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กองการเจ้าหน้าที่   องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



ค าน า 
 
   การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือท าให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์
ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖2 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
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ภาคผนวก  

 บัญชีสรุปการส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ลงวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 แบบแสดงเจตจ านงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 แบบประเมินก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
 แบบติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน 
 ประวัติการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕      
ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม 
และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 
ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก ่  
  (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
  (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น    
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  (๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีมติในการประชุมครั้งที่  
4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิน่ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
แก้ไข “ต าแหน่งประเภทบริหาร” และ “ต าแหน่งประเภทอ านวยการ” เป็น “ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น” 
และ “ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น” และตามแนบท้ายประกาศเรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
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บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ที่จ าเป็นของ
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น  

โดยมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (Skills and Competencies) ประกอบด้วย  

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 21 ด้าน (สายงาน
ประเภทบริหารท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน, สายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน, สายงาน
ประเภทวิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน, สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)  

2. ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 9 ด้าน ดังนี้     
1) ทักษะการบริหารข้อมูล 2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3) ทักษะการประสานงาน 4) ทักษะในการสืบสวน 
5) ทักษะการบริหารโครงการ 6) ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 7) ทักษะการเขียน
รายงานและสรุปรายงาน 8) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 9) ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 3 ประเภท  
  1) สมรรถนะหลัก ที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง จ าเป็นต้องมี 5 สมรรถนะ  
  2) สมรรถนะประจ าตัวผู้บริหาร สมรรถนะที่ข้าราชการประเภทบริหาร และอ านวยการ  

จ าเป็นต้องมี 4 สมรรถนะ  
  3) สมรรถนะประจ าสายงาน ที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับต่าง ๆ มี 4 ประเภท 

คือ บริหารท้องถิ่น, อ านวยการท้องถิ่น, วิชาการ, ทั่วไป  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๒. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ มีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุถึง
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ 
   ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   ๔. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
๓. เป้าหมาย                                                                       

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อันประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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๔. การเตรียมการและการวางแผน                                                 
  พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์จากสมรรถนะหลักของบุคลากร  
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากการเข้ารับการฝึกอบรม แบบสอบถาม      
ความต้องการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ น ามาพิจารณาว่าบุคลากร
ควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
๕. ประเภทของการพัฒนาบุคลากร                                                 
  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มี ๕ ประเภท  ได้แก่ 
  ๑. การปฐมนิเทศ 
  ๒. การฝึกอบรม 
  ๓. การศึกษาดูงาน 
  ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
  ๕. การสอนงาน หรือให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 
๖. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้สามาถน าความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
  ๓. พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดการท างานให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนงาน 
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๗. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

                                                    

                  
 

จัดท าบันทึกสอบถามความต้องการฝึกอบรมไปยังส านัก/กองต่าง ๆ 
ในสังกัด พร้อมให้ข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร
ประกอบการพิจารณา 
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ 

การจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

- โครงการที่ด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย อบจ. เชียงราย 

- การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสถาบันองค์กรต่าง ๆ  

- การจัดท ารายงานผลภายหลังการจัดฝึกอบรม 

- การจัดท ารายงานผลภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 

- การประเมินผลก่อน – หลังการฝึกอบรม 

- การติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน 



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ด าเนินการ (KPI) รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนาของบคุลากร 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 2,000,000 ต.ค. 2561 - 1. บคุลากรของ อบจ.เชียงราย กองการเจา้หน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในหลักสูตรต่างๆ     ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการและ  ก.ย. 2562 ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน
ของสถาบนัพัฒนาบคุคลากรทอ้งถิ่น กรมส่งเสริม- พนักงานจา้งของ อบจ.ชร. ได้เข้ารับ ตามแผนอัตราก าลัง (เฉพาะต าแหน่ง
การปกครองทอ้งถิ่น และโครงการที่สถาบนั/ การฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉล่ีย ที่มีคนครอง) จ านวน 34 สายงาน
องค์กรต่าง ๆ จดัฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละของบคุลากรมีความรู้
เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานแก่คณะผู้บริหาร 2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ ความเข้าใจแนวคิดในการท างาน
สมาชิกสภา อบจ. เจา้หน้าที่ของ อบจ.เชียงราย     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ การพัฒนาตนเองและน ามา
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าที่ น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ถ่ายทอดบทเรียนและปรับใช้

มาปรับใช้ในการท างานใหม้ี ในการปฏบิติังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น

2 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 500,000 คร้ังที่ 1 1. จ านวนคร้ังที่จดัการฝึกอบรม กองการเจา้หน้าที่
การปฏบิติังาน บคุลากร อบจ.เชียงราย    ข้าราชการ และพนักงานจา้ง ต.ค - พ.ย. 2561 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ของ อบจ.ชร. จ านวน 280 คน ไม่น้อยกว่า 70%
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ คร้ังที่ 2 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ มี.ค. - เม.ย. 2562 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ตามความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ ปรับใช้ในการท างานใหม้ี
ที่จ าเปน็ในงาน คร้ังที่ 3 ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

ก.ค. - ส.ค. 2562
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รายละเอียดแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ด าเนินการ (KPI) รับผิดชอบ
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 700,000 ม.ค.-ก.พ.62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองการเจา้หน้าที่

ของบคุลากร อบจ.เชียงราย    ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ ไม่น้อยกว่า 70%
 พนง.จา้ง อบจ.ชร. จ านวน 110 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ พึงพอใจในทกุด้านไม่น้อยกว่า 70%
   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีความรู้ความเข้าใจในการ
น ามาปรับใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น ด าเนินงานตามนโยบายของ
ของตนเองได้ ผู้บริหารในการบริหารงานของ

องค์กรใหเ้ปน็ไปในแนวทางเดียวกัน
และสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้เปน็แนวทางใ
นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 400,000 ก.พ.-ม.ีค.62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองการเจา้หน้าที่
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจดับริการสาธารณะ    ผู้บริหาร ข้าราชการของ อบจ. ไม่น้อยกว่า 70%
อบจ.เชียงราย" และผู้เกี่ยวข้อง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ พึงพอใจในทกุด้านไม่น้อยกว่า 70%
   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและ ฝึกอบรมสามารถน าความรู้
ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนา ความเข้าใจและประสบการณ์
ทอ้งถิ่นได้ จากการศึกษาดูงานมาประยกุต์

ใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่นได้ 6



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ด าเนินการ (KPI) รับผิดชอบ
5 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 100,000 พ.ค.-ม.ิย. 62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองการเจา้หน้าที่

ท างาน (Quality of Work Life)    ผู้บริหาร ข้าราชการและ พนง.จา้ง ไม่น้อยกว่า 70%
ของ อบจ.ชร. จ านวน 300 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในทกุด้านไม่น้อยกว่า 70%
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม
ในการปฏบิติัตนท าใหรู้้สึกมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
เพิ่มมากขึ้น มีความสุขในการท างาน

6 โครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 100,000 ก.ค. - ส.ค.62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองการเจา้หน้าที่
   ผู้บริหาร ข้าราชการและ พนง.จา้ง ไม่น้อยกว่า 70%
ของ อบจ.เชียงราย จ านวน 300 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ พึงพอใจในทกุด้านไม่น้อยกว่า 70%
  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ตนเอง พัฒนาทมีงาน และน าไปสู่ ฝึกอบรมสามารถน าความรู้
การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างาน
จริยธรรม และหลักธรรมทาง ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น
พระพุทธศาสนาเปน็เข็มทศิน าชีวิต
ได้อยา่งเหมาะสมกับสถานการณ์   
ปจัจบุนั
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ด าเนินการ (KPI) รับผิดชอบ
7 โครงการสร้างองค์กรเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ ข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ไม่ใช้  ม.ค. 62 1. ร้อยละ 80 ของบคุลากร ทกุส่วนราชการใน

ของ อบจ.เชียงราย เข้าร่วมคร้ังละ งบประมาณ  ก.พ. 62 ในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรม สังกัด อบจ.ชร.
 50 คน  มี.ค. 62 อยา่งต่อเนื่อง

 เม.ย. 62 2. ร้อยละ 80 ของบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
และใหค้วามส าคัญในการจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
3. ร้อยละ 80 ของบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมฯ

8 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและ ข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ไม่ใช้งบประมาณ  ต.ค. 61 - ร้อยละ 80 ของบุคลากร อบจ.เชียงราย กองการเจา้หน้าที่
พนักงานจา้ง อบจ.เชียงราย ผู้มีคุณธรรมและ ของ อบจ.เชียงราย ทั้งหมดได้รับการ  ก.ย.. 62 มีความพึงพอใจต่อผู้ได้รับการ
จริยธรรมในการปฏบิติัราชการและใหบ้ริการ คัดเลือก ตามประเภทที่คณะกรรมการ คัดเลือกเปน็ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนดีเด่น ประจ าป ี2562 เหน็สมควร จ านวนไม่เกิน 10 คน และผลการปฏบิติังานดีเด่น

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ 1. เปา้หมายเชิงปริมาณ 500,000  ก.พ. 62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ กองกิจการสภา
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด    ข้าราชการของ อบจ. ชร. สมาชิกสภา ไม่น้อยกว่า 70% อบจ.ชร.
เชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน อบจ.ชร. และผู้เกี่ยวข้อง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
จงัหวัดเชียงราย 2. เปา้หมายเชิงคุณภาพ พึงพอใจในทกุด้านไม่น้อยกว่า 70%

   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า 3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและ ฝึกอบรมสามารถน าความรู้
ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนา ความเข้าใจและประสบการณ์
ทอ้งถิ่นได้ จากการศึกษาดูงานมาประยกุต์

ใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น 8



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ที่ 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 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนาของบคุลากร 2,000,000  ยทุธศาสตร์ที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวดัในหลักสูตรต่าง ๆ ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพัฒนาบคุลากร ศักยภาพของบคุลากร
ทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นและ บนพื้นฐานสมรรถนะ
โครงการที่สถาบนั องค์กรต่าง ๆ จดัฝึกอบรม ยทุธศาสตร์ที่ 4
เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ การพัฒนาบคุลากร
ปฏบิติังานใหแ้ก่ คณะผู้บริหาร ส.อบจ. ใหเ้ปน็มืออาชีพ
จนท.ของ อบจ.ชร.ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กองการเจา้หน้าที่)
ใหป้ฏบิติัหน้าที่ (กองการเจา้หน้าที่)

2 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ 500,000     ยทุธศาสตร์ที่ 1
การปฏบิติังาน บคุลากร อบจ.เชียงราย ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากร
บนพื้นฐานสมรรถนะ
(กองการเจา้หน้าที่)

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ 700,000     ยทุธศาสตร์ที่ 4
บคุลากร อบจ.เชียงราย การพัฒนาบคุลากร

ใหเ้ปน็มืออาชีพ
(กองการเจา้หน้าที่)

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ 400,000     ยทุธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจดับริการสาธารณะ การพัฒนาบคุลากร
อบจ.เชียงราย" ใหเ้ปน็มืออาชีพ

(กองการเจา้หน้าที่) 9

บญัชสีรปุแผนพัฒนาบคุลากรประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

หมายเหตุ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 100,000     ยทุธศาสตร์ที่ 5
(Quality of Work Life) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6 โครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000     ยทุธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบคุลากรใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรมฯ
(กองการเจา้หน้าที่)

7 โครงการสร้างองค์กรเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ ไม่ใช้ ยทุธศาสตร์ที่ 3
งบประมาณ ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กร

แหง่การเรียนรู้และมีส่วนร่วม
(กองการเจา้หน้าที่)

8 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานจา้ง ไม่ใช้ ยทุธศาสตร์ที่ 2 
จา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย ผู้มี งบประมาณ การพัฒนาบคุลากรใหม้ี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิติัราชการ คุณธรรมจริยธรรมฯ
และใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจ าป ี2562 (กองการเจา้หน้าที่)

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ 500,000     ยทุธศาสตร์ที่ 4
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด การพัฒนาบคุลากร
เชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ใหเ้ปน็มืออาชีพ
จงัหวัดเชียงราย (กองกิจการสภา อบจ.)
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ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

2,000,000 

1 นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับกลาง คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม่
 (หลักสูตรละ 105,000 บาท) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี ตามมติ ก.จ.

ประสิทธิภาพ
2 นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับสูง คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม่

 (หลักสูตรละ 105,000 บาท) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี ตามมติ ก.จ.
ประสิทธิภาพ

3 กลยทุธก์ารบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่น ปลัด อบจ. และรองปลัด อบจ. สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
4 หลักสูตรอ านวยการทอ้งถิ่น ระดับต้น คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กสถ.) - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.

(หลักสูตรละ 34,000 บาท) ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 หลักสูตรอ านวยการทอ้งถิ่น ระดับกลาง คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 5 445,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่มีในแผนฯ 3 ป)ี
(หลักสูตรละ 89,000 บาท) *ขอ 10 คน

6 หลักสูตรอ านวยการทอ้งถิ่น ระดับกลาง คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 11 - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม่
(หลักสูตรละ 89,000 บาท) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี ตามมติ ก.จ.

ประสิทธิภาพ

11

ตัง้จ่ายไว้เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบคุลากร อบจ.

บัญชปีระมาณการค่าใชจ้่ายในการจัดส่งเขา้รบัการฝึกอบรมหลักสูตรตา่ง ๆ 
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน และโครงการที่สถาบัน  องค์กรตา่ง ๆ จัดฝึกอบรม

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
และโครงการทีส่ถาบนั องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม



ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

7 หลักสูตรอ านวยการทอ้งถิ่น ระดับสูง คุณสมบติัตามหนังสือแนบ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม่
(หลักสูตรละ 105,000 บาท) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี ตามมติ ก.จ.

ประสิทธิภาพ
8 นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.

(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

9 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
สถานศึกษา (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) การปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
10 นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 3 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

 (หลักสูตรละ 34,00 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

11 กลยทุธการบริหารของนักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
12 นักบริหารงานทัว่ไป นักบริหารงานทัว่ไป สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

13 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร นักบริหารงานทัว่ไป สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
งานทัว่ไป (หลักสูตรละ 17,000 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
14 นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

15 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร นักบริหารงานช่าง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
งานช่าง (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
16 นักวิชาการพสัดุ นักวิชาการพสัดุ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

17 นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ
18 นักพฒันาชุมชน นักพฒันาชุมชน สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 79,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

 (หลักสูตรละ 39,500 บาท) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

19 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 34,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. กสถ. ไม่ได้ก าหนด
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี หลักสูตรไว้ ในป ี62

ประสิทธิภาพ
20 การตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ

21 การตรวจสอบภายใน ระดับสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 8,800 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ และ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี เปน็ไปตามแผนฯ 3 ปี
 (หลักสูตรละ 8,800 บาท) ประสิทธิภาพ

22 นักจัดการงานทัว่ไป นักจัดการงานทัว่ไป สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 68,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน

 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ  * ขอ 4 คน ลดลง 2 คน

13



ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

23 การพฒันานักกฎหมายทอ้งถิ่น นิติกร (ด ารงต าแหน่งนิติกร สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 90,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
ไม่น้อยกว่า 3 ป)ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน

 (หลักสูตรละ 45,000 บาท) ประสิทธิภาพ
24 การพฒันานักกฎหมายทอ้งถิ่นทอ้งถิ่น นิติกร ต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป และ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 48,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ และ

ระดับกลาง ผ่านการอบรมการพฒันานักกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี เปน็ไปตามแผนฯ 3 ปี
ทอ้งถิ่นมาแล้ว  (หลักสูตรละ 48,000 บาท) ประสิทธิภาพ

25 นักวิชาการคอมพวิเตอร์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

26 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ

27 นักทรัพยากรบคุคล นักทรัพยากรบคุคล สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 68,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ และ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี เปน็ไปตามแผนฯ 3 ปี
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ

28 นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 68,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ และ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ *ขอ 3 คน ลด 1 คน

29 นักวิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 68,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ  * ขอ 4 คน ลด 2 คน

30 นักวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น นักวิเคราะหน์โยบายและแผน และ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
นักพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี

(หลักสูตรละ 29,500 บาท) ประสิทธิภาพ
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ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

31 นักประชาสัมพนัธ์ นักประชาสัมพนัธ์ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

32 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

33 นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. แผนฯ 3 ปี ในปี 62 ไม่ส่งอบรม/

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี กสถ. ไม่ได้ก าหนด
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ หลักสูตร ในป ี62

34 ศึกษานิเทศก์ (ตามมติ ก.ท.) ศึกษานิเทศก์ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
 (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

35 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน/

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี กสถ. ไม่ได้ก าหนด
 (หลักสูตรละ 34,000 บาท) ประสิทธิภาพ หลักสูตร ในป ี62

36 นายช่างโยธา นายช่างโยธา สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 42,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน/
(หลักสูตรละ 21,000 บาท) ประสิทธิภาพ *ขอ 5 คน

37 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 42,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน
(หลักสูตรละ 21,000 บาท) ประสิทธิภาพ * ขอ 5 คน

38 เจ้าพนักงานพสัดุ เจ้าพนักงานพสัดุ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 8 200,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 7 คน

(หลักสูตรละ 25,000 บาท) ประสิทธิภาพ * ขอ 8 คน

15



ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

39 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 40,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน
(หลักสูตรละ 20,000 บาท) ประสิทธิภาพ *ขอ 6 คน

40 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธณารณภัย เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
(หลักสูตรละ 20,000 บาท) ประสิทธิภาพ

41 นายช่างไฟฟา้ นายช่างไฟฟา้ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
(หลักสูตรละ 21,000 บาท) ประสิทธิภาพ

42 เจ้าพนักงานส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว เจ้าพนักงานส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

43 เจ้าหน้าทีสั่นทนาการ เจ้าหน้าทีสั่นทนาการ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ประสิทธิภาพ

44 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี ผู้ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 4 คน/
พสัดุ และงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานคอมพวิเตอร์ทีเ่กี่ยวข้องใน กสถ. ไม่ได้ก าหนด

(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) ต าแหน่งงาน หลักสูตร ในป ี62

45 เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วน ผู้ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 17,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจการ กจ. หลักสูตรใหม/่

ทอ้งถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบญัญัติทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานตามต าแหน่งอย่างมี ไม่มีในแผนฯ 3 ปี

การพัฒนารายได้ การเงิ นการคลัง การพัสดุ (หลักสูตรละ 8,500 บาท) ประสิทธิภาพ *ขอ 7 คน
และข้อทกัทว้งของหน่วยตรวจสอบ
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ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

46 ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น : ปลัด อบจ.เชียงราย สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - สามารถน าความรู้มาเผยแพร่มอบ กจ.
ประเทศไทย 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปน็นโยบายสู่การปฏบิติัได้

(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง)
47 ผู้บริหารทอ้งถิ่น : ประเทศไทย 4.0 นายก อบจ.เชียงราย สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - สามารถน าความรู้มาเผยแพร่มอบ กจ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปน็นโยบายสู่การปฏบิติัได้
(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง)

48 คอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ บคุลากรทกุต าแหน่ง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 4 34,000 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. ตามการส ารวจ/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน
(หลักสูตรละ 8,500 บาท) * ขอ 8 คน

49 คอมพวิเตอร์ Microsofe Excel บคุลากรผู้ปฏบิติังานด้านช่าง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน/
ส าหรับงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กสถ. ไม่ได้ก าหนด

(หลักสูตรละ 8,500 บาท) หลักสูตร ในป ี62
50 ทอ้งถิ่นดิจิทลั นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 1 33,500 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม/่

หน.ส านกัปลัด/ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีในแผนฯ 3 ปี
(หลักสูตรละ 33,500 บาท)

51 การบริหารจัดการตลาดทอ้งถิ่น นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักบริหาร สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. หลักสูตรใหม/่
ประเทศไทย 4.0 งานธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีในแผนฯ 3 ปี

(ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง)
52 การด าเนินการทางวินัย  (2 วัน) ข้าราชการทกุต าแหน่งทีย่ังไม่ได้เข้ารับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 9 23,400 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. ตามการส ารวจ/

การฝึกอบรม จ.เชียงราย (คนละ 2,600 บาท) ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 9 คน
*ขอ 24 คน

53 การด าเนินการทางวินัย  (5 วัน) ข้าราชการทุกต าแหน่งที่ผ่านการฝึกอบรม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 3 16,500 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. ตามการส ารวจ/
หลักสูตร 2 วัน จ.เชียงราย (คนละ 5,500 บาท) ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 3 คน

*ขอ 5 คน
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ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

54 เครือข่ายคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ผ่านการอบรมการด าเนินการทางวินัย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
สอบสวนทางวินัย จ.เชียงราย(คนละ 900 บาท) ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

55 หลักสูตรปฐมนเิทศขา้ราชการหรือพนกังาน ข้าราชการบรรจุใหม่ทกุต าแหน่ง สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 2 25,800 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
ส่วนทอ้งถิ่นบรรจุใหม่ ร่วมกับ มร.สวนสุนันทา ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(หลักสูตรละ 12,900 บาท)
56 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐาน นายช่างโยธา/นายช่างเบยีนแบบ/ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.

วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) นายช่างส ารวจ/วิศวกร/นกับริหารงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ได้รับใบอนญุาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หลักสูตรละ 7,400 บาท)
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแล้ว)

57 หลักสูตรพฒันาบคุลากรช่างตาม นายช่างโยธา/นายช่างเบยีนแบบ/ สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคี นายช่างส ารวจ/วิศวกร/นกับริหารงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิศวกรพเิศษ) (ยังไม่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (หลักสูตรละ 7,400 บาท)

วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
58 อบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการ ครู / บคุลากรทางการศึกษา ส่วนบริหารงานบคุคลทาง - - เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.

ศึกษาก่อนแต่งต้ังใหเ้ล่ือนวิทยฐานะ การศึกษาทอ้งถิ่น ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช านาญการพเิศษและเชี่ยวชาญ กสถ. (หลักสูตรละ 5,500 บาท)

59 โครงการเตรียมความพร้อมการ ผู้ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในแต่ละปี คณะแพทย์ศาสตร์ มช. - - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแกผู้่เกษยีณ กจ.
เกษยีณอายุราชการ งบประมาณ  (คนละ 9,800 บาท) อายุราชการ

60 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง ข้าราชการ/ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ท าหน้าที่ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 4 3,600 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ. ตามการส ารวจ และ
 พนง.จ้างผู้ปฏบิติังานรวบรวมเอกสาร รวบรวมเอกสารส าหรับการตรวจประเมิน ทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงราย ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปน็ไปตามแผนฯ 3 ปี
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ ประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (คนละ 900 บาท)
อปท. (LPA) ประจ าปี
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ปงีบประมาณ ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

หน่วยงานทีจ่ัด จ านวน 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
(คน) (บาท) จัดส่ง

ที่ หลักสูตร เปา้หมาย

61 หลักสูตรอื่น ๆ ทีจ่ าเปน็และเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วน #REF! เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจ กจ.
กับการปฏบิติังาน เช่น ข้าราชการและ พนง.จ้าง ทกุต าแหน่ง ทอ้งถิ่น สถาบนัการศึกษา และ ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - หลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ องค์กรต่าง ๆ
 - อบรมนายช่างเคร่ืองกล
 - อบรมนายช่างขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล
 - วิทยากรหน่วยฝึกดับเพลิงฯลฯ
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2. บางหลักสูตรไม่แจ้งความต้องการฝึกอบรม แต่จัดไว้ในแผนเนือ่งจากมีความจ าเปน็/ได้จัดส่งเปน็ประจ าอยู่แล้ว

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย คือ ข้อมูลตามทีไ่ด้สรุปจากากรสอบถามความต้องการฝึกอบรมจากทกุส่วนราชการในสังกวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ความต้องการพัฒนา

จ านวน (คน) เสน้ทางที่ 1 เสน้ทางที่ 2 อ่ืน ๆ
สงิห์-สพุรรณ-สทุรสงคราม อุบล-ขอนแก่น

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1. ส านักปลัดฯ 3 เปา้หมายตาม
"การพฒันาและเพิ่มพนู 2. ส านักช่าง 3 โครงการ
ประสิทธภิาพการจัดบริการ 3. ส านักศึกษาฯ 5 จ านวน 35 คน
สาธารณะ อบจ.เชียงราย" 4. กองกจิการสภาฯ 3

5. กองคลัง 2 2
6. กองส่งเสริมฯ -
7. กองป้องกนัฯ 2 2 - -
8. กองพสัดุฯ -
9. กองแผนฯ 2
10. กองการเจ้าหน้าที่ 3
11. หน่วยตรวจสอบฯ -

รวมจ านวน (คน) 23

1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบคุลากรที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการเอง

1. สรปุการส ารวจข้อมูลความต้องการเข้ารว่มโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบคุลากรที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการเอง
เพ่ือจดัท าแผนพัฒนาบคุลากร ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/หลกัสตูร สว่นราชการ หมายเหตุ
เสน้ทางการศึกษาดูงาน



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
2 โครงการ "อบรมคุณธรรม 1. ส านักปลัดฯ 50

และจริยธรรม" 2. ส านักช่าง 81
3. ส านักศึกษาฯ 50
4. กองกิจการสภาฯ 5
5. กองคลัง 12
6. กองส่งเสริมฯ 1
7. กองป้องกันฯ 24
8. กองพัสดุฯ -
9. กองแผนฯ 2
10. กองการเจ้าหน้าที่ 19
11. หน่วยตรวจสอบฯ 3

รวมจ านวน (คน) 247

หมายเหตุที่ โครงการ/หลักสูตร ส่วนราชการ

เป้าหมายตามโครงการ
จ านวน 300 คน



ความตอ้งการพัฒนา ครั้งที่ 1 (สมรรถนะหลัก) ครัง้ที่ 2 (เครือ่งจกัรกล)
จ านวน (คน) อบรม 2 วัน พัก 1 คืน อบรม 2 วัน

๓ โครงการอบรมหลักสูตร 1. ส านักปลัดฯ 3
"เสริมสร้างสมรรถนะ 2. ส านักช่าง 120 40 80
การปฎิบัติงานของบุคลากร 3. ส านักศึกษาฯ 22 20 2
อบจ.เชียงราย" 4. กองกิจการสภาฯ 5

6. กองคลัง 11
เป้าหมายตามโครงการ 7. กองส่งเสริมฯ 8

จ านวน 280 คน 8. กองป้องกันฯ 15
9 กองพัสดุฯ -
9. กองแผนฯ -
10. กองการเจ้าหน้าที่ 19

รวมจ านวน (คน) 203 60 82
๔ โครงการอบรมหลักสูตร 1. ส านักปลัดฯ -

"การอบรมเสริมสร้าง 2. ส านักช่าง 80
คุณภาพชีวิตในการท างาน 3. ส านักศึกษาฯ 50
(Quality of work life) 4. กองกิจการสภาฯ 5

6. กองคลัง 12
7. กองส่งเสริมฯ -
8. กองป้องกันฯ 24
9 กองพัสดุฯ -
9. กองแผนฯ -
10. กองการเจ้าหน้าที่ 19
11. หน่วยตรวจสอบฯ 3

รวมจ านวน (คน) 193

ที่ โครงการ/หลักสูตร ส่วนราชการ

เป้าหมายตามโครงการ
จ านวน 300 คน



ความต้องการพัฒนา

โครงการ/หลกัสตูร สว่นราชการ จ านวน (คน) เสน้ทางที่ 1 เสน้ทางที่ 2 อ่ืน ๆ
กทม.-สิงห์-สุโขทัย เพชรบูรณ์-สุโขทัย

๕ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 1. ส านักปลัดฯ 4 *- ทะเล (สน.ช่าง) เปา้หมายตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากร 2. ส านักช่าง 35 **- กทม.- ชลบรุี-ระยอง (10 คน) โครงการ
อบจ.เชียงราย 3. ส านักศึกษาฯ 20  - อุบล-ขอนแก่น (2 คน) จ านวน 110 คน

4. กองกจิการสภาฯ 5  - เชียงราย - แม่สาย (1 คน)
6. กองคลัง 4 4  ***- พังงา - กระบี่ (10 คน)
7. กองส่งเสริมฯ 8  - สรุาษฎร ์(1 คน)
8. กองป้องกนัฯ 10 **  - ชร.-เพชรบรูณ์-บรุรีมัย์-อุบล (3 คน)
9 กองพสัดุฯ 1
9. กองแผน 6
10. กองการเจ้าหน้าที่ 19
11. หน่วยตรวจสอบฯ 3

รวมจ านวน (คน) 93

หมายเหตุ
ที่

เสน้ทางการศึกษาดูงาน



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
๖ โครงการสร้างองค์กรเป็น 1. ส านักปลัดฯ 15 * คร้ังละ 5 คน (สป.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้และ 2. ส านักช่าง 10
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3. ส านักศึกษาฯ 5
ระหว่างบุคลากรองค์การ 4. กองกิจการสภาฯ 3
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6. กองคลัง 1
ประจ าปี 2561-2564 7. กองส่งเสริมฯ -

8. กองป้องกันฯ 5
9 กองพัสดุฯ -
9. กองแผนฯ -
10. กองการเจ้าหน้าที่ 5

รวมจ านวน (คน) 39

๗ โครงการเชิดชูเกียรติ 1. ส านักปลัดฯ 1
ข้าราชการและพนักงานจ้าง 2. ส านักช่าง 1
อบจ.ชร. ผู้มีคุณธรรมและ 3. ส านักศึกษาฯ 10
จริยธรรมในการปฏิบัติ 4. กองกิจการสภาฯ -
ราชการและให้บริการ 6. กองคลัง -
ประชาชนดีเด่น 7. กองส่งเสริมฯ -
ประจ าปี  ๒๕๖2 8. กองป้องกันฯ 1

9 กองพัสดุฯ -
9. กองแผนฯ -
10. กองการเจ้าหน้าที่ 19

รวมจ านวน (คน) 13

ที่ โครงการ/หลักสูตร ส่วนราชการ หมายเหตุ

เป้าหมายตามโครงการ
จัด 3 ครั้ง ๆ ละ 5 คน/กอง

เป้าหมายตามโครงการ
ไมน้่อยกว่า 10 คน



1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

3.1

2. ปัญหา/อุปสรรค์
เคร่ืองจักรมีไม่เพียงพอ และระบบเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรกลไม่ทันสมัย

3. วิธีแก้ไข
ศึกษาดูงานหรืออบรมในสถานประกอบการทีม่ีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย เพือ่น ามาปรับใช้ในการท างาน

1. ความตอ้งการ (โครงการฝึกอบรม หรือในการท างาน)
พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดท าราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานทางด้านชลประสาน งานอาคาร
อบรมการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกลในโรงงานหรืออุตสาหกรรมเอกชน เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่าเรือ ฯลฯ
โครงการทีเ่กี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา ผู้บริหาร ส.อบจ.ชร. ข้าราชการ ลูกจา้ง สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น 120

ประจ าและพนกังานจา้ง อบจ.ชร. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน สถาบนัและองค์กรต่าง ๆ ทีจ่ดั
และเฉพาะข้าราชการได้รับการฝึกอบรม ฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต่อปงีบประมาณ

1 นกับริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รองปลัด อบจ./ผอ.ส านกั ระดับสูง สพถ. (หลักสูตรละ ๑05,๐๐๐ บาท) -
2 กลยุทธ์การบริหารงานของนกับริหาร ปลัด อบจ. และรองปลัด อบจ. สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -

งานท้องถิ่น
3 นกับริหารงานการศึกษา นกับริหารงานการศึกษา สพถ. (หลักสูตรละ 49,000 บาท) -

4 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -
5 นกับริหารงานท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด อบจ. สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -
6 นกับริหารงานการคลัง นกับริหารงานการคลัง สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 3  - นายอดิศร, น.ส.ชฎากาญจน ์(ก.พัสดุฯ)

 - น.ส.อัมไพวรรณ (ก.คลัง)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)

7 กลยุทธ์การบริหารของนกับริหาร นกับริหารงานการคลัง สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -
งานการคลัง

8 นกับริหารงานทัว่ไป นกับริหารงานทัว่ไป สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 1 นายปกาสิต  มณีลังกา (ก.แผนฯ)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)

* สพถ. = สถาบนัพัฒนาบคุลการท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. สรุปการส ารวจขอ้มลูความตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตา่ง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน สถาบัน และหน่วยงานอ่ืนทีจ่ัดฝึกอบรม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2562

ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

9 กลยทุธ์การบริหารงานของนักบริหารงานทั่วไป นกับริหารงานทัว่ไป สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -
10 นกับริหารงานช่าง นกับริหารงานช่าง สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -
11 กลยุทธ์การบริหารงานของนกับริหาร นกับริหารงานช่าง สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง) -

งานช่าง (๗ คน)
12 นกัวิชาการพัสดุ นกัวิชาการพัสดุ สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 1 นางวิลาวัลย์ วงศ์แก้ว (ก.พัสดุฯ)

(ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี
13 นกัวิชาการคลัง นกัวิชาการคลัง สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 1 น.ส.เกวลิน กล้าหาญ (ก.คลัง)

(ตามการส ารวจ/เปน็ไปแผนฯ 3 ป)ี
14 นกัพัฒนาชุมชน นกัพัฒนาชุมชน สพถ. (หลักสูตรละ 39,500 บาท) 2 นายอิทธิพล, น.ส.กาญจนา (ก.ส่งเสริมฯ)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)
15 วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 1 นายธนดณ  สุริยะนอ้ย (สน.ช่าง)

(ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี
16 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายใน สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) - -
17 การตรวจสอบภายใน ระดับสูง นกัวิชาการตรวจสอบภายใน สพถ. (หลักสูตรละ 8,800 บาท) 1 นายวรุตม์ สิทธิสมบติั (หนว่ยตรวจสอบฯ)

(ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี
18 นกัจดัการงานทัว่ไป นกัจดัการงานทัว่ไป สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 4  - นางอ าพรรณ์ (ปภ.)/ น.ส.จฬุาลักษณ์ (ก.กิจฯ)

 - น.ส.กรีชรีย,์ น.ส.อาทิตยา (สน.ช่าง)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)

19 การพัฒนานกักฎหมายท้องถิ่น นติิกร สพถ.  (หลักสูตรละ 45,000 บาท) 2 นายประสิทธิ ์(ก.กิจฯ)/ นายเจด็จ (สป.)
(ด ารงต าแหนง่นติิกร ไม่นอ้ยกว่า 3 ป)ี งานสาธารณสุข และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)

20 การพัฒนานกักฎหมายท้องถิ่น นติิกรต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป และ สพถ.  (หลักสูตรละ 48,000 บาท) 1 นางรุ่งนภา พัวนกุูลนนท์ (สป.)
ระดับกลาง ผ่านการอบรมการพัฒนานกักฎหมาย (ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี

ท้องถิ่นมาแล้ว



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

21 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) -
22 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) -
23 นกัทรัพยากรบคุคล นกัทรัพยากรบคุคล สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 2 นายภายุภคัค์ เสนางาม, น.ส.วิภา แสนชัย (กจ.)

(ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี
24 นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการศึกษา สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 3 นายวรคิด, นายเอกณัฎฐ์, นางอัญชัญ (สน.กศ)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)
25 นกัวิชาการเงินและบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชี สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 4  ฐิติชญา, มะลิวัลย,์ รัตนม์ิกา, วิไลพร (ก.คลัง)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)
26 นกัวางแผนพัฒนาท้องถิ่น นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน และ สพถ.  (หลักสูตรละ 29,500 บาท) -

นกัพัฒนาชุมชน
27 นกัประชาสัมพันธ์ นกัวิชาการประชาสัมพันธ์ สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
28 นกัวิชาการสาธารณสุข นกัวิชาการสาธารณสุข สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
29 นกัสังคมสงเคราะห์ นกัสังคมสงเคราะห์ สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 2  - น.ส.สุจติรา, น.ส.ธิติพร (ปภ.)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีในป ี62 ไม่ส่งอบรม)
30 ศึกษานเิทศก์(ตาม มติ ก.ท.) ศึกษานเิทศก์ สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
31 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) 2  - น.ส.นริสรินทร์(ปภ.)/นางจณิดามาศฆ์ (ก.ส่งเสริมฯ)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)
32 นายช่างโยธา นายช่างโยธา สพถ. (หลักสูตรละ 21,000 บาท) 5  - นายเมธ,ี นายอมรรัตน ์(สน.ช)

นายศิริพงษ,์ นายกฤษฎา, นายศุภเกียรติ,  (สน.ช.)
(ตามการส ารวจ/แผน 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)

33 เจา้พนกังานธุรการ เจา้พนกังานธุรการ สพถ. (หลักสูตรละ 21,000 บาท) 6  - นางสายฝน, นายธติิวฒิุ, นายสิทธพิันธ ์(ก.ส่งเสริมฯ)
 - น.ส.วรวรรณ, นางบษุบา (สป.)
 - นายจกัรพล  ทิพสูตร (สน.กศ.)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

34 เจา้พนกังานพัสดุ เจา้พนกังานพัสดุ สพถ. (หลักสูตรละ 25,000 บาท) 8  - นายมงคล, ส.อ.ดนยั, นพินธ,์ นราพร, ชัชศ์ณัฐ,
น.ส.วรวรรณ, นายพรีาภัสร์, น.ส.ศรัณรัตน์ (ก.พสัดุ)
(ตามการส ารวจ/แผน 3 ป ีต้ังไว้ 7 คน)

35 เจา้พนกังานการเงินและบญัชี เจา้พนกังานการเงินและบญัชี สพถ.  (หลักสูตรละ 20,000 บาท) 6  - ชนาภา, ดาวเรือง, กนกพร, อิทธิญา, 
ลัดดาวัลย,์ ปณุยภา (ก.คลัง)
(ตามการส ารวจ/แผน 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)

36 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย สพถ.  (หลักสูตรละ 20,000 บาท) -
37 นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า สพถ.  (หลักสูตรละ 21,000 บาท) -
38 เจา้พนกังานส่งเสริมการท่องเทีย่ว เจา้พนกังานส่งเสริมการท่องเทีย่ว สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
39 เจา้หนา้ทีสั่นทนาการ เจา้หนา้ทีสั่นทนาการ สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
40 สัมมนาผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน ผู้ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) 1  - น.ส.สุภาภรณ์ วันดี (กจ.)

การคลัง บญัชี พัสดุ และงบประมาณ (ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 4 คน)
41 เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วน ผู้ปฏบิติังานเกี่ยวข้อง สพถ.  (หลักสูตรละ 8,500 บาท) 7  - น.ส.สุพิน, นางรัตนม์ิกา, นางอารีย,์

ท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบญัญัติท้องถิ่น น.ส.รัตนาภรณ์, น.ส.ฐิติชญา, นางวิไลพร (ก.คลัง)
การพัฒนารายได้การเงินการคลัง การพัสดุ  - น.ส.กชพร ตามวงค์ศา (หนว่ยตรวจสอบฯ)
และข้อทักท้วงของหนว่ยตรวจสอบ (ตามการส ารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ป)ี

42 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปลัด อบจ.เชียงราย สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
ประเทศไทย 4.0

43 ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 นายก อบจ.เชียงราย สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
44 คอมพิวเตอร์เพือ่งานเอกสารยุคใหม่ บคุลากรทุกต าแหนง่ สพถ.  (หลักสูตรละ 8,500 บาท) 8  - น.ส.อ าพรรณ์ (ปภ.)/ นายชาลี (สน.ช.)

 - นางวราภรณ์, น.ส.สายสุนยี์, น.ส.ธนชัญา,
น.ส.สุภาภรณ์ (กจ)/
 - น.ส.สุมิตตรา, น.ส.ศุภดิา (สป.)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 2 คน)



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

45 คอมพิวเตอร์ Microsofe Excel บคุลากรผู้ปฏบิติังานด้านช่าง สพถ.  (หลักสูตรละ 8,500 บาท) 2 นายณัฐพงษ,์ นายชาลี (สน.ช.)
ส าหรับงานช่าง (ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 1 คน)

46 ท้องถิ่นดิจทิัล นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/ สพถ.  (หลักสูตรละ 33,500 บาท) 1 นางทัชชา สามัคคีนชิย์ (ปภ.)
หน.ส านักปลัด/ผอ.กองวิชาการและแผนงาน (ตามการส ารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ป)ี

47 การบริหารจดัการตลาดท้องถิ่น นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/นกับริหาร สพถ.  (ค่าลงทะเบยีนแจ้งภายหลัง) -
ประเทศไทย ๔.๐ งานสาธารณสุข และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

48 การด าเนนิการทางวินยั  (2 วัน) ข้าราชการทุกต าแหนง่ทีย่ังไม่ได้เข้ารับ สถ.จ.เชียงราย (คนละ 2,600 บาท) 24  - น.ส.สุจติรา, นายสุรชัย (ปภ.)
การฝึกอบรม  - น.ส.พัชน,ี น.ส.ทัศนยี์, น.ส.อารีวัลย์ (ก.แผนฯ)

 - นางสายใจ, นางลัดดาวัลย,์ นางนฐัภรณ์,
 - นางดาวเรือง, นางณัฐน,ีน.ส.รัตนาภรณ์,
นางวิไลพร, นางกนกพร, น.ส.เกวลิน (ก.คลัง)
 - นายชาลี, นายณัฐพงษ์ (สน.ช.)
 - นางนรินทร์สิรี, น.ส.พิชญากร, น.ส.กาญจนา,
นายอทิธิพล, นายสิทธิพันธ,์ น.ส.พลิศาน์ (ก.ส่งเสริมฯ)
 - น.ส.วรวรรณ, น.ส.สุมิตตรา (สป.)
(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 9 คน)

49 การด าเนนิการทางวินยั  (5 วัน) ข้าราชการทุกต าแหนง่ทีผ่่านการฝึกอบรม สถ.จ.เชียงราย (คนละ 5,500 บาท) 5  - นางวราภรณ์ (ก.แผนฯ)/ นางสายใจ (ก.คลัง)
หลักสูตร 2 วัน  - น.ส.นลิดา (กจ.)/ นางธญัญพัทธ,์ น.ส.ศุภดิา (สป.)

(ตามการส ารวจ/แผนฯ 3 ป ีต้ังไว้ 3 คน)
50 เครือข่ายคณะกรรมการด าเนนิการ ผู้ผ่านการอบรมการด าเนนิการทางวินยั สถ.จ.เชียงราย  (คนละ 900 บาท) -

สอบสวนทางวินยั
51 หลักสูตรปฐมนเิทศข้าราชการหรือ ข้าราชการบรรจใุหม่ทุกต าแหนง่ สพถ. ร่วมกับ มร.สวนสุนนัทา 2 บรรจใุหม่ต้ังแต่ ก.ค. 61 - ก.ย.62

พนกังานส่วนท้องถิ่นบรรจใุหม่ (คนละ ๑๒,๙๐๐) (โดยประมาณ) (ตามการส ารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ป)ี



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

52 หลักสูตรพฒันาบคุลากรช่างตามมาตรฐาน นายช่างโยธา/นายช่างเขียนแบบ/นายช่าง สพถ.  (หลักสูตรละ 7,400 บาท) -
วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) ส ารวจ/วิศวกร/นกับริหารงานช่าง

(ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแล้ว)

53 หลักสูตรพฒันาบคุลากรช่างตามมาตรฐาน นายช่างโยธา/นายช่างเขียนแบบ/นายช่าง สพถ.  (หลักสูตรละ 7,400 บาท) -
วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพเิศษ) ส ารวจ/วิศวกร/นกับริหารงานช่าง

(ยังไม่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)

54 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู/บคุลากรทางการศึกษา ส่วนบริหารงานบคุคลทาง -
ก่อนแต่งต้ังใหเ้ล่ือนสู่วิทยฐานะ การศึกษาท้องถิน่ กสถ. (5,500 บาท)

ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
55 หลักสูตรอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น คุณสมบติัตามหนงัสือแนบ สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท) -
56 หลักสูตรอ านวยการท้องถิน่ ระดับกลาง คุณสมบติัตามหนงัสือแนบ สพถ. (หลักสูตรละ 89,000 บาท) 11  - นางทัชชา (ปภ.) / น.ส.ปราณปรียา (ก.แผนฯ)

 - นางสายใจ, น.ส.สุพิน (ก.คลัง)
 - นางเชิดทรง  ฤทธิจ์ติเพียร (ก.ส่งเสริมฯ)
 - น.ส.พิมณพรรธ์ , นางสายสมร, (สป.)
 - น.ส.ไพรวรรณ์, นางรัชน ี(กจ.)
 - นางสายสมร ชื่นใจ (ก.กิจฯ)
 - นายนรินทร์  หล้าตัน (สน.ช่าง)
(ตามการส ารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ป)ี

57 โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณ ผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี คณะแพทยศ์าสตร์ มช. (9,800 บาท) -
อายุราชการ งบประมาณ



ความตอ้งการพัฒนา

จ านวน (คน)
ที่ หลักสูตร เป้าหมาย หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

58 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง ข้าราชการ/ ข้าราชการและพนกังานจา้ง ผู้ท าหนา้ที่ สถ.จ.เชียงราย (คนละ 900 บาท) 4  - น.ส.เกวลิน (ก.คลัง)
พนักงานจา้งผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสาร รวบรวมเอกสารส าหรับการตรวจประเมิน  - น.ส.พิมณพรรธ,์ นายศุภกร, นายสมชาย (สป.)
การตรวจประเมินประสิทธภิาพของ อปท. ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) (ตามการส ารวจ/เปน็ไปตามแผนฯ 3 ป)ี
(LPA) ประจ าปี

59 หลักสูตรอื่น ๆ ทีจ่ าเปน็และเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่

กบัการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ................... และพนกังานจา้งทุกต าแหนง่  สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ
........................................................................)



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.16

2. ปญัหา/อุปสรรค์

3. วิธีแก้ไข

ผู้ช่วย จพง.ปภ. ที่ว่าง / หลักสูตรพนักงานดับเพลิง (6 วัน) จดัโดยวิทยาลัยปอังกันและบรรเทาสาธารณภยั วิทยาเขตเชียงใหม่ ค่าลงทะเบยีน 7,000 บาท

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ

นางสายสมร ทพิยโ์พธิ ์/ หลักสูตรเทคนิคงานนิติการของ อปท.

น.ส.สุมิตรา/ หลักเกณฑ์และระเบยีบเกี่ยวกับการฝึกอบรม, การเดินทางไปราชการ

๒. สรุปการส ารวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน สถาบนั และหน่วยงานอ่ืนที่จัดฝึกอบรม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ส.ท.แหลมชัย  ประใจ / หลักสูตรวิทยากรด้านการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการระงับอัคคีภยัด้วยเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่ (1 วัน)
จดัโดยวิทยาลัยปอังกันและบรรเทาสาธารณภยั วิทยาเขตเชียงใหม่ ค่าลงทะเบยีน 1,000 บาท
น.ส.อารีวัลย ์ สินธุค า / หลักสูตรเทคนิคการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของ อปท. จดัโดย กสถ.
น.ส.นลิดา ขัตติยะ / หลักสูตรระบบสารสนเทศในการจดัการข้อมูลด้านการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel พัฒนางานทอ้งถิ่น (2 วัน)"
น.ส.นลิดา, น.ส.ธนัชญา / หลักเกณฑ์การบริหารงานบคุคลส าหรับพนักงานจา้งและลูกจา้ง อปท. (2 วัน)
นางวราภรณ์, น.ส.ธนัชญา / หลักเกณฑ์การบริหารงานบคุคลทอ้งถิ่น เกี่ยวกับการยา้ย การโอน การรับโอน (2 วัน)

นางสายสมร, น.ส.พิมพ์ณพรรธน์ / หลักสูตรการบริหารงาน อปท. 4.0
นางสายสมร, นางรุ่งนภา / หลักสูตรกฎหมายปกครอง
นางรุ่งนภา / หลักสูตรเทคนิคงานนิติการของ อปท. เกี่ยวกับการร่างข้อบญัญัติทอ้งถิ่น การพัฒนารายได้การเงินการคลัง การพัสดุและข้อทกัทว้งของหน่วยตรวจสอบ
นางทชัชา  สามัคคีนิชย ์/ หลักสูตรนักบริหารงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณะภยั จดัโดยสถาบนัพัฒนาบคุลากรด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าลงทะเบยีน 47,000 บาท
นายสุรชัย ศรีธิเดช และ จพง.ปภ. ทีว่่าง / หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นกา้วหน้า (12 วัน) จดัโดยสถาบันพฒันาบุคลากรด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท

นายเทอดเกียรติ สุกใส / หลักสูตรของสถาบนัพระปกเกล้า
น.ส.สุมิตตรา, น.ส.พรไพรินทร์ / หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
น.ส.ศุภดิา, ธัญญาพัทธ์ / หลักสูตรการวิเคราะหก์ล่ันกรองหนังสือราชการและการเกษยีนหนังสืออยา่งมืออาชีพ
น.ส.วัลลภา ใจมิภกัด์ิ / หลักสูตรนิติกร

1. ความต้องการ (การส่งเข้ารับการอบรม หรือในการท างาน)
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แบบแสดงเจตจ านงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)             
ต าแหน่ง          ระดับ         

สังกัด               

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1.               

               
2.               

               
3.               

               
4.               

               
 โดยขอแสดงเจตจ านงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตามเป้าหมาย
ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ฯ ภายหลัง
จากการฝึกอบรม ดังนี้ 
ความรู้ฯ ที่คาดว่าจะไดร้ับจาก 
การฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางในการน ามาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน

ของตนเอง/อปท. 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลผลติ/ผลลัพธ์ 
และเป้าหมายตัวช้ีวัด 

    
 
 
 

 

 
 
(ลงช่ือ).............................................................. 

     (...............................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
ผู้สมคัร 

 
 
(ลงช่ือ).............................................................. 

      (...............................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
   ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
 
(ลงช่ือ).............................................................. 

      (...............................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 



แบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  (ส าหรับผู้รับการประเมิน) 

ช่ือ – สกุล .........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ....................................................................................
สังกัด............................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตรการฝึกอบรม...…………………………………………………………………………………………………….…………..…………....................... 
วันท่ีเข้ารับการฝึกอบรม..........................................................สถานท่ี............................................................................................ 
สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด................................................................................................................................................................... 
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา........................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 แบบติดตามและประเมนิผลก่อนเข้ารับการพัฒนา กรุณา  ในตารางการประเมินผล  
  (ส าหรับผู้รับการประเมิน และผู้บงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับประเมิน) 

คะแนนการประเมิน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ :  หลังจากท าการประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ท าการประเมินส่วนที่ 2     
   และส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
  
      สรุปผลรวม     

  คิดเป็นร้อยละ……..………. 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน 
      (......................................................)   (......................................................) 

 

**โปรดส่งคืนแบบประเมินกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับแบบประเมินฉบับนี ้

รายการประเมิน 
 

1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 1.1 ระดับความรู้และความสามารถก่อนการพัฒนา 
 1.2 ความสามารถในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานหรือสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
 1.3 ความสามารถปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ส าเร็จ
และเป็นผลด ี
2. ผลงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ี
ก าหนด มีผลงานตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

ผู้รับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

การค านวณคะแนน  (ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่) 
หลักเกณฑ์ จ านวน ตัวคูณ คะแนน 

จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1    
ผลรวม (ระดับ 5+4+3+2+1) = 40 รวมคะแนน  

 



แบบติดตามและประเมินผล 
หลังการฝึกอบรม 3 เดือน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ปีงบประมาณ.......................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  (ส าหรับผู้รับการประเมิน) 

ช่ือ – สกุล .........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ....................................................................................
สังกัด............................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตรการฝึกอบรม...…………………………………………………………………………………………………….…………..…………....................... 
วันท่ีเข้ารับการฝึกอบรม..........................................................สถานท่ี............................................................................................ 
สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด................................................................................................................................................................... 
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา........................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา............................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 แบบติดตามและประเมนิผลหลังเข้ารับการพัฒนา  กรุณา  ในตารางการประเมินผล  
  (ส าหรับผู้รับการประเมิน และผู้บงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับประเมิน) 

คะแนนการประเมิน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ :  หลังจากท าการประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ท าการประเมินส่วนที่ 2     
   และส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
  
        สรุปผลรวม     
  ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ  
  คิดเป็นร้อยละ……..………. 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน 
      (......................................................)   (......................................................) 

**โปรดส่งคืนแบบประเมินกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับแบบประเมินฉบับน

รายการประเมิน 
 

1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 1.1 มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ  
ก่อนการพัฒนา 
 1.2 สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับมาประยุกต์ใช้กับการท างาน
ได้เป็นอยา่งดีหรือสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
 1.3 สามารถปฏิบตัิงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ส าเรจ็และ เป็น
ผลดมีากขึ้น 
2. ผลงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
ก าหนด มีผลงานตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

ผู้รับการประเมิน  ผู้บังคับบัญชา 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 
 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

การค านวณคะแนน  (ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่) 
หลักเกณฑ์ จ านวน ตัวคูณ คะแนน 

จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2    
จ านวนหวัข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1    
ผลรวม (ระดับ 5+4+3+2+1) = 40 รวมคะแนน  

หมายเหตุ : ประโยชน์ที่องค์กรไดร้ับ ผู้รับการประเมินจะต้องมผีล 
การประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (รวมคะแนน x 100 ÷ 40) ≥ 70%) 



ประวัติการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                 . 

ชื่อ – สกุล           ต าแหน่ง              
สังกัด           

 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 
วันที่เข้ารับ 
การอบรม 

สถาบัน/ผู้จัดอบรม 
ลงช่ือ/ความคิดเห็น 

(หัวหน้าส่วนราชการ) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

        ลงชื่อ..................................................เจ้าของประวัติ 
                                 (...............................................) 
             ต าแหน่ง.......................................................    




