(ร่าง)

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คานา
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจสาคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อทาให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสาเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผน กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์
ในการทางานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาวางแผนพั ฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕๖2 เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
พฤศจิกายน ๒๕๖2
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ/บัญชีสรุปแผนปฏิบัติการ
 รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
 บัญชีสรุปแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม
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ภาคผนวก
 บัญชีสรุปการสารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 แบบแสดงเจตจานงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
 แบบประเมินก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
 แบบติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน
 ประวัติการฝึกอบรม
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา
ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริห าร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริหารคน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิ กภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบั ติงาน
ร่ว มกับ บุคคลอื่น ได้อ ย่า งราบรื่น และมีประสิท ธิภ าพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อ ความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
หลักสูตรการพัฒนา สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีมติในการประชุมครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) และมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบั ติ การเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น โดยให้ มี การปรับ ปรุง ระบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
แก้ไข “ตาแหน่งประเภทบริหาร” และ “ตาแหน่งประเภทอานวยการ” เป็น “ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น”
และ “ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น” และตามแนบท้ายประกาศเรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
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บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บัญชีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ที่จาเป็นของ
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ก าหนดให้ ข้ าราชการหรื อ พนั กงานส่ ว นท้ องถิ่น มีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (Skills and Competencies) ประกอบด้วย
1. ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 21 ด้าน (สายงาน
ประเภทบริหารท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน, สายงานประเภทอานวยการท้องถิ่น อย่างน้อย 7 ด้าน, สายงาน
ประเภทวิชาการ อย่างน้อย 5 ด้าน, สายงานประเภททั่วไป อย่างน้อย 3 ด้าน)
2. ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน 9 ด้าน ดังนี้
1) ทักษะการบริหารข้อมูล 2) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3) ทักษะการประสานงาน 4) ทักษะในการสืบสวน
5) ทักษะการบริหารโครงการ 6) ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 7) ทักษะการเขียน
รายงานและสรุปรายงาน 8) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 9) ทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 3 ประเภท
1) สมรรถนะหลัก ที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตาแหน่ง จาเป็นต้องมี 5 สมรรถนะ
2) สมรรถนะประจาตัวผู้บริหาร สมรรถนะที่ข้าราชการประเภทบริหาร และอานวยการ
จาเป็นต้องมี 4 สมรรถนะ
3) สมรรถนะประจาสายงาน ที่กาหนดเฉพาะสาหรับประเภทและระดับต่าง ๆ มี 4 ประเภท
คือ บริหารท้องถิ่น, อานวยการท้องถิ่น, วิชาการ, ทั่วไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ มีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างค่านิยมการทางานเป็นทีม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุถึง
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๔. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อันประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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๔. การเตรียมการและการวางแผน
พิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์จากสมรรถนะหลักของบุคลากร
ความต้ อ งการในการพัฒ นาของบุ ค ลากร โดยรวบรวมข้ อ มูล จากการเข้า รั บการฝึ ก อบรม แบบสอบถาม
ความต้องการฝึกอบรม ผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ นามาพิจารณาว่าบุคลากร
ควรได้รับ การพัฒนาด้านใดบ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามวิสั ยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๕. ประเภทของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มี ๕ ประเภท ได้แก่
๑. การปฐมนิเทศ
๒. การฝึกอบรม
๓. การศึกษาดูงาน
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา
๕. การสอนงาน หรือให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๖. แนวทางการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะ และนามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้สามาถนาความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
๓. พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดการทางานให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนงาน
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๗. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

จัดทาบันทึกสอบถามความต้องการฝึกอบรมไปยังสานัก/กองต่าง ๆ
ในสังกัด พร้อมให้ข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร
ประกอบการพิจารณา
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- โครงการที่ดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย อบจ. เชียงราย
- การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสถาบันองค์กรต่าง ๆ
- การจัดทารายงานผลภายหลังการจัดฝึกอบรม
- การจัดทารายงานผลภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
- การประเมินผลก่อน – หลังการฝึกอบรม
- การติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน

รายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในหลักสูตรต่างๆ ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการและ
ของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม - พนักงานจ้างของ อบจ.ชร. ได้เข้ารับ
การปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน/
การฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ย
องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สมาชิกสภา อบจ. เจ้าหน้าที่ของ อบจ.เชียงราย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
มาปรับใช้ในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงาน บุคลากร อบจ.เชียงราย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ของ อบจ.ชร. จานวน 280 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
ตามความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นในงาน

งบประมาณ
2,000,000

500,000

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
หน่วยงาน
(KPI)
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. 2561 - 1. บุคลากรของ อบจ.เชียงราย
กองการเจ้าหน้าที่
ก.ย. 2562 ได้รับการฝึกอบรมตามสายงาน
ตามแผนอัตรากาลัง (เฉพาะตาแหน่ง
ที่มีคนครอง) จานวน 34 สายงาน
2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจแนวคิดในการทางาน
การพัฒนาตนเองและนามา
ถ่ายทอดบทเรียนและปรับใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ครั้งที่ 1
1. จานวนครั้งที่จดั การฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
ต.ค - พ.ย. 2561 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 70%
ครั้งที่ 2
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มี.ค. - เม.ย. 2562 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการทางานให้มี
ครั้งที่ 3
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ก.ค. - ส.ค. 2562
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร อบจ.เชียงราย

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
700,000
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
พนง.จ้าง อบจ.ชร. จานวน 110 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.-ก.พ.62

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
(KPI)
รับผิดชอบ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 70%
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในทุกด้านไม่น้อยกว่า 70%
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสามารถนาความรู้ความเข้าใจ

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
อบจ.เชียงราย"

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการของ อบจ.
และผู้เกี่ยวข้อง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้

400,000

ก.พ.-มี.ค.62

6

และประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้เป็นแนวทางใ
นการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 70%
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในทุกด้านไม่น้อยกว่า 70%
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนาความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
5 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน (Quality of Work Life)

6 โครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการและ พนง.จ้าง
ของ อบจ.ชร. จานวน 300 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม
ในการปฏิบตั ิตนทาให้รู้สึกมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น มีความสุขในการทางาน
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ข้าราชการและ พนง.จ้าง
ของ อบจ.เชียงราย จานวน 300 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
ตนเอง พัฒนาทีมงาน และนาไปสู่
การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนาชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั

งบประมาณ
100,000

100,000

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
หน่วยงาน
(KPI)
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
พ.ค.-มิ.ย. 62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 70%
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในทุกด้านไม่น้อยกว่า 70%

ก.ค. - ส.ค.62 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 70%
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในทุกด้านไม่น้อยกว่า 70%
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
7 โครงการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

8 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจาปี 2562
9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงราย เข้าร่วมครั้งละ
50 คน

งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ
ของ อบจ.เชียงราย ทั้งหมดได้รับการ
คัดเลือก ตามประเภทที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร จานวนไม่เกิน 10 คน
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
500,000
ข้าราชการของ อบจ. ชร. สมาชิกสภา
อบจ.ชร. และผู้เกี่ยวข้อง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62

ต.ค. 61 ก.ย.. 62

ก.พ. 62
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ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
(KPI)
รับผิดชอบ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทุกส่วนราชการใน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังกัด อบจ.ชร.
อย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสาคัญในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมฯ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจต่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
กองกิจการสภา
ไม่น้อยกว่า 70%
อบจ.ชร.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในทุกด้านไม่น้อยกว่า 70%
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนาความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร

งบประมาณ
2,000,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลักสูตรต่าง ๆ

ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
โครงการที่สถาบัน องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบจ.
จนท.ของ อบจ.ชร.ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
2 โครงการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงาน บุคลากร อบจ.เชียงราย

500,000

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย

700,000

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
อบจ.เชียงราย"

400,000

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

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
บนพื้นฐานสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ
(กองการเจ้าหน้าที่)
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
บนพื้นฐานสมรรถนะ
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ
(กองการเจ้าหน้าที่)

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หมายเหตุ
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.
5 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน 100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5
(Quality of Work Life)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 โครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรมฯ
(กองการเจ้าหน้าที่)
7 โครงการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ไม่ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
งบประมาณ
ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
(กองการเจ้าหน้าที่)
8 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานจ้าง
ไม่ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มี
งบประมาณ
การพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการ
คุณธรรมจริยธรรมฯ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2562
(กองการเจ้าหน้าที่)
9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การพัฒนาบุคลากร
เชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ให้เป็นมืออาชีพ
จังหวัดเชียงราย
(กองกิจการสภา อบจ.)
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บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม
ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

ตัง้ จ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร อบจ.
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และโครงการทีส่ ถาบัน องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม
1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
คุณสมบัติตามหนังสือแนบ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 105,000 บาท)
2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง

คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

จานวน
(คน)

-

-

3 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานท้องถิ่น ปลัด อบจ. และรองปลัด อบจ.

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

4 หลักสูตรอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กสถ.)

-

5 หลักสูตรอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

6 หลักสูตรอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 89,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 89,000 บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดส่ง

2,000,000

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 105,000 บาท)

คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

2562
(บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

5

11

-

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
445,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กจ.

หลักสูตรใหม่
ตามมติ ก.จ.

กจ.

หลักสูตรใหม่
ตามมติ ก.จ.

กจ.

กจ.
กจ.

กจ.

หลักสูตรใหม่
(ไม่มีในแผนฯ 3 ปี)
*ขอ 10 คน
หลักสูตรใหม่
ตามมติ ก.จ.
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ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

7 หลักสูตรอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง

เป้าหมาย
คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
(คน)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 105,000 บาท)

8 นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

9 ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

10 นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลัง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,00 บาท)

3

11 กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

12 นักบริหารงานทัว่ ไป

นักบริหารงานทัว่ ไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

13 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร
งานทัว่ ไป

นักบริหารงานทัว่ ไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 17,000 บาท)

-

14 นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานช่าง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

2562
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดส่ง
กจ.

หมายเหตุ
หลักสูตรใหม่
ตามมติ ก.จ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.
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ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
(คน)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

2562
(บาท)

นักบริหารงานช่าง

16 นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

17 นักวิชาการคลัง

นักวิชาการคลัง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)

2

18 นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 39,500 บาท)

2

79,000

19 วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

1

34,000

20 การตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-

-

21 การตรวจสอบภายใน ระดับสูง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1

8,800

22 นักจัดการงานทัว่ ไป

นักจัดการงานทัว่ ไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 8,800 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)

2

68,000

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดส่ง
กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กสถ. ไม่ได้กาหนด
หลักสูตรไว้ ในปี 62

กจ.

กจ.

ตามการสารวจ และ
เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี

กจ.

ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน
* ขอ 4 คน ลดลง 2 คน
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15 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร
งานช่าง

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ปีงบประมาณ

ที่
23

24

25

26

27

28

29

30

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

หน่วยงาน

2562
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
จัดส่ง
90,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
48,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
68,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
68,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
68,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน
ตามการสารวจ และ
เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี

ตามการสารวจ และ
เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี
ตามการสารวจ และ
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน
*ขอ 3 คน ลด 1 คน
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน
* ขอ 4 คน ลด 2 คน
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จานวน
(คน)
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
นิติกร (ดารงตาแหน่งนิติกร
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 45,000 บาท)
การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นท้องถิ่น นิติกร ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป และ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
1
ระดับกลาง
ผ่านการอบรมการพัฒนานักกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นมาแล้ว
(หลักสูตรละ 48,000 บาท)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นักพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 29,500 บาท)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

31 นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

32 นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

33 นักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์

34 ศึกษานิเทศก์ (ตามมติ ก.ท.)

ศึกษานิเทศก์

35 พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

36 นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
(คน)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

37 เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

(หลักสูตรละ 21,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

38 เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

(หลักสูตรละ 21,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
42,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
42,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
200,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดส่ง
กจ.

กจ.

กจ.

แผนฯ 3 ปี ในปี 62 ไม่ส่งอบรม/

กสถ. ไม่ได้กาหนด
หลักสูตร ในปี 62
กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน/
กสถ. ไม่ได้กาหนด
หลักสูตร ในปี 62
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน/
*ขอ 5 คน
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน
* ขอ 5 คน
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 7 คน
* ขอ 8 คน
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(หลักสูตรละ 25,000 บาท)

8

2562
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

39 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เป้าหมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
(คน)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(หลักสูตรละ 20,000 บาท)
40 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธณารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

41 นายช่างไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้า

(หลักสูตรละ 20,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

42 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

(หลักสูตรละ 21,000 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

43 เจ้าหน้าทีส่ ันทนาการ

เจ้าหน้าทีส่ ันทนาการ

(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

44 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
พัสดุ และงบประมาณ
45 เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วน ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
ท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
การพัฒนารายได้ การเงิ นการคลัง การพัสดุ

(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(หลักสูตรละ 8,500 บาท)

2

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

2562
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
(บาท)
จัดส่ง
40,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ตามการสารวจ/
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน
ประสิทธิภาพ
*ขอ 6 คน
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 4 คน/
งานคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวข้องใน
กสถ. ไม่ได้กาหนด
ตาแหน่งงาน
หลักสูตร ในปี 62
17,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจการ กจ.
หลักสูตรใหม่/
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งอย่างมี
ไม่มีในแผนฯ 3 ปี
ประสิทธิภาพ
*ขอ 7 คน

และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ

16

ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

46 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ประเทศไทย 4.0
47 ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0

เป้าหมาย
ปลัด อบจ.เชียงราย

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
(คน)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
-

2562
(บาท)
-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายก อบจ.เชียงราย

(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-

-

48 คอมพิวเตอร์เพือ่ งานเอกสารยุคใหม่

บุคลากรทุกตาแหน่ง

4

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

49 คอมพิวเตอร์ Microsofe Excel
สาหรับงานช่าง
50 ท้องถิ่นดิจิทลั

บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้านช่าง

(หลักสูตรละ 8,500 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

2

นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด

1

หน.สานักปลัด/ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

51 การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น
ประเทศไทย 4.0
52 การดาเนินการทางวินัย (2 วัน)

53 การดาเนินการทางวินัย (5 วัน)

(หลักสูตรละ 33,500 บาท)
นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
งานธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
ข้าราชการทุกตาแหน่งทีย่ ังไม่ได้เข้ารับ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
การฝึกอบรม
จ.เชียงราย (คนละ 2,600 บาท)
ข้าราชการทุกตาแหน่งที่ผ่านการฝึกอบรม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หลักสูตร 2 วัน
จ.เชียงราย (คนละ 5,500 บาท)

-

ที่รับผิดชอบ

34,000 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

-

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

33,500 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

-

หมายเหตุ

จัดส่ง
กจ.

กจ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(หลักสูตรละ 8,500 บาท)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สามารถนาความรู้มาเผยแพร่มอบ
เป็นนโยบายสู่การปฏิบตั ิได้

หน่วยงาน

สามารถนาความรู้มาเผยแพร่มอบ
เป็นนโยบายสู่การปฏิบตั ิได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน
* ขอ 8 คน
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน/
กสถ. ไม่ได้กาหนด
หลักสูตร ในปี 62
หลักสูตรใหม่/
ไม่มีในแผนฯ 3 ปี

กจ.

หลักสูตรใหม่/
ไม่มีในแผนฯ 3 ปี

9

23,400 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

3

16,500 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 9 คน
*ขอ 24 คน
ตามการสารวจ/
แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 3 คน
*ขอ 5 คน
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เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

54 เครือข่ายคณะกรรมการดาเนินการ
สอบสวนทางวินัย
55 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
56 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)

57 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตาม
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ)
58 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
59 โครงการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุราชการ
60 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง ข้าราชการ/
พนง.จ้างผู้ปฏิบตั ิงานรวบรวมเอกสาร
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
อปท. (LPA) ประจาปี

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

จานวน
2562
(คน)
(บาท)
ผู้ผ่านการอบรมการดาเนินการทางวินัย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จ.เชียงราย(คนละ 900 บาท)
ข้าราชการบรรจุใหม่ทกุ ตาแหน่ง
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2
25,800
ร่วมกับ มร.สวนสุนันทา
(โดยประมาณ)
(หลักสูตรละ 12,900 บาท)
นายช่างโยธา/นายช่างเบียนแบบ/
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายช่างสารวจ/วิศวกร/นักบริหารงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หลักสูตรละ 7,400 บาท)
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแล้ว)
นายช่างโยธา/นายช่างเบียนแบบ/
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายช่างสารวจ/วิศวกร/นักบริหารงานช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ยังไม่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
(หลักสูตรละ 7,400 บาท)
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
ครู / บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนบริหารงานบุคคลทาง
การศึกษาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดส่ง
กจ.
กจ.

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ
3,600 เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจ.

กสถ. (หลักสูตรละ 5,500 บาท)

ผู้ทจี่ ะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
คณะแพทย์ศาสตร์ มช.
งบประมาณ
(คนละ 9,800 บาท)
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ทาหน้าที่ สานักงานส่งเสริมการปกครอง
รวบรวมเอกสารสาหรับการตรวจประเมิน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
(คนละ 900 บาท)

4

-

กจ.

ตามการสารวจ และ
เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี
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ปีงบประมาณ

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

61 หลักสูตรอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.
กับการปฏิบตั ิงาน เช่น
ข้าราชการและ พนง.จ้าง ทุกตาแหน่ง
- หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานทีจ่ ัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ
องค์กรต่าง ๆ

จานวน
(คน)

2562
(บาท)
#REF!

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดส่ง
กจ.

- อบรมนายช่างเครื่องกล
- อบรมนายช่างขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
- วิทยากรหน่วยฝึกดับเพลิงฯลฯ

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย คือ ข้อมูลตามทีไ่ ด้สรุปจากากรสอบถามความต้องการฝึกอบรมจากทุกส่วนราชการในสังกวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. บางหลักสูตรไม่แจ้งความต้องการฝึกอบรม แต่จัดไว้ในแผนเนือ่ งจากมีความจาเป็น/ได้จัดส่งเป็นประจาอยู่แล้ว
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ภาคผนวก

1. สรุปการสารวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเอง
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2562
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ อบจ.เชียงราย ดาเนินการเอง
ที่

โครงการ/หลักสูตร

ส่วนราชการ

ความต้องการพัฒนา

จานวน (คน)

เส้นทางที่ 1
สิงห์-สุพรรณ-สุทรสงคราม

๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย"

1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
5. กองคลัง
6. กองส่งเสริมฯ
7. กองป้องกันฯ
8. กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
11. หน่วยตรวจสอบฯ
รวมจานวน (คน)

3
3
5
3
2
2
2
3
23

เส้นทางการศึกษาดูงาน
เส้นทางที่ 2
อุบล-ขอนแก่น

อื่น ๆ

หมายเหตุ
เป้าหมายตาม
โครงการ
จานวน 35 คน

2
2

-

-

ที่

โครงการ/หลักสูตร

2 โครงการ "อบรมคุณธรรม
และจริยธรรม"

ส่วนราชการ
1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
5. กองคลัง
6. กองส่งเสริมฯ
7. กองป้องกันฯ
8. กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
11. หน่วยตรวจสอบฯ
รวมจานวน (คน)

ความต้องการพัฒนา
จานวน (คน)
50
81
50
5
12
1
24
2
19
3
247

หมายเหตุ
เป้าหมายตามโครงการ
จานวน 300 คน

ที่

โครงการ/หลักสูตร

๓ โครงการอบรมหลักสูตร
"เสริมสร้างสมรรถนะ
การปฎิบัติงานของบุคลากร
อบจ.เชียงราย"
เป้าหมายตามโครงการ
จานวน 280 คน

๔ โครงการอบรมหลักสูตร
"การอบรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทางาน
(Quality of work life)

ส่วนราชการ
1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
6. กองคลัง
7. กองส่งเสริมฯ
8. กองป้องกันฯ
9 กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
รวมจานวน (คน)
1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
6. กองคลัง
7. กองส่งเสริมฯ
8. กองป้องกันฯ
9 กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
11. หน่วยตรวจสอบฯ
รวมจานวน (คน)

ความต้องการพัฒนา ครั้งที่ 1 (สมรรถนะหลัก) ครัง้ ที่ 2 (เครือ่ งจักรกล)
จานวน (คน)
อบรม 2 วัน พัก 1 คืน
อบรม 2 วัน
3
40
120
80
20
22
2
5
11
8
15
19
203
60
82
เป้าหมายตามโครงการ
จานวน 300 คน
80
50
5
12
24
19
3
193

ความต้องการพัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตร

ส่วนราชการ

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. สานักปลัดฯ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร 2. สานักช่าง
อบจ.เชียงราย
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
6. กองคลัง
7. กองส่งเสริมฯ
8. กองป้องกันฯ
9 กองพัสดุฯ
9. กองแผน
10. กองการเจ้าหน้าที่
11. หน่วยตรวจสอบฯ
รวมจานวน (คน)

จานวน (คน)
4
35
20
5
4
8
10
1
6
19
3
93

เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2
กทม.-สิงห์-สุโขทัย เพชรบูรณ์-สุโขทัย

4
**

เส้นทางการศึกษาดูงาน
อื่น ๆ

หมายเหตุ

เป้าหมายตาม
*- ทะเล (สน.ช่าง)
**- กทม.- ชลบุรี-ระยอง (10 คน)
โครงการ
- อุบล-ขอนแก่น (2 คน)
จานวน 110 คน
- เชียงราย - แม่สาย (1 คน)
***- พังงา - กระบี่ (10 คน)
- สุราษฎร์ (1 คน)
- ชร.-เพชรบูรณ์-บุรรี มั ย์-อุบล (3 คน)

ที่

โครงการ/หลักสูตร

๖ โครงการสร้างองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจาปี 2561-2564

๗ โครงการเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
อบจ.ชร. ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖2

ส่วนราชการ
1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
6. กองคลัง
7. กองส่งเสริมฯ
8. กองป้องกันฯ
9 กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
รวมจานวน (คน)
1. สานักปลัดฯ
2. สานักช่าง
3. สานักศึกษาฯ
4. กองกิจการสภาฯ
6. กองคลัง
7. กองส่งเสริมฯ
8. กองป้องกันฯ
9 กองพัสดุฯ
9. กองแผนฯ
10. กองการเจ้าหน้าที่
รวมจานวน (คน)

ความต้องการพัฒนา
จานวน (คน)
15
10
5
3
1
5
5
39
1
1
10
1
19
13

หมายเหตุ
* ครั้งละ 5 คน (สป.)
เป้าหมายตามโครงการ
จัด 3 ครั้ง ๆ ละ 5 คน/กอง

เป้าหมายตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า 10 คน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ความต้องการ (โครงการฝึกอบรม หรือในการทางาน)
1.1 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 การจัดทาราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานทางด้านชลประสาน งานอาคาร
1.3 อบรมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในโรงงานหรืออุตสาหกรรมเอกชน เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่าเรือ ฯลฯ
1.4 โครงการทีเ่ กี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. ปัญหา/อุปสรรค์
2.1 เครื่องจักรมีไม่เพียงพอ และระบบเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลไม่ทันสมัย
3. วิธีแก้ไข
3.1 ศึกษาดูงานหรืออบรมในสถานประกอบการทีม่ ีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย เพือ่ นามาปรับใช้ในการทางาน

๒. สรุปการสารวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบัน และหน่วยงานอื่นทีจ่ ัดฝึกอบรม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2562
ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและสัมมนา ผู้บริหาร ส.อบจ.ชร. ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง อบจ.ชร.
ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน
และเฉพาะข้าราชการได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ต่อปีงบประมาณ
1 นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง
รองปลัด อบจ./ผอ.สานัก ระดับสูง
2 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร ปลัด อบจ. และรองปลัด อบจ.
งานท้องถิ่น
3 นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา

หน่วยงานทีจ่ ัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทีจ่ ดั
ฝึกอบรม

ความต้องการพัฒนา

จานวน (คน)
120

สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

สพถ. (หลักสูตรละ 49,000 บาท)

-

4 ผู้บริหารสถานศึกษา
5 นักบริหารงานท้องถิ่น
6 นักบริหารงานการคลัง

ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการสถานศึกษา สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

ปลัด/รองปลัด อบจ.
นักบริหารงานการคลัง

สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

3

7 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหาร
งานการคลัง
8 นักบริหารงานทัว่ ไป

นักบริหารงานการคลัง

สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)

-

นักบริหารงานทัว่ ไป

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

* สพถ. = สถาบันพัฒนาบุคลการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สพถ. (หลักสูตรละ ๑05,๐๐๐ บาท)

หมายเหตุ

- นายอดิศร, น.ส.ชฎากาญจน์ (ก.พัสดุฯ)
- น.ส.อัมไพวรรณ (ก.คลัง)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)

นายปกาสิต มณีลังกา (ก.แผนฯ)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

จานวน (คน)
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
-

9 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงานทั่วไป
10 นักบริหารงานช่าง
11 กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหาร
งานช่าง
12 นักวิชาการพัสดุ

นักบริหารงานทัว่ ไป
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานช่าง
(๗ คน)
นักวิชาการพัสดุ

13 นักวิชาการคลัง

นักวิชาการคลัง

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

14 นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน

สพถ. (หลักสูตรละ 39,500 บาท)

2

15 วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

1

16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
17 การตรวจสอบภายใน ระดับสูง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สพถ. (หลักสูตรละ 8,800 บาท)

1

18 นักจัดการงานทัว่ ไป

นักจัดการงานทัว่ ไป

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

4

19 การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
(ดารงตาแหน่งนิติกร ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี)
20 การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น
ระดับกลาง

นิติกร
สพถ. (หลักสูตรละ 45,000 บาท)
งานสาธารณสุข และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
นิติกรตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป และ สพถ. (หลักสูตรละ 48,000 บาท)
ผ่านการอบรมการพัฒนานักกฎหมาย
ท้องถิ่นมาแล้ว

2
1

หมายเหตุ

นางวิลาวัลย์ วงศ์แก้ว (ก.พัสดุฯ)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)
น.ส.เกวลิน กล้าหาญ (ก.คลัง)
(ตามการสารวจ/เป็นไปแผนฯ 3 ปี)
นายอิทธิพล, น.ส.กาญจนา (ก.ส่งเสริมฯ)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)
นายธนดณ สุริยะน้อย (สน.ช่าง)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)
นายวรุตม์ สิทธิสมบัติ (หน่วยตรวจสอบฯ)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)
- นางอาพรรณ์ (ปภ.)/ น.ส.จุฬาลักษณ์ (ก.กิจฯ)
- น.ส.กรีชรีย,์ น.ส.อาทิตยา (สน.ช่าง)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)
นายประสิทธิ์ (ก.กิจฯ)/ นายเจด็จ (สป.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)
นางรุ่งนภา พัวนุกูลนนท์ (สป.)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

21 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
22 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

24 นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

25 นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

26 นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
27 นักประชาสัมพันธ์
28 นักวิชาการสาธารณสุข
29 นักสังคมสงเคราะห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสังคมสงเคราะห์

30 ศึกษานิเทศก์(ตาม มติ ก.ท.)
31 พยาบาลวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก์
พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

2

สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)

2

หมายเหตุ
จานวน (คน)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
2
นายภายุภคั ค์ เสนางาม, น.ส.วิภา แสนชัย (กจ.)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
3
นายวรคิด, นายเอกณัฎฐ์, นางอัญชัญ (สน.กศ)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)
สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
4
ฐิติชญา, มะลิวัลย์, รัตน์มิกา, วิไลพร (ก.คลัง)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)
สพถ. (หลักสูตรละ 29,500 บาท)
-

32 นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

สพถ. (หลักสูตรละ 21,000 บาท)

5

33 เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

สพถ. (หลักสูตรละ 21,000 บาท)

6

- น.ส.สุจติ รา, น.ส.ธิติพร (ปภ.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ในปี 62 ไม่ส่งอบรม)
- น.ส.นริสรินทร์(ปภ.)/นางจิณดามาศฆ์ (ก.ส่งเสริมฯ)

(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)
- นายเมธี, นายอมรรัตน์ (สน.ช)
นายศิริพงษ์, นายกฤษฎา, นายศุภเกียรติ, (สน.ช.)
(ตามการสารวจ/แผน 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)
- นางสายฝน, นายธิติวฒ
ุ ,ิ นายสิทธิพันธ์ (ก.ส่งเสริมฯ)

- น.ส.วรวรรณ, นางบุษบา (สป.)
- นายจักรพล ทิพสูตร (สน.กศ.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)

ที่
34

35

36
37
38
39
40
41

42
43
44

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

หมายเหตุ
จานวน (คน)
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
สพถ. (หลักสูตรละ 25,000 บาท)
8
- นายมงคล, ส.อ.ดนัย, นิพนธ์, นราพร, ชัชศ์ณัฐ,
น.ส.วรวรรณ, นายพีราภัสร์, น.ส.ศรัณรัตน์ (ก.พัสดุ)
(ตามการสารวจ/แผน 3 ปี ตั้งไว้ 7 คน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สพถ. (หลักสูตรละ 20,000 บาท)
6
- ชนาภา, ดาวเรือง, กนกพร, อิทธิญา,
ลัดดาวัลย์, ปุณยภา (ก.คลัง)
(ตามการสารวจ/แผน 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สพถ. (หลักสูตรละ 20,000 บาท)
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างไฟฟ้า
สพถ. (หลักสูตรละ 21,000 บาท)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
เจ้าหน้าทีส่ ันทนาการ
เจ้าหน้าทีส่ ันทนาการ
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
สัมมนาผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
1
- น.ส.สุภาภรณ์ วันดี (กจ.)
การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 4 คน)
เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วน ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
สพถ. (หลักสูตรละ 8,500 บาท)
7
- น.ส.สุพิน, นางรัตน์มิกา, นางอารีย,์
ท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
น.ส.รัตนาภรณ์, น.ส.ฐิติชญา, นางวิไลพร (ก.คลัง)
การพัฒนารายได้การเงินการคลัง การพัสดุ
- น.ส.กชพร ตามวงค์ศา (หน่วยตรวจสอบฯ)
และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ
(ตามการสารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ปี)
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ปลัด อบจ.เชียงราย
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
ประเทศไทย 4.0
ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 นายก อบจ.เชียงราย
สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
คอมพิวเตอร์เพือ่ งานเอกสารยุคใหม่ บุคลากรทุกตาแหน่ง
สพถ. (หลักสูตรละ 8,500 บาท)
8
- น.ส.อาพรรณ์ (ปภ.)/ นายชาลี (สน.ช.)
- นางวราภรณ์, น.ส.สายสุนยี ์, น.ส.ธนัชญา,
น.ส.สุภาภรณ์ (กจ)/
- น.ส.สุมิตตรา, น.ส.ศุภดิ า (สป.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 2 คน)

ที่

หลักสูตร

45 คอมพิวเตอร์ Microsofe Excel
สาหรับงานช่าง
46 ท้องถิ่นดิจทิ ัล
47 การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น
ประเทศไทย ๔.๐
48 การดาเนินการทางวินยั (2 วัน)

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

หมายเหตุ
จานวน (คน)
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้านช่าง
สพถ. (หลักสูตรละ 8,500 บาท)
2
นายณัฐพงษ์, นายชาลี (สน.ช.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 1 คน)
นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/
สพถ. (หลักสูตรละ 33,500 บาท)
1
นางทัชชา สามัคคีนชิ ย์ (ปภ.)
หน.สานักปลัด/ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
(ตามการสารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ปี)
นายก/รองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักบริหาร สพถ. (ค่าลงทะเบียนแจ้งภายหลัง)
งานสาธารณสุข และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ข้าราชการทุกตาแหน่งทีย่ ังไม่ได้เข้ารับ สถ.จ.เชียงราย (คนละ 2,600 บาท)
24
- น.ส.สุจติ รา, นายสุรชัย (ปภ.)
การฝึกอบรม
- น.ส.พัชนี, น.ส.ทัศนีย์, น.ส.อารีวัลย์ (ก.แผนฯ)
- นางสายใจ, นางลัดดาวัลย์, นางนัฐภรณ์,
- นางดาวเรือง, นางณัฐนี,น.ส.รัตนาภรณ์,
นางวิไลพร, นางกนกพร, น.ส.เกวลิน (ก.คลัง)
- นายชาลี, นายณัฐพงษ์ (สน.ช.)
- นางนรินทร์สิร,ี น.ส.พิชญากร, น.ส.กาญจนา,
นายอิทธิพล, นายสิทธิพันธ์, น.ส.พลิศาน์ (ก.ส่งเสริมฯ)

49 การดาเนินการทางวินยั (5 วัน)

ข้าราชการทุกตาแหน่งทีผ่ ่านการฝึกอบรม สถ.จ.เชียงราย (คนละ 5,500 บาท)
หลักสูตร 2 วัน
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50 เครือข่ายคณะกรรมการดาเนินการ
สอบสวนทางวินยั
51 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

ผู้ผ่านการอบรมการดาเนินการทางวินยั สถ.จ.เชียงราย (คนละ 900 บาท)

-

ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกตาแหน่ง

สพถ. ร่วมกับ มร.สวนสุนนั ทา
(คนละ ๑๒,๙๐๐)

- น.ส.วรวรรณ, น.ส.สุมิตตรา (สป.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 9 คน)
- นางวราภรณ์ (ก.แผนฯ)/ นางสายใจ (ก.คลัง)
- น.ส.นลิดา (กจ.)/ นางธัญญพัทธ์, น.ส.ศุภดิ า (สป.)
(ตามการสารวจ/แผนฯ 3 ปี ตั้งไว้ 3 คน)

2
บรรจุใหม่ตั้งแต่ ก.ค. 61 - ก.ย.62
(โดยประมาณ) (ตามการสารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ปี)

ที่

หลักสูตร

52 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)

53 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)

54 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
55 หลักสูตรอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
56 หลักสูตรอานวยการท้องถิน่ ระดับกลาง

เป้าหมาย

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

จานวน (คน)
นายช่างโยธา/นายช่างเขียนแบบ/นายช่าง สพถ. (หลักสูตรละ 7,400 บาท)
สารวจ/วิศวกร/นักบริหารงานช่าง
(ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแล้ว)
นายช่างโยธา/นายช่างเขียนแบบ/นายช่าง สพถ. (หลักสูตรละ 7,400 บาท)
สารวจ/วิศวกร/นักบริหารงานช่าง
(ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนบริหารงานบุคคลทาง
-

หมายเหตุ

การศึกษาท้องถิน่ กสถ. (5,500 บาท)

คุณสมบัติตามหนังสือแนบ
คุณสมบัติตามหนังสือแนบ

57 โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณ ผู้ทจี่ ะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
อายุราชการ
งบประมาณ

สพถ. (หลักสูตรละ 34,000 บาท)
สพถ. (หลักสูตรละ 89,000 บาท)
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คณะแพทย์ศาสตร์ มช. (9,800 บาท)

-

- นางทัชชา (ปภ.) / น.ส.ปราณปรียา (ก.แผนฯ)
- นางสายใจ, น.ส.สุพิน (ก.คลัง)
- นางเชิดทรง ฤทธิจ์ ติ เพียร (ก.ส่งเสริมฯ)
- น.ส.พิมณพรรธ์ , นางสายสมร, (สป.)
- น.ส.ไพรวรรณ์, นางรัชนี (กจ.)
- นางสายสมร ชื่นใจ (ก.กิจฯ)
- นายนรินทร์ หล้าตัน (สน.ช่าง)
(ตามการสารวจ/หลักสูตรใหม่/ไม่มีในแผนฯ 3 ปี)

ที่

หลักสูตร

หน่วยงานทีจ่ ัด

ความต้องการพัฒนา

หมายเหตุ
จานวน (คน)
58 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง ข้าราชการ/ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ทาหน้าที่ สถ.จ.เชียงราย (คนละ 900 บาท)
4
- น.ส.เกวลิน (ก.คลัง)
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสาร รวบรวมเอกสารสาหรับการตรวจประเมิน
- น.ส.พิมณพรรธ์, นายศุภกร, นายสมชาย (สป.)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
(ตามการสารวจ/เป็นไปตามแผนฯ 3 ปี)
(LPA) ประจาปี
59 หลักสูตรอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
กับการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ................... และพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ
........................................................................)

เป้าหมาย

๒. สรุปการสารวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบัน และหน่วยงานอื่นที่จัดฝึกอบรม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2562

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ความต้องการ (การส่งเข้ารับการอบรม หรือในการทางาน)
1.1 นายเทอดเกียรติ สุกใส / หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
1.2 น.ส.สุมิตตรา, น.ส.พรไพรินทร์ / หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
1.3 น.ส.ศุภดิ า, ธัญญาพัทธ์ / หลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ
1.4 น.ส.วัลลภา ใจมิภกั ดิ์ / หลักสูตรนิติกร
1.5 นางสายสมร ทิพย์โพธิ์ / หลักสูตรเทคนิคงานนิติการของ อปท.
1.6 นางสายสมร, น.ส.พิมพ์ณพรรธน์ / หลักสูตรการบริหารงาน อปท. 4.0
1.7 นางสายสมร, นางรุ่งนภา / หลักสูตรกฎหมายปกครอง
1.8 นางรุ่งนภา / หลักสูตรเทคนิคงานนิติการของ อปท. เกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น การพัฒนารายได้การเงินการคลัง การพัสดุและข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ
1.9 นางทัชชา สามัคคีนิชย์ / หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าลงทะเบียน 47,000 บาท
1.10 นายสุรชัย ศรีธิเดช และ จพง.ปภ. ทีว่ ่าง / หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (12 วัน) จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท
1.11 ผู้ช่วย จพง.ปภ. ที่ว่าง / หลักสูตรพนักงานดับเพลิง (6 วัน) จัดโดยวิทยาลัยปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
1.12 ส.ท.แหลมชัย ประใจ / หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการระงับอัคคีภยั ด้วยเทคนิคการดับเพลิงสมัยใหม่ (1 วัน)
จัดโดยวิทยาลัยปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
1.13 น.ส.อารีวัลย์ สินธุคา / หลักสูตรเทคนิคการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. จัดโดย กสถ.
1.14 น.ส.นลิดา ขัตติยะ / หลักสูตรระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel พัฒนางานท้องถิ่น (2 วัน)"
1.15 น.ส.นลิดา, น.ส.ธนัชญา / หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานจ้างและลูกจ้าง อปท. (2 วัน)
1.16 นางวราภรณ์, น.ส.ธนัชญา / หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอน (2 วัน)
1.16 น.ส.สุมิตรา/ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรม, การเดินทางไปราชการ
2. ปัญหา/อุปสรรค์
3. วิธีแก้ไข
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แบบแสดงเจตจานงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
สังกัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ระดับ

1.
2.
3.
4.

โดยขอแสดงเจตจานงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
อานาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตามเป้าหมาย
ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี และมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนาความรู้ไปใช้ฯ ภายหลัง
จากการฝึกอบรม ดังนี้
ความรู้ฯ ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การฝึกอบรมตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางในการนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของตนเอง/อปท.

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์
และเป้าหมายตัวชี้วัด

(ลงชื่อ).............................................................. (ลงชื่อ).............................................................. (ลงชื่อ)..............................................................
(...............................................................)

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

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

ตาแหน่ง..........................................................
ผู้สมัคร

ตาแหน่ง..........................................................
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร

ตาแหน่ง..........................................................
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

แบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สาหรับผู้รับการประเมิน)
ชื่อ – สกุล .........................................................................ตาแหน่ง/ระดับ....................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................................................
หลักสูตรการฝึกอบรม...…………………………………………………………………………………………………….…………..………….......................
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม..........................................................สถานที่............................................................................................
สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด...................................................................................................................................................................
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา...........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลก่อนเข้ารับการพัฒนา กรุณา  ในตารางการประเมินผล
(สาหรับผู้รับการประเมิน และผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับประเมิน)
คะแนนการประเมิน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
รายการประเมิน

ผู้รับการประเมิน
1 2 3 4 5

ผู้บังคับบัญชา
1 2 3 4 5

1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความรู้และความสามารถก่อนการพัฒนา
1.2 ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการ
ทางานหรือสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
1.3 ความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
และเป็นผลดี
2. ผลงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
กาหนด มีผลงานตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : หลังจากทาการประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ทาการประเมินส่วนที่ 2
และส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่
การคานวณคะแนน (สาหรับกองการเจ้าหน้าที่)
หลักเกณฑ์
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1
ผลรวม (ระดับ 5+4+3+2+1) = 40

จานวน

ตัวคูณ

คะแนน

สรุปผลรวม
คิดเป็นร้อยละ……..……….
รวมคะแนน

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
(......................................................)

**โปรดส่งคืนแบบประเมินกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับแบบประเมินฉบับนี้

แบบติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรม 3 เดือน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ..........................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สาหรับผู้รับการประเมิน)
ชื่อ – สกุล .........................................................................ตาแหน่ง/ระดับ....................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................................................
หลักสูตรการฝึกอบรม...…………………………………………………………………………………………………….…………..………….......................
วันที่เข้ารับการฝึกอบรม..........................................................สถานที่............................................................................................
สถาบัน/หน่วยงานผู้จัด...................................................................................................................................................................
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา...........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลหลังเข้ารับการพัฒนา กรุณา  ในตารางการประเมินผล
(สาหรับผู้รับการประเมิน และผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับประเมิน)
คะแนนการประเมิน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
รายการประเมิน

ผู้รับการประเมิน
1 2 3 4 5

ผู้บังคับบัญชา
1 2 3 4 5

1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ
ก่อนการพัฒนา
1.2 สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางาน
ได้เป็นอย่างดีหรือสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
1.3 สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จและ เป็น
ผลดีมากขึ้น
2. ผลงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
กาหนด มีผลงานตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : หลังจากทาการประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ทาการประเมินส่วนที่ 2
และส่งกลับกองการเจ้าหน้าที่
การคานวณคะแนน (สาหรับกองการเจ้าหน้าที่)
หลักเกณฑ์
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2
จานวนหัวข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1
ผลรวม (ระดับ 5+4+3+2+1) = 40

จานวน

ตัวคูณ

คะแนน

สรุปผลรวม
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
คิดเป็นร้อยละ……..……….
รวมคะแนน

หมายเหตุ : ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ผู้รับการประเมินจะต้องมีผล
การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 (รวมคะแนน x 100 ÷ 40) ≥ 70%)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
(......................................................)
**โปรดส่งคืนแบบประเมินกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับแบบประเมินฉบับน

ประวัติการฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ชื่อ – สกุล

.

ตาแหน่ง
สังกัด

ที่

ชื่อหลักสูตร

วันที่เข้ารับ
การอบรม

สถาบัน/ผู้จัดอบรม

ลงชื่อ/ความคิดเห็น
(หัวหน้าส่วนราชการ)

ลงชื่อ..................................................เจ้าของประวัติ
(...............................................)
ตาแหน่ง.......................................................

