญ จํานวน 1 โครงการ ฝ&ายส�งเสริมและ

ตาม มิติด�านคุณภาพการให�บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 พัฒนาบุคลากร

     1.2 โครงการที่จะจ�างสํารวจและประเมิน และ

ความพึงพอใจ อย�างน�อย 4 งาน ตามมิติที่ 2 กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 1  หน�า 20/143

2. เสนอ ก.จ.จ.เชียงราย เพื่อขอรับการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการพร�อมเสนอโครงการ/

กิจกรรม/การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

ของ อบจ./แบบแสดงค�าใช�จ�ายด�านเงินเดือน/

ค�าจ�างและประโยชน-ตอบแทนอื่นในปaที่ขอรับ

การประเมิน (ปaงบประมาณ 2563)

3. จัดจ�างมหาวิทยาลัยสํารวจความพึงพอใจ

ของผู�รับบริการ (ของปaงบประมาณ 2562)

4. รวบรวมเอกสารตามแบบประเมิน

(ของปaงบประมาณ 2561)

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
-24-



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

5. แต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ�ายเงิน

ประโยชน-ตอบแทนอื่นฯ (ของปaงบประมาณ 2561)

6. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา/จัดทําฎีกา

เบิกจ�ายเงิน (ของปaงบประมาณ 2561)

11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยา- 1. สํารวจผู�มีคุณสมบัติขอเครื่องราชฯ ฝ&ายส�งเสริมและ

ภรณ-ประจําปa 3. จัดทําแบบ ขร.4 พัฒนาบุคลากร

4. สรุปรายละเอียดการขอเครื่องราชฯ ประจําปa

ของผู�มีสิทธิ์ขอทุกคน

5. จัดทําบันทึกและหนังสือเสนอขอเครื่องราชฯ
ต�อผู�ว�าราชการจังหวัด

6.รวบรวมข�อมูลเพื่อเตรียมขอเครื่องราชฯ

ในปaต�อไป

12 งานเลื่อนระดับข�าราชการองค-การ 1. ตรวจสอบรายชื่อข�าราชการที่มี ฝ&ายส�งเสริมและ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย     คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ- พัฒนาบุคลากร

2. แจ�งให�ผู�มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนทราบ

3. จัดทําบันทึกเสนอประธานกรรมการ

   ประเมินผลงาน(ปลัด อบจ.) เพื่อขอ

   อนุมัติหลักการเสนอต�อ ก.จ.จ.

4. ส�งแบบประเมินบุคคลและผลงาน

    ให�คณะกรรมการประเมินพิจารณา

    กรอกคะแนน

5. สรุปผลคะแนนเสนอประธานคณะ

    กรรมการเลื่อนระดับเพื่อดําเนินการ

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

    สอบสัมภาษณ-

6. ดําเนินการสอบสัมภาษณ-/รวบรวม

   คะแนน

7. เสนอออกคําสั่งแต�งตั้งเข�า ก.จ.จ./

   ดําเนินการออกคําสั่งแต�งตั้ง

13 งานสํารวจความพึงพอใจ 1. กําหนดหัวข�อในการสํารวจความพึงพอ ฝ&ายส�งเสริมและ

ใจให�สอดคล�องกับตัวชี้วัด LPA ,โบนัสและ พัฒนาบุคลากร

ป.ป.ช.

2. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ

3. จัดส�งแบบสํารวจความพึงพอใจให�แต�

ละส�วนราชการภายใน

4. รวบรวมและสรุปผลการสํารวจความ

พึงพอใจ

5. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ

ให�ผู�บริหารทราบ

14 งานวิจัย อบจ. 1. กําหนดหัวข�องานวิจัย อบจ ฝ&ายส�งเสริมและ

2. สํารวจและเก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับ พัฒนาบุคลากร

งานวิจัย

3. สรุปและวิเคราะห-ข�อมูลทั้งหมดที่ได�

สํารวจ

4. จัดทํารูปเล�มงานวิจัย

5. รายงานผลการวิจัยให�ผู�บริหารทราบ

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

15 โครงการสร�างองค-กรเป0นองค-กรแห�ง 1. แต�งตั้งคณะทํางานการจัดการองค- ฝ&ายส�งเสริมและ

การเรียนรู�    ความรู�ในองค-กรของ อบจ.ชร. พัฒนาบุคลากร

2. จัดทําประกาศฯ เรื่อง แผนการจัดการ

   ความรู� ประจําปa 2561

3. ดําเนินการตามปฏิทินการจัดการ

   ความรู�ประจําปaงบประมาณ 2561 ดังนี้

   3.1 ความรู�เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของ อบจ.เชียงรายและการเปลี่ยน

แปลงเกี่ยวกับงานบุคคลในยุคป?จจุบัน

(กองการเจ�าหน�าที่)

   3.2 การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนา

ท�องถิ่นสี่ปa (พ.ศ.2561-2564) (กองแผน

และงบประมาณ)

   3.3 ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการจัดหา

พัสดุตามพระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจ�าง

(กองพัสดุและทรัพย-สิน)

16 งานการรวบรวมข�อมูลและรายงานผล 1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําปa ฝ&ายส�งเสริมและ

การปฏิบัติงานประจําปaกองการเจ�า ของแต�ละผ�าย พัฒนาบุคลากร

หน�าที่ 2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจําปa

ของแต�ละผ�าย

3. บันทึกรายละเอียดและจัดเรียงข�อมูล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

ฝ&ายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

-27-



ผลการปฏิบัติงานประจําปaของแต�ละฝ&าย

4. บันทึกข�อมูลป?ญหาและอุปสรรคของ

การปฏิบัติงานประจําปaในแต�ละผ�าย

5. จัดรูปเล�มรายงานผลการประจําปa

ของกอง

17 งานฐานข�อมูลเว็ปไซด-กอง 1. รวบรวมกิจกรรมแต�ละโครงการ และ ฝ&ายส�งเสริมและ

ข�อมูลต�างๆ พัฒนาบุคลากร

2. บันทึกลงฐานข�อมูลเว็ปไซด-กอง

18 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปaกองการ1. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานประจําปa ฝ&ายส�งเสริมและ

เจ�าหน�าที่ ประจําปa 2562 ของแต�ละผ�าย พัฒนาบุคลากร

2. ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานประจําปa

ของแต�ละผ�าย

3. บันทึกรายละเอียดและจัดเรียงข�อมูล

แผนการปฏิบัติงานประจําปaของแต�ละฝ&าย

4. ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปaในแต�ละผ�าย

5. จัดรูปเล�มรายงานแผนการประจําปa

ของกองการเจ�าหน�าที่
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ฝ<ายวินัยและส.งเสริมคุณธรรม 

 
 
 
 



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

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.

1 การประชุม ก.จ.จ. 1) รวบรวมเรื่องเพื่อบรรจุเข�าวาระการ เบิกจ�ายค�า ห�องประชุม ฝ�ายวินัยและ

   ประชุมประจําเดือน (ระหว�างวันที่ 1 - ตอบแทน สภา อบจ.ชร. ส�งเสริม

   16 ของทุกเดือน) คณะกรรมการ คุณธรรม

2) จัดทําบันทึกเสนอระเบียบวาระการ ก.จ.จ. 

    ประชุม/กําหนดวันประชุม นําเสนอ จากเงินนอก

    2 ทาง คือ งบประมาณ

    - ประธาน ก.จ.จ. (ผู�ว�าราชการจังหวัด) ประเภทเงินรับฝาก

    - (เนื่องจากไม�มีนายก) (สนง.ส�งเสริมการ

   (ระหว�างวันที่  16 - 20 ของทุกเดือน) ปกครองท�องถิ่น

3) จัดทํารูปเล�มระเบียบวาระการประชุม จังหวัดเชียรายแจ�ง

   (ระหว�างวันที่  21 - 22 ของทุกเดือน) การโอนเงินจัดสรร

4) จัดส�งระเบียบวาระการประชุมให�แก� จากกรมส�งเสริมฯ  

    คณะกรรมการ ก.จ.จ. (ประมาณวันที่ ๒ ครั้งต�อป>)

    23  ของแต�ละเดือน)

5) ประชุม ก.จ.จ.ประจําเดือน (ประมาณ

    วันที่ 27 - 31 ของแต�ละเดือน)

6) จัดทํารายงานการประชุมประจําเดือน

    (ประมาณ 7 วันทําการหลังจากประชุม

   แล�วเสร็จ)

7) การจัดทําหนังสืออนุมัติเบิกค�าตอบแทน

   คณะกรรมการ ก.จ.จ.เชียงรายถึงท�องถิ่น

   จังหวัดเชียงราย (ประมาณ 3 วันทําการ

   หลังจากประชุมแล�วเสร็จ)

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ที่ กิจกรรม 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.

8) การจัดทําฎีกาเบิกค�าตอบแทน ก.จ.จ.

   เชียงราย (ประมาณ 7 วันทําการหลัง

   จากนําเงินเข�าระบบเรียบร�อยแล�ว)

2 งานพัสดุและการเบิกจ�าย 1) เงินเดือน (ฝ�ายประจํา) ฝ�ายวินัยและ

    - เงินเดือนพนักงาน 2/143 ส�งเสริม

    - เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน 3/143 คุณธรรม

    - เงินประจําตําแหน�ง 3/143

    - ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง 3/143

    - เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง 3/143

2) ค�าตอบแทน

    - ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปGน 50,000                       4/143

      ประโยชนIแก� อปท.

    - ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 60,000                       4/143

      ราชการ

    - ค�าเช�าบ�าน 240,000                      4/143

    - เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 22,880                       4/143

3) ค�าใช�สอย

     - ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือ 20,000                       5/143

       เข�าปกหนังสือ ค�าซักฟอก ค�าเช�า

       ทรัพยIสิน ค�าระวางรถบรรทุก ค�า

       ธรรมเนียมค�าง ๆ ค�าใช�จ�ายในการ

       ดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ที่ กิจกรรม 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.

    - ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ 100,000                       6/01 ฝ�ายวินัยและ

    - ค�าใช�จ�ายในการฝNกอบรมและสัมมนา 2,000,000                    7/05 ส�งเสริม

    - โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000                       7/06

    - โครงการอบรมเสริมสร�างคุณภาพชีวิต 100,000                       7/07

      ในการทํางานฯ

    - โครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและ 400,000                       8/08 คุณธรรม

      เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ

      สาธารณะ อบจ.เชียงราย

    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ 700,000                       8/09

      งานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

   - โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร�าง 500,000                       8/10

     สมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากร

   - ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมครุภัณฑI 50,000                        9/12

     และเครื่องมือต�าง ๆ ของ อบจ.ชร.ที่

     ชํารุดเสียหายฯ

4) ค�าวัสดุ

    - วัสดุสํานักงาน 175,000                      9/143

    - วัสดุงานบ�านงานครัว 30,000                       9/143

    - วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 30,000                       9/143

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม
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ที่ กิจกรรม 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.

    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 33,600                       10/143 ฝ�ายวินัยและ

    - วัสดุคอมพิวเตอรI 100,000                      10/143 ส�งเสริม

5) ค�าสาธารณูปโภค 20,000                       คุณธรรม

    - ค�าโทรศัพทI 10,000                       10/143

6) ค�าครุภัณฑI

    - ตู�เก�บเอกสารบานเลื่อน 24,500                        13/01

    - เครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRก 1 เครื่อง 16,000                        13/07

    - เครื่องพิมพIชนิดเลเซอรI 2 เครื่อง 5,200                          14/08

    - เครื่องสํารองไฟ 8 เครื่อง 20,000                        14/09

7) รายจ�ายตามข�อผูกพัน 100,000                      143/03

    - เงินช�วยพิเศษ เช�น เงินช�วยค�าทําศพ

      กรณีข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และ

      พนง.จ�างเสียชีวิตฯ

3 การจัดทําหลักเกณฑIเกี่ยวกับการบริหาร1) รวบรวมและจัดทําร�างประกาศ ก.จ.จ. เบิกจ�ายค�าตอบแทน ฝ�ายวินัยและ

งานบุคคลขอ ก.จ.จ.เชียงราย เชียงราย และสรุปหลักการและเหตุผลเสนอ คณะกรรมการ ก.จ.จ. ส�งเสริม

เลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย และประธาน จากเงินนอกงบประ คุณธรรม

ก.จ.จ.เชียงราย มาณประเภทเงินรับ

2) ตรวจสอบความถูกต�องตามหลักเกณฑI ฝาก (สนง.ส�งเสริม

ระเบียบ กฎหมาย และเนื้อหาสาระสําคัญ การปกครองท�องถิ่น

3) เสนอระเบียบวาระการจัดทําประกาศ เชียงราย แจ�งการโอน

ก.จ.จ.เชียงราย พิจารณากําหนดเปGนวาระ เงินจัดสรรจากกรม

พิจารณาในการประชุม ก.จ.จ.เชียงราย ส�งเสริมฯ 2 ครั้งต�อป>

ภายใน 7 วัน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ที่ กิจกรรม 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.

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม
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4) จัดทําข�อเสนอประกอบการเสนอวาระ ฝ�ายวินัยและ

พิจารณาต�อ ก.จ.จ.เชียงราย ส�งเสริม

5) เมื่อ ก.จ.จ.เชียงราย ให�ความเห็นชอบ คุณธรรม

ร�างประกาศดังกล�าวแล�ว จัดทําบันทึก

เสนอประธาน ก.จ.จ.เชียงราย ภายใน 45

วัน นับแต�ได�รับเรื่อง

6) ประกาศเผยแพร�ให�ทราบโดยทั่วกัน ได�แก�

การปTดประกาศ ณ สํานักงาน แจ�งเวียนทุก

กองทราบ ประกาศลงเวบไซตI อบจ.เชียงราย

4 การดําเนินงานทางวินัย การสืบสวน 1) ศึกษาเรื่องที่ได�รับมอบหมายและระเบียบ เบิกจ�ายค�าตอบแทน ฝ�ายวินัยและ

การสอบสวนข�อเท็จจริง และเรื่องร�องทุกขIกฎหมายที่เกี่ยวข�องโดยดําเนินการเปGน คณะกรรมการสอบ ส�งเสริม

หมวดหมู� สวนตามระเบียบที่ คุณธรรม

2) จัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อเปGน เกี่ยวข�องจากเงินงบ

แนวทางในการสืบสวนสอบสวน ประมาณขององคIการ

3) แต�งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข�องกับ บริหารส�วนจังหวัด

เรื่องตามกรณี เชียงราย

4) ประชุมวางแผนการดําเนินงานการรวบ

รวมเอกสารหลักฐานและการดําเนินการ

สอบสวน

5) เรียกเอกสารเพิ่มเติม เรียกพยานมาให�

ถ�อยคํา และให�โอกาสผู�เกี่ยวข�องได�มีโอกาส

ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน

6) ประชุมสรุปผลการดําเนินการและลงมติ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ที่ กิจกรรม 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.

7) จัดทํารายงานผลการสืบสวนให�ผู�แต�ง ฝ�ายวินัยและ

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม
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ตั้งทราบ ส�งเสริม

8) ดําเนินการตามที่ผู�แต�งตั้งสั่งการมอบหมาย คุณธรรม

5 ตู�เก็บเอกสารบานเลื่อน จัดชื้อตู�เก็บเอกสารบานเลื่อน 24,500                       อบจ.ชร กองการเจ�าหน�า

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน ที่ ข�อบัญญัติป>

2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI 62 หน�า 11

3. วางฏีกาเบิกจ�ายค�าครุภัณฑI รายการที่ 01

4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

6 เครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRกสําหรับงาน จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอรIโนRตบุRกสําหรับงานสํานักงาน 16,000                       อบจ.ชร กองการเจ�าหน�า

สํานักงาน 1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน ที่ ข�อบัญญัติป>

2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI 62 หน�า 13

3. วางฏีกาเบิกจ�ายค�าครุภัณฑI รายการที่ 07

4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

7 เครื่องพิมพIชนิดเลเซอรI จัดซื้อเครื่องพิมพI ชนิดเลเซอรI 5,200                         อบจ.ชร กองการเจ�าหน�า

หรือชนิด LED ขาวดํา หรือชนิด LED ขาวดํา ที่ ข�อบัญญัติป>

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน 62 หน�า 14

2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI รายการที่ 08

3. วางฏีกาเบิกจ�ายค�าครุภัณฑI

4. ลงทะเบียนครุภัณฑI

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ ข.อบัญญัติฯ หน�วยงาน

ที่ กิจกรรม 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.

8 เครื่องสํารองไฟฟYา ขนาด 800 VA จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟYา ขนาด 800 VA 20,000                       อบจ.ชร กองการเจ�าหน�า

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน ที่ ข�อบัญญัติป>

ฝ&ายวินัยและส�งเสริมคุณธรรม
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2. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑI 62 หน�า 14

3. วางฏีกาเบิกจ�ายค�าครุภัณฑI รายการที่ 09

4. ลงทะเบียนครุภัณฑI
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ฝ<ายสรรหาและบรรจุแต.งต้ัง 

 
 
 
 



 1.เงินเดือน (ฝายประจํา)

ที่ ประเภทรายจ�าย งบประมาณตั้งจ�าย

1 เงินเดือนพนักงาน 5,724,600.00                  

2 เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 135,000.00                    

3 เงินประจําตําแหน�ง 121,200.00                    

4 ค�าตอบแทนพนักงานจ0าง 440,016.00                    

5 เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงานจ0าง 13,980.00                      

รวมงบประมาณ 6,434,796.00                  

2.หมวดค�าตอบแทน

1 ค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเป8นประโยชน:แก� อปท. 100,000.00                    

2 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000.00                      

3 ค�าเช�าบ0าน 405,000.00                    

4 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000.00                      

รวมงบประมาณ 635,000.00                    

3.หมวดค�าใช0สอย 

1 รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซ่ึงบริการ

 - ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ ค�าซักฟอก ค�าเช�าทรัพย:สิน 32,400.00

   ค�าระวางรถบรรทุก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช0จ�ายในการดําเนินคดีตามคํา

   พิพากษาและค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

 - ค�าจ0างสํารวจความพึงพอใจในการให0บริการของ อบจ. เชียงราย โดยเป8นราย 50,000.00

   จ�ายเก่ียวกับการจ0างเหมาสํารวจความพึงพอใจการให0บริการของ อบจ.ชร. 

   เช�น การจ0างทอดแบบสอบถาม การจ0างประมวลผลความพึงพอใจต�อการให0

   บริการของ อบจ.ชร.

 - ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร (22 แผ�น/นาที จํานวน 12 เดือน) 45,600.00

 - ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร (40 แผ�น/นาที จํานวน 12 เดือน) 64,800.00
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2 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ

 - ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00

 - โครงการฝKกอบรมบุคลากรท0องถ่ิน 2,000,000.00

ที่ ประเภทรายจ�าย งบประมาณตั้งจ�าย

 - โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000.00

 - โครงการฝKกอบรมเสริมสร0างคุณภาพชีวิตในการทํางาน 100,000.00

   (Quality of work life)

 - โครงการฝKกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัด 400,000.00

   บริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย"

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร อบจ. 700,000.00

   เชียงราย

 - โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร0างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 500,000.00

    อบจ.เชียงราย" 

 - ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 50,000.00

รวมงบประมาณ 4,142,800.00

4.หมวดค�าวัสดุ 

1 วัสดุสํานักงาน 175,000.00

2 วัสดุงานบ0านงานครัว 30,000.00

3 วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 30,000.00

4 วัสดุคอมพิวเตอร: 100,000.00

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 33,600.00

รวมงบประมาณ 368,600.00

5.หมวดค�าสาธารณูปโภค 

1 ค�าโทรศัพท: 10,000.00

รวมงบประมาณ 10,000.00

6.หมวดค�าครุภัณฑ:

1 ตู0เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5 ตู0 ขนาดไม�น0อยกว�า 91.5X45.7X183 ซม 24,500.00

2 เครื่องคอมพิวเตอร:โน]ตบุ]กสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 16,000.00

3 เครื่องพิมพ:ชนิดเลเซอร: หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง 5,200.00

4 เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA (480 WATTS) สามารถสํารองไฟได0ไม�น0อยกว�า 15 20,000.00

รวมครุภัณฑ: 65,700.00
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 งบกลาง 

1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

    - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ พนง.จ0างฯ 2,000,000.00

2 รายจ�ายตามข0อผูกพันธ:

    - เงินสมทบกองุทนเงินทดแทน 101,000.00

3  เงินช�วยพิเศษ 

    - เงินช�วยพิเศษ กรณีข0าราชการ พนักงานจ0างถึงแก�ความตาย 100,000.00

 รวมงบประมาณ 2,201,000.00

 รวมรายจ�ายประจํา 13,726,496.00

รวมงบประมาณตั้งจ�ายทั้งสิ้น 13,792,196.00
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