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ค าน า 

 
  ปัจจุบันประเทศไทยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหรือคติพจน์ประจ ำชำติที่ว่ำ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น ระบบรำชกำรก็จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดรับและส่งเสริมวิสัยทัศน์ดังกล่ำว                  
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชำชน (Better Governance, Happier Citizens) รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่          
เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สำมำรถเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจและเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง (Credible and 
Trusted Government) โดยเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) เพ่ือยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง (Citizen–Centric Government) และเพ่ิมขีดสมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้สูงขึ้นและทันต่อ        
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้พร้อมก้ำวสู่สังคมปัญญำประดิษฐ์อย่ำงมีคุณภำพ (Smart & High Performance 
Government) กำรที่จะท ำให้วิสัยทัศน์และนโยบำยต่ำงๆประสบควำมส ำเร็จได้นั้นข้ำรำชกำรถือได้ว่ำเป็นก ำลังหลัก
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะที่จ ำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้สำมำรถแสดงบทบำทของกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
(Change leader) เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ (Public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชำชน 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ในฐำนะรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ต้องร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ             
จึงมีแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในสังกัดให้พร้อมก้ำวเข้ำสู่สังคมปัญญำประดิษฐ์ โดยมุ่งสร้ำง
ข้ำรำชกำรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล เนื่องจำกบุคลำกรถือได้ว่ำเป็นฟันเฟือง
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรที่จะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น จึงก ำหนดจัดท ำ
แผนพัฒนำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐำนระบบ
สมรรถนะและหลักธรรมำภิบำล มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 2563 ตลอดจน         
มีกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือให้พร้อมที่จะปฏิบัติงำนรับใช้ประชำชน และบรรลุเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
 
 
 
         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
                  1 ตุลำคม 2560 
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ภาคผนวก 
ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร ฯ         
ตำรำงวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563  
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  หน้า 1 
 

  

 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
พ.ศ. 2561 – 2563 

 
 

“มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร ” 
 
 

เป้าหมาย 
การพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์  

คือ “ เป็นคนดี คนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล” 
 
 

วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
 

1. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่การเปน็บุคลากรท้องถิ่นที่มคีวามเป็นเลิศ 
2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้กิดคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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  หน้า 2 
 

  

1. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ 
ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้
องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มา
ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับสากลเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 11         

ระบุ ดังนี้ 
        “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ    
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน   
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
        “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ   
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่      
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน      
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

1.3 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา 
ข้าราชการ ข้อ 260 - 297 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ         
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดี โดยการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้ องด าเนินการพัฒนา 
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้อง
อบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม          
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ จะต้องใช้หลักสูตร             
ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ เช่น     
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมายส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการหรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น 

และข้อ 271 ของประกาศข้างต้น ก าหนดไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีความจ าเป็นต้องพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ขึ้นโดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และจัดท าให้ครอบคลุมถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

2.1 วัตถุประสงค์ 
    1.) เพื่อให้ผู ้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตน        
เป็นข้าราชการที่ดีตามหลักสูตรที่ ก.จ.ก าหนด 

    2.) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

    3.) เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

    4.) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี              
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    5.) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง  

2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
       1.) เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าใจแบบแผน  

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
       2.) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

       3.) เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 

       4.) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
       5.) เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 857/2560       
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย   

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
10. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ  
11. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
12. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของบุคลากรในสังกัดให้ครอบคลุม ดังนี้ 

 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน 
อัตราก าลัง 3 ปี  

  5.2 พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรอาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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 5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการส าหรับ
การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ครอบคลุม
โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าพูน เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ 
ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขา้ราชการองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด  

   4.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

   4.1.3 จัดท าร่างแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   4.1.4 เสนอแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน เพ่ือให้ความเป็นชอบพร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

   4.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมจัดส่งแผน        
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน และจังหวัด เพ่ือทราบ 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

 นโยบายการพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดล าพูน 

 การพัฒนาแผนงาน 
 เป้าหมายของ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 
ประจ าปี 2561 -
2563 

 บทบาท อ านาจ
หน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของ
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ประจ าปี 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

 แผนพัฒนา
ข้าราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 -2563 

 ข้าราชการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ 
SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนด
เป้าหมายการ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงาน
โครงการ 
ตัวชี้วัด และ
การประเมินผล 

Impact 

ข้าราชการองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด
ทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (คนด)ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (คนเก่ง) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น า 
แห่งการเปลี่ยนแปลง (คิดสร้างสรรค์) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต  พร้อมความคิดสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ยึดมั่น           
หลักธรรมาภิบาล (ยึดมั่นธรรมาภิบาล) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างองค์กรธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรมีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
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6. หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและสื่อ ความหมาย           
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน               
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
   ดังนั้น จึงให้ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถการฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตรตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

7. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
    วิธีการพัฒนาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
จะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน     
เป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
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2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเอง หรือส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน    
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร 
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  
มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้   

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง  

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กรซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม 

การด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จุดแข็ง
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
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2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง   S 
 

1. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ต าแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ ์

2. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. บุคลากรมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร (ทุนทางวัฒนธรรม) 

5. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 

จุดอ่อน   W 
 

1. การปฏิบัติ งานภายในส่วนราชการและ
ระหว่างภาคส่วนราชการยั งขาดความ
เชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 

2. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 

3. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้
เกิดสิ่งจูงใจและขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและ
ความคิดในการปฏิบัติงาน 

4. ขาดการตระหนักรู้ ในการด ารงชีวิตเกิด        
มีภาระหนี้สินท าให้ท างานอย่างไม่มีความสุข 
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โอกาส O 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ให้โอกาส
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในส่วนของ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
4. การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที ่
5. การส่งเสริมการพัฒนาความรู้โดยศึกษา             

ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  
 

ข้อจ ากัด  T 

1. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการ
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในองค์กรยังขาดการแสวงหาความรู้ 
และสร้างความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
หน่วยงาน 

3. การขาดความทุ่มเทของบุคลากร เนื่องจาก
ภาระครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน  

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือซักซ้อม 
ที่ไม่ชัดเจน และแนวทางในการด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง 
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 การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ยึดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร

ทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ประกาศใช้
เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก 6 เดือน ดังนี้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับเตรียม
ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

   1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่        
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก 6 เดือน  
เช่นกัน  

9.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ประมาณการตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ตั้งไว้ จ านวน 800,000 บาท 

2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ จ านวน 1,000,000 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนส าหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ในการเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ตั้งไว้รวมกับรายจ่ายอื่น จ านวน 7,000,000 บาท 
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10.การติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องท ารายงานผลการเข้ารับการอบรม ภายใน 15 วันท าการนับแต่

วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน       

ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ

ต้องการต่อไป 
4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
5. ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี (Local performance 

Assessment : LPA) โดยผลคะแนนของการประเมินฯ ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

-------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาบคุลากรให้มีระเบยีบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (คนด)ี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบคุลากรให้เปน็คนมีความรูคู่้ความดี

ผลลัพธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ

(คน) (คน) (คน)
1 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 409 409 409 มีการกระท าผิดวินัยลดลง กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย วินัยและการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างการท างาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 377 377 377 บุคลากรในองค์กรมีความสุข กองการเจ้าหน้าที่
"การบริหารองค์กรยุคใหม่ให้มีสุขอย่างยั่งยืน" ในองค์กรอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการท างานและเพิ่ม

เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสมดุลชีวิต เพื่อเสริมสร้างการท างาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 105 105 105 บุคลากรในองค์กรมีความสุข กองการเจ้าหน้าที่

และการท างาน(Work Life Balance" ในองค์กรอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการท างานและเพิ่ม
สู่การบริหารองค์กรยุคใหม่ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 377 377 377 บุคลากรมีขวัญก าลังใจและมี กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน"หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและ ในการปฏิบัติงานอย่างมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ปลูกจิตส านึกเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน" ประสิทธิภาพ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิให้บคุลากรมีคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน
5 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ 409 409 409 บุคลากรน าหลักคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจริยธรรมมาประยุกต์ใช้
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน" ในการปฏิบัติงาน ล าพูน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในการปฏิบัติงาน

6 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อปลูกจิตส านึกและ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 377 377 377 บุคลากรมีจิตส านึกและ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการพัฒนาจิตส านึกและ จรรยาบรรณในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วน ปฏิบัติงานของบุคลากร เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จังหวัดล าพูน"

ตารางวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการ
การพัฒนาบคุลากรตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าพูน
1. หลักสูตรที่องค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าพูนด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

หน่วยด าเนินการที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร (คนเก่ง)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบคุลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏิบตัิงาน

ผลลัพธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ

(คน) (คน) (คน)
7 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 29 29 บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง ปฏิบัติงาน พัสดุ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
และงานพัสดุ"

8 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 15 15 บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรเทคนิคการจัดท างบประมาณ และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ" ปฏิบัติงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

9 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 18 18 บุคลากรน าความรู้มาใช้ในการ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรงานสารบรรณและการเขียน และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปฏิบัติ
หนังสือราชการ" ปฏิบัติงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามระเบียบงานสารบรรณ

10 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 25 25 บุคลากรน าความรู้ด้านการจัดซ้ือ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างมี และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดจ้างอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง" ประสิทธิภาพ เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

11 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 128 128 128 บุคลากรน าความรู้ด้านช่างมาใช้ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานอย่างมี และผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง เข้าร่วมไม่น้อย ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ด้านช่าง" ประสิทธิภาพ กว่าร้อยละ 80 และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

หน่วยด าเนินการวัตถุประสงค์

-2-

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ
(คน) (คน) (คน)

12 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 20 20 ข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการ" ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท และพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุและ ที่บรรจุและแต่งต้ังใหม่ มีความรู้
ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ หน้าที่และวิธีปฏบิัติราชการ แต่งต้ังใหม่ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน" ของบุคลากรที่ได้รับการ ราชการอย่างถูกต้องและ 

บรรจุและแต่งต้ังใหม่ มีประสิทธิภาพ
13 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน 166 166 166 บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการ จังหวัดล าพูน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสังกัดองค์การ ปฏิบัติงาน ร้อยละ80
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน"

14 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 40 40 40 บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารโครงการ" บริหารงาน

15 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน 131 131 130 บุคลากรสามารถน าความรู้มาใช้ กองการเจ้าหน้าที่
"หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ส าหรับการปฏิบัติงาน" ปฏิบัติงานในหน้าที่ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

16 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 65 65 65 บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการเพิ่มประสิทฺธิภาพใน และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

17 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ พนักงาน 377 377 377 บุคลากรสามารถให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการพัฒนาการบริการ ในการให้บริการอย่างมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สู่ความเป็นเลิศ" ประสิทธิภาพ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยด าเนินการที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาบคุลากรเปน็ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (คิดสรา้งสรรค์)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบคุลากร ให้ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต  พรอ้มความคิดสรา้งสรรค์

ผลลัพธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ

(คน) (คน) (คน)
18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการคิด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 40 40 40 บุคลากรมีทักษะในการคิด กองการเจ้าหน้าที่

อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ในการคิดและการตัดสินใจ ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ" เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

19 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 65 65 65 บุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัด กองการเจ้าหน้าที่
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการจัดการเรียนการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน การเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วย
"หลักสูตรการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน" สอนด้วยนวัตกรรม เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

20 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วน 9 9 9 บุคลากรปฏิบัติงานด้านการ กองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดล าพูน "หลักสูตรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการปฏิบัติงานอย่างมี จังหวัดล าพูน ผู้ปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรแนวใหม่" ประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
21 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 40 40 40 บุคลากรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตร คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานอย่างมี ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร ตัดสินใจ ในแบบของผู้น ายุคใหม่
สไตล์ผู้น ายุคใหม"่ ประสิทธิภาพ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรยีนรูร้ว่มกันภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปน็เครือ่งมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบตัิงาน
22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ พนักงาน 40 40 40 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ แนวคิด กองการเจ้าหน้าที่

"หลักสูตรการจัดการความรู้(KM) นวัตกรรม ในการปฏิบัติงานอย่างมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการจัดการความรู้และการสร้าง
ทางปัญญา" ประสิทธิภาพ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นวัตกรรมทางปัญญา

23 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 65 65 65 บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ กองการเจ้าหน้าที่
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการปฏิบัติงานอย่างมี และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มีทักษะ ในการบริหารจัดการ
"หลักสูตรการศึกษาในยุคแห่งการเรียนรู้" ประสิทธิภาพ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การศึกษาในยุคแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
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ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยด าเนินการวัตถุประสงค์ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาทรพัยากรบคุคลให้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (ยึดมั่นธรรมาภิบาล)
กลยุทธ์ที่ 1 สรา้งองค์กรธรรมาภิบาล การบรหิารจัดการและการมีส่วนรว่ม

ผลลัพธ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ที่คาดว่าจะได้รับ

(คน) (คน) (คน)
24 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อส่งเสริมการน าหลัก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 40 40 40 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการ กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง" การบริหารความขัดแย้ง ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร บริหารงาน ลดความขัดแย้งภายใน
มาใช้ในการบริหารงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 องค์กร เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน
25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการน า ข้าราชการ พนักงาน 377 377 377 บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการ กองการเจ้าหน้าที่

"หลักสูตรการบริหารจัดการท้องถิ่นเชิงบูรณาการ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน บริหารจัดงานงานท้องถิ่นแบบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล" ในการบริหารงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บูรณาการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสรมิให้บคุลากรมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้
26 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน เพื่อส่งเสริมในการน า ข้าราชการ พนักงาน 377 377 377 บุคลากรสามารถน าหลักค าสอน กองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดล าพูน "หลักสูตรการพัฒนางานโดยวิถีพุทธ" หลักค าสอนทางพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พัฒนางานได้อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยด าเนินการที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบคุลากรใหม้ีระเบยีบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (คนด)ี
กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหเ้ปน็คนมีความรู้คู่ความดี

ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
1 หลักสูตรการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอย เพือ่ส่งเสริมการน้อมน า ข้าราชการ พนักงาน 2 2 2 บุคลากรสามารถน้อมน า 1. สถาบันพัฒนา

พระยุคลบาท ศาสตร์พระราชามาใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ศาสตร์พระราชามาใช้ในการ บุคลากรท้องถิน่
ในการบริหารงาน ปฏิบัติงานได้อย่างมี กรมส่งเสริมการ

ประสิทธิภาพ ปกครองท้องถิน่
2 หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ พนักงาน 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้ 2. สถาบันการศึกษา

และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ด้านการด าเนินการทางวินัย ตามโครงการร่วมมือ
การด าเนินการทางวินัย มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ระหว่างกรมส่งเสริม

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปกครองท้องถิน่
กับสถาบันการศึกษา

3. หน่วยงานราชการอืน่
4. หน่วยงานเอกชน

กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิตัิงาน
ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
(คน) (คน) (คน)

3 หลักสูตรกรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในข้อทักท้วง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนาบุคลากร
จากหน่วยตรวจสอบและค าวินิจฉัยของศาลปกครอง และประสบการณ์ในการ ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการการเงิน การคลัง ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ท้องถิน่กรมส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรวจสอบภายในและนิติการ ด้วยความรอบคอบและ ปกครองท้องถิน่
ด้วยความรอบคอบและ มีประสิทธิภาพ 2. สถาบันการศึกษา
สุจริตโปร่งใส ตามโครงการร่วมมือ

4 หลักสูตรท้องถิน่สุจริตโปร่งใส (Local Integrity and เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ พนักงาน 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม
Transparency) และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพูน ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การปกครองท้องถิน่

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดความสุจริต โปร่งใส กับสถาบันการศึกษา
ด้วยความสุจริตโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 3. หน่วยงานราชการอืน่
และเป็นธรรม 4. หน่วยงานเอกชน

ระยะเวลาด าเนินการ
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2. หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจัดส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม (สถาบนัพัฒนาบคุลากร หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง)

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร (คนเก่ง)
กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหส้อดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏบิตัิงาน

ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
5 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารท้องถิน่หรือหลักสูตรอืน่ที่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

6 หลักสูตรส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
หลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการความ
7 หลักสูตรนักบริหารท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ร่วมมือกับกรมส่งเสริม

และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ 3. หน่วยงานราชการอืน่

8 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 4. หน่วยงานเอกชน
และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิน่

มีประสิทธิภาพ
9 หลักสูตรส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

10 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 5 5 4 บุคลากรสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

11 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 5 5 4 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

12 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ
ที่
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โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานการคลังประเภท
อ านวยการ ท้องถิน่ระดับต้นถึงระดับกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไปประเภทอ านวยการ
ท้องถิน่ระดับต้น -ระดับกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไปประเภทอ านวยการ
ท้องถิน่ระดับต้นถึงระดับกลาง ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป



ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
13 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

นักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักบริหารงานการคลังประเภท มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ อ านวยการ ท้องถิน่ระดับต้น ถึงระดับกลาง มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง ปกครองท้องถิน่
14 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้ 2. สถาบันการศึกษา

และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ตามโครงการความ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับกรมส่งเสริม

15 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารนักบริหารงานช่าง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้ การปกครองท้องถิน่
และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 3. หน่วยงานราชการอืน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ 4. หน่วยงานเอกชน

16 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 2 2 1 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
17 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 2 2 1 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

18 หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนิติกร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
19 หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิน่ระดับกลาง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ นิติกรระดับช านาญงานขึน้ไป ผู้ผ่านการอบรม 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ หลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

20 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักทรัพยการบุคคล มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ
 -8-

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ประเภทอ านวยการ 
ท้องถิน่ระดับต้นถึงระดับกลาง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง
ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ประเภทอ านวยการ
ท้องถิน่ ระดับต้น ถึงระดับกลางนักบริหารงาน
ช่างที่ผ่านหลักสูตรนักบริหารงานช่าง



ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
21 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 10 10 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

22 หลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ
23 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

24 หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
25 หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

26 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 7 7 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
27 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

28 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 7 7 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
29 หลักสูตรนักวิชาการคลัง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการคลัง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ

-9-

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
30 หลักสูตรวิศวกรโยธา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งวิศวกรโยธา มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง     บุคลากรท้องถิน่ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ     กรมส่งเสริมการ

31 หลักสูตรสถาปนิก เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้     ปกครองท้องถิน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งสถาปนิก มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ     ตามโครงการร่วมมือ
32 หลักสูตรนักวิชาการวัฒนธรรม เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้     ระหว่างกรมส่งเสริม

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง     การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ     กับสถาบันการศึกษา

33 หลักสูตรครูผู้ช่วย/ครู เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 65 65 65 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
34 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

35 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
36 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 18 18 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

37 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 8 8 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมายที่



เป้าหมาย ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
38 หลักสูตรเจ้าพนักงานการคลัง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

39 หลักสูตรนายช่างโยธา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 13 13 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนายช่างโยธา มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ
40 หลักสูตรนายช่างเคร่ืองกล เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนายช่างเคร่ืองกล มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

41 หลักสูตรนายช่างผังเมือง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนายช่างผังเมือง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
42 หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนายช่างเขียบแบบ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

43 หลักสูตรนายช่างส ารวจ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 2 2 บุคลากรสามารถน าความรู้
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนายช่างส ารวจ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
44 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้

หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
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กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
(คน) (คน) (คน)

45 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิน่ระดับสูง (นบส.ท.) เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา
หรือหลักสูตรอืน่ที่เกีย่วข้อง และประสบการณ์ในการ ส่วนจังหวัดที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่

ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักบริหารงานท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ
46 หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 65 65 65 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่

การเรียนรู้ และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ

47 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 65 65 65 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา
3. หน่วยงานราชการอืน่
4. หน่วยงานเอกชน

ที่
ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ
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วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม



กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรใหม้ีคุณภาพมีประสิทธภิาพ
ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
(คน) (คน) (คน)

48 หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา
และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และนักพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

49 หลักสูตรกลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 5 5 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
แก้ปัญหาของนักบริหาร และประสบการณ์ ผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ในการปฏิบัติงาน (ระดับกลาง - สูง) มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ
50 หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานส าหรับหัวหน้างาน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง 5 5 5 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม

สมัยใหม่ และประสบการณ์ส าหรับ ประเภทนักบริหารงานท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
หัวหน้างาน (ระดับกลาง - สูง) และอ านวยการท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

(ระดับต้น - กลาง) 3. หน่วยงานราชการอืน่
51 หลักสูตรเทคนิคการพูดและการน าเสนอแบบมืออาชีพ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง 5 5 5 บุคลากรสามารถน าความรู้ 4. หน่วยงานเอกชน

และประสบการณ์ในการ ต าแหน่งสายงาน ประเภทอ านวยการท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ระดับต้น - กลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง มีประสิทธิภาพ

52 หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง 4 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประสบการณ์ในการ ประเภทนักบริหารงานท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ (ระดับกลาง - สูง) และอ านวยการท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ
(ระดับต้น - กลาง)

53 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงาน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 5 5 5 บุคลากรสามารถน าความรู้
การประชุมที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
54 หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Smart PR) เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้

และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

55 หลักสูตรทักษะการส่ือสาร การน าเสนอ และ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 3 3 3 บุคลากรสามารถน าความรู้
การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่ือสาร การน าเสนอ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ

ที่ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
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วัตถุประสงค์



ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
56 หลักสูตรการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

57 หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 65 65 65 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ
58 หลักสูตรหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทาง เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 5 5 5 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม

ราชการ และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านพัสดุ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

59 หลักสูตรการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 4 4 4 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการ ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
60 หลักสูตรการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 65 65 65 บุคลากรสามารถน าความรู้

และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

ที่ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบคุลากรเปน็ผู้น าแหง่การเปลีย่นแปลง (คิดสร้างสรรค์)
กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากร ใหย้อมรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในองค์กรในอนาคต  พร้อมความคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
61 หลักสูตรผู้บริหารท้องถิน่ : ประเทศไทย 4.0 เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 - - บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

62 หลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 - - บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
: ประเทศไทย 4.0 และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ
63 หลักสูตรผู้น า 4.0 นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม

ในยุคของการเปล่ียนแปลง และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

64 หลักสูตรอนาคตการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ครูผู้ช่วย / ข้าราชการครู 8 8 8 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
และประสบการณ์ในการ และผู้ปฏิบัติงานสายงานการสอน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

65 หลักสูตรท้องถิน่ดิจิตอล(Digital Local Government) เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ

66 หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารง 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ในการ ประเภทนักบริหารงานท้องถิน่ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ (ระดับกลาง - สูง) และอ านวยการท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ

(ระดับต้น - กลาง)

ที่

 -15-

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ



กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทกุวาระ (KM) เพ่ือเปน็เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏบิตัิงาน
ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
(คน) (คน) (คน)

67 หลักสูตรการคิดแบบมีกลยุทธ์เพือ่พัฒนาคน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา
และเพิม่โอกาสแห่งความส าเร็จให้กับองค์กร และประสบการณ์ในการ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่

ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ
68 หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "วิจัย เทคโนโลยี เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่

นวัฒกรรมน าประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0" และประสบการณ์ในการ และผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจัยเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ นวัตกรรม มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ

69 หลักสูตรบุคลากรภาครัฐยุคประเทศไทย 4.0 เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ระหว่างกรมส่งเสริม
และประสบการณ์ในการ ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง การปกครองท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา

70 หลักสูตรการออกแบบ จัดท ากราฟิกเพือ่การส่ือสาร เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ขา้ราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 3. หน่วยงานราชการอืน่
(Infographics) และประสบการณ์ในการ ผู้รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ จัดท ากราฟฟิก มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 4. หน่วยงานเอกชน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพือ่การส่ือสาร มีประสิทธิภาพ
71 หลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงาน เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้

ประจ าวันที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการ ประเภทอ านวยการท้องถิน่(ระดับต้น - กลาง) มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ประเภทบริหารงานท้องถิน่(ระดับกลาง - สูง) มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ

วัตถุประสงค์

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ประเภทอ านวยการท้องถิน่ (ระดับต้น - กลาง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหย้ึดมัน่หลักธรรมาภบิาล (ยึดมัน่ธรรมาภบิาล)
กลยุทธท์ี่ 1 สร้างองค์กรธรรมาภบิาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(คน) (คน) (คน)
72 หลักสูตรรธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการและพนักงาน 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนา

ส่วนท้องถิน่ และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง บุคลากรท้องถิน่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการ

73 หลักสูตรธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการและพนักงาน 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ ปกครองท้องถิน่
และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 2. สถาบันการศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ตามโครงการร่วมมือ

ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กับสถาบันการศึกษา

3. หน่วยงานราชการอืน่
4. หน่วยงานเอกชน

กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนา ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลลัพธ์ หน่วยด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ทีค่าดว่าจะได้รับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
(คน) (คน) (คน)

74 หลักสูตรท้องถิน่คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เพือ่เพิม่พูนความรู้ ทักษะ ข้าราชการและพนักงาน 1 1 1 บุคลากรสามารถน าความรู้ 1. สถาบันพัฒนาบุคลากร
และประสบการณ์ในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ท้องถิน่กรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ปกครองท้องถิน่

2. สถาบันการศึกษา
ตามโครงการร่วมมือ
ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
กับสถาบันการศึกษา

3. หน่วยงานราชการอืน่
4. หน่วยงานเอกชน

 -17-

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลาด าเนินการ

ที่ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

ที่



ระยะเวลาฝึกอบรม
 และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบคุลากรใหม้รีะเบยีบวนัิย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (คนด)ี
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหเ้ปน็คนมคีวามรู้คู่ความดี

1. โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรวินยัและการรักษาวินยั ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000 
ของขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

2. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ "การบริหารองค์กรยคุใหมใ่หม้สุีขอยา่งยั่งยนื" ผู้บริหาร ขา้ราชการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 300,000 300,000   
และพนกังาน องค์การบริหาร (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
ส่วนจงัหวัดล าพนู

3. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ "การสร้างสมดุลชวีิตและการท างาน (Work life balance) ผู้บริหาร ขา้ราชการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 700,000  
สู่การบริหารองค์กรยคุใหม"่ และพนกังาน องค์การบริหาร (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

ส่วนจงัหวัดล าพนู
4. โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     50,000 

 "หลักสูตรการสร้างแรงจงูใจและปลูกจติส านกึเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิติังาน" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมใหบ้คุลากรมคุีณธรรมจริยธรรมในการปฏบิตังิาน
5 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000    50,000     50,000 

ของบคุลากรสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู" ขา้ราชการ และพนกังาน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู

6 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการพฒันาจติส านกึและ ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     20,000 
จรรยาบรรณของบคุลากร สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

แผนปฏบิตักิารพัฒนาขา้ราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ขา้ราชการครู ลกูจา้งประจ า 

หมายเหตุรายการกิจกรรม

พนักงานจา้งและบคุลากรทางการศึกษา สงักัดองค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพูน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ( Action  Plan)

งบประมาณที่ด าเนินการ
1. หลกัสตูรที่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพูนด าเนินการจดัฝึกอบรมเอง

ล าดบั กลุ่มเปา้หมาย



ระยะเวลาฝึกอบรม
 และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากร (คนเก่ง)
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกับสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏบิตังิาน

7 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรเพิ่มทกัษะและพฒันาความรู้ บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000    20,000     20,000 
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏบิติังานการเงิน การคลัง และงานพสัดุ" จงัหวัดล าพนู ผู้ปฏบิติังานด้าน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

การเงิน การคลัง พสัดุ
8. โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรเทคนคิการจดัท างบประมาณ บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 20,000     

อยา่งมปีระสิทธิภาพ" จงัหวัดล าพนู ผู้ปฏบิติังานด้าน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
งบประมาณ

9. โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรงานสารบรรณและการเขยีน บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 20,000 
หนงัสือราชการ" จงัหวัดล าพนู ผู้ปฏบิติังานด้าน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

ธุรการ
10. โครงการพฒันาบคุลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 30,000     20,000 

 "หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิติังานด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง" จงัหวัดล าพนู ผู้ปฏบิติังานด้าน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
การจดัซ้ือจดัจา้ง

11. โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000    
"หลักสูตรพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านชา่ง" จงัหวัดล าพนู ผู้ปฏบิติังานด้าน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

ด้านชา่ง

กลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ
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ล าดบั รายการกิจกรรม



ระยะเวลาฝึกอบรม
 และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรใหม้คุีณภาพมปีระสทิธภิาพ
12 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการปฐมนเิทศขา้ราชการ ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 40,000    30,000     30,000 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพนกังานจา้ง องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู" ทีไ่ด้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่

13 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการพฒันาประสิทธิภาพ พนกังานองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 30,000 
การปฏบิติังานของพนกังานสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู" จงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

14 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 20,000 
"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ" จงัหวัดล าพนู ผู้ด ารงต าแหนง่ (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

สายงานบริหาร
15 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 70,000    70,000     70,000 

"หลักสูตรการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศส าหรับการปฏบิติังาน" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

16 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธฺิภาพใน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     50,000 
การสอนใหม้ปีระสิทธิภาพ" และผู้ปฏบิัติงานสายงานการสอน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

17 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000 

"หลักสูตรการพฒันาการบริการสู่ความเปน็เลิศ" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

งบประมาณที่ด าเนินการ
หมายเหตุล าดบั กลุ่มเปา้หมาย
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รายการกิจกรรม



ระยะเวลาฝึกอบรม

 และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบคุลากรเปน็ผู้น าแหง่การเปลี่ยนแปลง (คิดสร้างสรรค์)
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากร ใหย้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต 
พร้อมความคิดสร้างสรรค์

18 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ "หลักสูตรการคิดอยา่งเปน็ระบบเพื่อการแกไ้ขปญัหาและการตัดสินใจ บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 200,000 200,000   
อยา่งมปีระสิทธิภาพ" จงัหวัดล าพนู ผู้ด ารงต าแหนง่ (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

สายงานบริหาร
19 โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 60,000     50,000 

"หลักสูตรการจดัท านวัตกรรมการเรียนการสอน" และผู้ปฏบิัติงานสายงานการสอน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

20 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     30,000 
"หลักสูตรประชาสัมพนัธ์เชงิรุกสร้างภาพลักษณ์องค์กรแนวใหม่" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

ผู้ปฏบิติังานด้านประชาสัมพนัธ์

21 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 70,000    70,000     70,000 
"หลักสูตร  คิดวิเคราะห ์ตัดสินใจ สไตล์ผู้น ายคุใหม่" จงัหวัดล าพนู ผู้ด ารงต าแหนง่ (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

สายงานบริหาร
กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทกุวาระ (KM) เพ่ือเปน็เครื่องมอื
ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏบิตังิาน

22 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการและศึกษาดูงาน ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 400,000  300,000 300,000   
"หลักสูตรการจดัการความรู้ (KM) นวัฒกรรมทางปญัญา" องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

23 โครงการพฒันาบคุลากรครูทางการศึกษาในยคุแหง่การเรียนรู้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 100,000 
และผู้ปฏบิัติงานสายงานการสอน (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลาฝึกอบรม
 และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหย้ดึมั่นหลกัธรรมาภบิาล (ยดึมั่นธรรมาภบิาล)
กลยทุธท์ี่ 1 สร้างองค์กรธรรมาภบิาล การบริหารจดัการและการมสีว่นร่วม

24 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการบริหารความขดัแยง้" บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     50,000 
จงัหวัดล าพนู ผู้ด ารงต าแหนง่ (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)
สายงานบริหาร

25 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการและศึกษาดูงาน "หลักสูตรการบริหารจดัการทอ้งถิ่น" ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 300,000  200,000 200,000   
 เชงิบรูณาการภายใต้หลักธรรมาภบิาล องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนา สง่เสริมใหบ้คุลากรมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้
26 โครงการพฒันาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู "หลักสูตรการพฒันางานโดยวิถพีทุธ" ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 100,000  100,000 100,000   

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (กองการเจา้หนา้ที่ อบจ.ล าพนู)

กลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณที่ด าเนินการ
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ล าดบั รายการกิจกรรม หมายเหตุ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบคุลากรใหม้รีะเบยีบวนัิย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ (คนด)ี
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหเ้ปน็คนมคีวามรู้คู่ความดี

1. หลักสูตรการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพระยคุลบาท ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

2. หลักสูตรการด าเนนิการทางวินยัพนกังานส่วนทอ้งถิ่น ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 6,000       6,000       6,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมใหบ้คุลากรมคุีณธรรมจริยธรรมในการปฏบิตังิาน

3. หลักสูตรกรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง ในขอ้ทกัทว้งจากหนว่ยตรวจสอบ ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 8,000       8,000       8,000       
และค าวินจิฉยัของศาลปกครอง และผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน การคลัง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

ตรวจสอบภายในและนติิการ และหนว่ยงานอื่น)

4. หลักสูตรทอ้งถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 8,000       8,000       8,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

แผนปฏบิตักิารพัฒนาขา้ราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ขา้ราชการครู ลกูจา้งประจ า 
พนักงานจา้งและบคุลากรทางการศึกษา สงักัดองค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพูน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ( Action  Plan)

ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ

2. หลกัสตูรที่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพูนจดัสง่บคุลากรเขา้รับการฝึกอบรม (สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง)



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากร (คนเก่ง)
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกับสมรรถนะที่จ าเปน็ในการปฏบิตังิาน

5 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารทอ้งถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 120,000   70,000     70,000     
(สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
6 หลักสูตรส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 70,000     70,000     70,000     

(สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และหนว่ยงานอื่น)

7 หลักสูตรนกับริหารงานทอ้งถิ่น ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ผู้ด ารงต าแหนง่นกับริหารทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

8 หลักสูตรกลยทุธ์การบริหารของนกับริหารงานทอ้งถิ่น ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 17,000     17,000     17,000     
ผู้ด ารงต าแหนง่นกับริหารทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารงาน และหนว่ยงานอื่น)
ทอ้งถิ่น

9 หลักสูตรส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
10 หลักสูตรนกับริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     

ต าแหนง่นกับริหารงานทั่วไป (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และหนว่ยงานอื่น)

11 หลักสูตรกลยทุธ์การบริหารของนกับริหารงานทั่วไป ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 17,000     17,000     17,000     
ต าแหนง่นกับริหารงานทั่วไป (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารงานทั่วไป และหนว่ยงานอื่น)

หมายเหตุ
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

12 หลักสูตรนกับริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกับริหารงานคลัง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

13 หลักสูตรกลยทุธ์การบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 17,000     17,000     17,000     
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารงานคลัง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

14 หลักสูตรนกับริหารงานชา่ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกับริหารงานชา่ง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

15 หลักสูตรกลยทุธ์การบริหารนกับริหารงานชา่ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 17,000     17,000     17,000     
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนกับริหารงานชา่ง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

16 หลักสูตรนกับริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 49,000     49,000     49,000     
ต าแหนง่นกับริหารงานการศึกษา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

17 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 43,000     43,000     43,000     
ต าแหนง่ผู้บริหารสถานศึกษา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

18 หลักสูตรการพฒันานกักฏหมายทอ้งถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     50,000     50,000     
ต าแหนง่นติิกร (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

19 หลักสูตรการพฒันานกักฏหมายทอ้งถิ่นระดับกลางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 50,000     50,000     50,000     
ต าแหนง่นติิกร ผู้ผ่านการอบรม (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
หลักสูตรการพฒันานกักฏหมายฯ และหนว่ยงานอื่น)

20 หลักสูตรนกัทรัพยากรบคุคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัทรัพยากรบคุคล (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

21 หลักสูตรนกัจดัการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัจดัการงานทั่วไป (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

22 หลักสูตรนกัพฒันาการทอ่งเที่ยวหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัพฒันาการทอ่งเที่ยว (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

23 หลักสูตรนกัพฒันาชมุชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัพฒันาชมุชน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

24 หลักสูตรนกัประชาสัมพนัธ์หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัประชาสัมพนัธ์ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

25 หลักสูตรนกัวิชาการคอมพวิเตอร์หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

26 หลักสูตรนกัวิเคราะหน์โยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

27 หลักสูตรนกัวิชาการเงินและบญัชหีรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการเงินและบญัชี (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

28 หลักสูตรนกัวิชาการพสัดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการพสัดุ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

29 หลักสูตรนกัวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการคลัง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

30 หลักสูตรวิศวกรโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่วิศวกรโยธา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

31 หลักสูตรสถาปนกิหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่สถาปนกิ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

32 หลักสูตรนกัวิชาการวัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการวัฒนธรรม (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

33 หลักสูตรครูผู้ชว่ย/ครู หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

34 หลักสูตรนกัวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการศึกษา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

35 หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
ต าแหนง่นกัวิชาการตรวจสอบภายใน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

36 หลักสูตรเจา้พนกังานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     
ต าแหนง่เจา้พนกังานธุรการ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

37 หลักสูตรเจา้พนกังานการเงินและบญัชหีรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     
ต าแหนง่เจา้พนกังานการเงินและบญัชี (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

38 หลักสูตรเจา้พนกังานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     
ต าแหนง่เจา้พนกังานการคลัง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

39 หลักสูตรนายชา่งโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     
ต าแหนง่นายชา่งโยธา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

40 หลักสูตรนายชา่งเคร่ืองกลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     

ต าแหนง่นายชา่งเคร่ืองกล (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

41 หลักสูตรนายชา่งผังเมอืงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     

ต าแหนง่นายชา่งผังเมอืง (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

42 หลักสูตรนายชา่งเขยีนแบบหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     

ต าแหนง่นายชา่งเขยีนแบบ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

43 หลักสูตรนายชา่งส ารวจหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 25,000     25,000     25,000     

ต าแหนง่นายชา่งส ารวจ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

44 หลักสูตรเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ต าแหนง่เจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทา (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น 25,000     25,000     25,000     

สาธารณภยั และหนว่ยงานอื่น)
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ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
45 หลักสูตรนกับริหารงานทอ้งถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 100,000   100,000   100,000   

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ต าแหนง่ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
(นกับริหารงานทอ้งถิ่น ระดับสูง) และหนว่ยงานอื่น)

46 หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

47 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพบคุลากรของสถานศึกษา ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 35,000     35,000     35,000     
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

กลยทุธท์ี่ 3 พัฒนาสมรรถนะบคุลากรใหม้คุีณภาพมปีระสทิธภิาพ
48 หลักสูตรนกัวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 30,000     30,000     30,000     

ต าแหนง่นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และนกัพฒันาชมุชน และหนว่ยงานอื่น)

49 หลักสูตรกลยทุธ์และเทคนคิการตัดสินใจและแกป้ญัหาของนกับริหาร ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
ต าแหนง่นกับริหารงานทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
(ระดับกลาง - สูง) และหนว่ยงานอื่น)

50 หลักสูตรเทคนคิการบริหารงานส าหรับหวัหนา้งานสมยัใหม่ ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
ประเภทนกับริหารงานทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
(ระดับกลาง - สูง) และอ านวยการทอ้งถิ่น และหนว่ยงานอื่น)
(ระดับต้น - กลาง)
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

51 หลักสูตรเทคนคิการพดูและการน าเสนอแบบมอือาชพี ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

52 หลักสูตรการใหบ้ริการสาธารณะโดยการมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 45,000     45,000     45,000     
ประเภทนกับริหารงานทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
(ระดับกลาง - สูง) และอ านวยการทอ้งถิ่น และหนว่ยงานอื่น)
(ระดับต้น - กลาง)

53 การเขยีนหนงัสือราชการ และรายานการประชมุที่มปีระสิทธิภาพ ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

54 หลักสูตรนกัประชาสัมพนัธ์ดิจทิลั (Smart PR) ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และผู้ปฏบิติังานด้านการประชาสัมพนัธ์ และหนว่ยงานอื่น)

55 หลักสูตรทกัษะการส่ือสาร การน าเสนอ และการถา่ยทอดความรู้ ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และผู้ปฏบิติังานด้านการส่ือสาร การน าเสนอ และหนว่ยงานอื่น)
ของแต่ละส่วนราชการ

56 หลักสูตรการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
และผู้ปฏบิติังานด้านการจดัท าแผนฯ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

57 หลักสูตรการพฒันาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

58 หลักสูตรหลักเกณฑ์ราคากลางงานกอ่สร้างของทางราชการ ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
และผู้ปฏบิติังานด้านงานชา่ง พสัดุ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

59 หลักสูตรการควบคุมภายในการบริหารความเส่ียง ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
และผู้ปฏบิติังานด้านตรวจสอบภายใน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

60 หลักสูตรการประเมนิคุณภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิ่น ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
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ล าดบั รายการกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ



ระยะเวลา

ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบคุลากรเปน็ผู้น าแหง่การเปลี่ยนแปลง (คิดสร้างสรรค์)
กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาบคุลากร ใหย้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กรในอนาคต  
พร้อมความคิดสร้างสรรค์

61 หลักสูตรผู้บริหารทอ้งถิ่น : ประเทศไทย 4.0 นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 68,000     68,000     68,000     
(สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)
62 หลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น : ประเทศไทย 4.0 ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 68,000     68,000     68,000     

(สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และหนว่ยงานอื่น)

63 หลักสูตรผู้น า 4.0 นวัตกรรมการบริหารงานทอ้งถิ่น บคุลากรองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
ในยคุของการเปล่ียนแปลง จงัหวัดล าพนู ผู้ด ารงต าแหนง่ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

สายงานบริหาร และหนว่ยงานอื่น)

64 หลักสูตรอนาคตการศึกษาไทยในยคุประเทศไทย 4.0 ขา้ราชการครูองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
และผู้ปฏบิติังานสายงานการสอน (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

65 หลักสูตรทอ้งถิ่นดิจติอล(Digital Local Government) บคุลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 34,000     34,000     34,000     
ผู้ด ารงต าแหนง่สายงานบริหาร (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และผู้ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยขีององค์กร และหนว่ยงานอื่น)

66 หลักสูตรผู้น ายคุใหม่ ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
ผู้ด ารงต าแหนง่นกับริหารงานทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
(ระดับกลาง -สูง)และประเภทอ านวยการ และหนว่ยงานอื่น)
ทอ้งถิ่น (ระดับต้น-กลาง)

กลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ

หมายเหตุ
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ล าดบั รายการกิจกรรม



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ทกุวาระ 
(KM) เพ่ือเปน็เครื่องมอืในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏบิตังิาน

67 หลักสูตรการคิดแบบมกีลยทุธ์เพื่อพฒันาคนและเพิ่มโอกาส ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
แหง่ความส าเร็จใหก้บัองค์กร ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

(ระดับต้น - กลาง) และหนว่ยงานอื่น)

68 หลักสูตรสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม ่"วิจยั เทคโนโลยนีวัฒกรรมน าประชารัฐพฒันา ขา้ราชการ พนกังานองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 8,000       8,000       8,000       
 Thailand 4.0" จงัหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจยั (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

เทคโนโลยี นวัตกรรมขององค์กร และหนว่ยงานอื่น)

69 หลักสูตรบคุลากรภาครัฐยคุประเทศไทย 4.0 บคุลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 8,000       8,000       8,000       
ผู้ด ารงต าแหนง่สายงานบริหาร (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และผู้ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยแีละ และหนว่ยงานอื่น)
นวัตกรรมขององค์กร

70 หลักสูตรการออกแบบ จดัท ากราฟกิเพื่อการส่ือสาร (Infographics) ขา้ราชการ พนกังานองค์การบริหารส่วน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
จงัหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านการ (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
ออกแบบ จดัท ากราฟกิเพื่อการส่ือสาร และหนว่ยงานอื่น)

71 หลักสูตรหวัหนา้งานกบัการพฒันาการบริหารงานประจ าวัน ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
ที่มปีระสิทธิภาพ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ระดับต้น - กลาง) (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

ประเภทบริหารงานทอ้งถิ่น (ระดับกลาง - สูง) และหนว่ยงานอื่น)
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ล าดบั รายการกิจกรรม หมายเหตุกลุ่มเปา้หมาย
ปงีบประมาณที่ด าเนินการ



ระยะเวลา
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหย้ดึมั่นหลกัธรรมาภบิาล (ยดึมั่นธรรมาภบิาล)
กลยทุธท์ี่ 1 สร้างองค์กรธรรมาภบิาล การบริหารจดัการและการมสีว่นร่วม

72 หลักสูตรรธรรมาภบิาลในการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

73 หลักสูตรธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น

และหนว่ยงานอื่น)

กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนา สง่เสริมใหบ้คุลากรมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้
74 หลักสูตรทอ้งถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท ขา้ราชการ และพนกังาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2563 5,000       5,000       5,000       

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าพนู (สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่น
และหนว่ยงานอื่น)
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