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1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 สถานการณ์ปัจจุบัน และสภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 วิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพ่ือให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยน ท าให้เกิด       
แนวทางการปฏิรูประบบราชการไปสู่ ระบบราชการ 4.0 ด้วยระบบและวิธีการท างานใหม่ มีองค์ประกอบคือ 
ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented 
Government) และภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) โดยก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จ ได้แก่ การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) การสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) 
 ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีมิติต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐ น าไปสู่
การยกระดับระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ               
ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
และการท างานใหม่ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมภิบาล        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ           
ต่อสาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 1.2 ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบราชการ         
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง      
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ยึดค่านิยมในการท างาน
เพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
   2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี ้
   3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561      
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามอ านาจหน้าที่  
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   วิสัยทัศน์  
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและศักยภาพเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ตามนโยบาย Thailand 4.0 
   พันธกิจ  
   สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบ
ความส าเร็จสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
   เป้าหมาย 
   1. ระบบทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับ
นโยบายชาติว่าด้วย Thailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือนโยบายอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
   3. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปรง่ใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักสมรรถนะและ
การสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การก ากับติดตาม และประเมินผล     
   4) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน ลงวันที่             
1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   ข้อ 260 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
 ข้อ 271 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติราชการ          
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ.ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  ข้อ 280 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามข้อ 271 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ.ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ.พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ.พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว      
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
   เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด 3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาม ข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
   5) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน ลงวันที่       
1 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ก าหนดการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   ข้อ 3 แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
    (1) หลักการและเหตุผล 
    (2) เป้าหมายการพัฒนา 
    (3) หลักสูตรการพัฒนา 
    (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
    (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
    (6) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงได้
จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 1) เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท หน้าที่ 
และแนวทางปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ด ี
 2) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและวิธีการในการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง           
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดส่งข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ และท าให้สามารถจัดสรรและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 4) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท าให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
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 1.4 ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ขององค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 2) ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ด้านทักษะ 
ความรู้ และสมรรถนะในการก าหนดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 4) ก าหนดโครงการ/หลักสูตร และวิธีการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 5) พิจารณาโครงการ/หลักสูตร และวิธีการพัฒนาที่ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง             
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสมควรได้รับการพัฒนา 
 6) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   
 7) เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 8) ประกาศและบังคับใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีแนวทางและวิธีการในการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน อย่างเป็นระบบ  
 2) ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้รับ
การพัฒนา ทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น      
และเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ 
 3) ท าให้สามารถจัดสรรและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 4) ท าให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

2. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 2.1 โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดั อบจ. (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับสูง) 

รองปลดั อบจ. (นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม 

    การท่องเที่ยว 
 

ผอ. กองกิจการสภา อบจ. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

 
1. ฝ่ายการประชุม 

2. ฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

    ของประชาชน 

ผอ. กองแผนและงบประมาณ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 
 

1. ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา 
2. ฝ่ายงบประมาณและพัฒนา 
    รายได้ 
3. ฝ่ายสารสนเทศ 

4. ฝ่ายตรวจติดตามและ 

    ประเมินผลแผนงานโครงการ 
 

ผอ. กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 
 

1. ฝ่ายการเงิน 

2. ฝ่ายบัญช ี

3. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

ผอ. กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 
 

1. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
2. ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 

3. ฝ่ายสาธารณภัยและ 

    สิ่งแวดล้อม 

4. ฝ่ายเครื่องจักรกล 

ผอ. กองการศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับกลาง) 
 

1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

2. ฝ่ายบริหารการศึกษา 

3. ฝา่ยส่งเสริมกฬีา นนัทนาการ  
    และกจิการพเิศษ 

4. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 

5. โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 

6. โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
 

ผอ. กองพัสดุและทรัพย์สิน 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 
 

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและ 

    ทรัพย์สิน 
 

ผอ. กองการเจ้าหนา้ที ่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 
1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา 

    บุคลากร 

3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริม 

    คุณธรรม 
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 2.2 ต าแหน่งและจ านวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 1) จ านวนข้าราชการ และข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 177 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)    
   ประเภทนักบริหารท้องถิ่น    จ านวน 3 คน 
   ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง   จ านวน 7 คน 
   ประเภทอ านวยการ ระดับต้น    จ านวน 17 คน 
   ประเภทวิชาการ     จ านวน 73 คน 
   ประเภททั่วไป     จ านวน 37 คน 
   ข้าราชการครู      จ านวน 40 คน 
  แจกแจงจ านวนข้าราชการตามประเภทและต าแหน่งได้ดังนี้ 
 

นักบริหารท้องถิ่น จ านวน (คน)  ประเภทวิชาการ จ านวน (คน) 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง 1  นักจัดการงานทั่วไป 13 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 2  นักทรัพยากรบุคคล 8 
     นักประชาสัมพันธ์ 1 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จ านวน (คน)  นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 
นักบริหารงานทั่วไป   ระดับกลาง 4  นักพัฒนาชุมชน 1 
นักบริหารการคลัง     ระดับกลาง 2  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 
นักบริหารงานช่าง      ระดับกลาง 1  นักวิชาการคลัง 1 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 

อ านวยการท้องถิ่น  ระดับต้น จ านวน (คน)  นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
นักบริหารงานทั่วไป    ระดับต้น  9  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
นักบริหารการคลัง      ระดับต้น 4  นักวิชาการพัสดุ 8 
นักบริหารงานช่าง      ระดับต้น 3  นักวิชาการวัฒนธรรม 4 
นักบริหารการศึกษา    ระดับต้น 1  นักวิชาการศึกษา 4 
     นักสันทนาการ 1 

ประเภททั่วไป จ านวน (คน)  นิติกร 3 
เจ้าพนักงานการคลัง 1  พยาบาลวิชาชีพ 3 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  วิศวกรโยธา 3 
เจ้าพนักงานธุรการ 16  วิศวกรสุขาภิบาล 1 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 3  สถาปนิก 3 
เจ้าพนักงานพัสดุ 7    

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน (คน) 
นายช่างเครื่องกล 3  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 
นายช่างผังเมือง 1  คร ู 32 
นายช่างโยธา 3  ครูผู้ช่วย 6 
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 2) จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 3) จ านวนพนักงานจ้าง จ านวน 162 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน)  ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 9  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 2 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ ์ 2  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 2  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาภาษาไทย) 1 
ผู้ช่วยนักวชิาการพัสดุ 1  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาภาษาจีน) 3 
ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 2  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาฟิสิกส์) 1 
ผู้ช่วยนักวชิาการสาธารณสุข 1  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาพลศึกษา) 1 
ผู้ช่วยนิติกร 1  ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาบัญชี) 2 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชานาฏศิลป์) 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 6  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาช่างยนต์) 1 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) 2 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 5  ผู้ช่วยคร ู(สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 1 
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 3  ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 2 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2    

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1    

พนักงานเครื่องสูบน้ า 1    

พนักงานขับรถยนต์ 13    

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 14    

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4    

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 21    

ภารโรง 4    

คนงาน 42    

 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง 1 
พนักงานขับรถยนต์ 2 
พนักงานสูบน้ า 1 
คนงาน 1 
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 2.3 ระดับการศึกษาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

  ระดับการศึกษา   
ส่วนราชการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. จ านวน 

  จ านว
น 

ร้อยละ จ านว
น 

ร้อยละ จ านว
น 

ร้อยละ จ านว
น 

ร้อยละ (คน) 

ส านักปลัดฯ   8 4.52 16 9.04   24 
กองกิจการสภาฯ   6 3.39 2 1.13   8 
กองแผนและงบประมาณ 1 0.56 10 5.65 6 3.39   17 
กองคลัง   3 1.69 9 5.08   12 
กองช่าง   8 4.52 15 8.47 2 1.13 25 
กองการศึกษาฯ   5 2.82 8 4.52   13 
กองพัสดุและทรัพย์สิน   4 2.26 13 7.34 1 0.56 18 
กองการเจ้าหน้าที่   8 4.52 10 5.65   18 
หน่วยตรวจสอบภายใน   1 0.56 1 0.56   2 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   15 8.47 8 4.52   23 
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย   3 1.69 5 2.82   8 
โรงเรียนบ้านป่าแป๋   1 0.56 2 1.13   3 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการการจัดการ 

  3 1.69 3 1.69   6 

  1 0.56 75 42.3
7 

98 55.3
7 

3 1.69 177 

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 

 2.4 การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 
ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 พบว่า 
 1) ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 2 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
  ล าดับที่ 3 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 4 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
  ล าดับที่ 5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
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 2) ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  ล าดับที่ 2 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  ล าดับที่ 3 ทักษะการบริหารข้อมูล 
  ล าดับที่ 4 ทักษะในการบริหารโครงการ 
  ล าดับที่ 5 ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 3) ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
 ล าดับที่ 2 การจัดการเรียนรู้: กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 ล าดับที่ 3 การพัฒนาวิชาชีพ 
 ล าดับที่ 4 การพัฒนาตนเอง 
 ล าดับที่ 5 การจัดการเรียนรู้: การจัดท าแผนการเรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ 
แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ์ 
 4) หลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  จัดให้มีการ
อบรมและพัฒนาให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 4.1) หลักสูตรตามสายอาชีพ ได้แก่ อ านวยการระดับสูง, นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ 
 4.2) หลักสูตรตามสายอาชีพข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้แก่           
การออกแบบการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน, เทคนิคการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, 
การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ , การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC,                  
การออกแบบการเรียนรู้พัฒนาการคิด (EF) เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านภาษา (Literacy) ตามแนวทาง BBL, 
การใช้ Google Classroom เพ่ือจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทาง 
Active Learning, การจัดท าประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น , หลักเกณฑ์การขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด , การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
 4.3) หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานธุรการและงานสารบรรณ, 
การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดท าและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น,          
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การด าเนินการทางวินัยและละเมิดของพนักงานส่วนท้องถิ่น, 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การปฏิบัติงานในระบบ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ, 
คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่, การจัดท าTOR 
 4.4) กิจกรรมสันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การจัดแข่งขันกีฬา  
 5) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน แจ้งความต้องการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
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  ระดับปริญญาเอก  
  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 1 ราย 
  ระดับปริญญาโท  
  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 8 ราย 
  - ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 1 ราย 

3. ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

   3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
   ล าพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก 
   พันธกิจ 
   เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข 
   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรมได้มาตรฐานสากล 
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

 3.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ 
2) มีเจ้าหนา้ที่และผู้รับผิดชอบในต าแหน่งชัดเจน 
3) มีระบบบริหารงานบุคคล และระบบการประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และม ี
    การเช่ือมโยงเปา้หมายผลการปฏบิัติราชการในระดับองค์กร  
    ส่วนราชการ และระดับบคุคลเข้าด้วยกัน 
4) บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญา  
    มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ 
5) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพฒันาบุคลากรใหม้ ี
    ประสิทธิภาพเหมาะสมกับงาน 
6) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีให ้
    ทันสมัยอยู่เสมอ 
7) มีทุนทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ ์

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) มีการวางแผนอัตราก าลังแตไ่มม่ผีู้ครองต าแหน่ง เนื่องจากม ี
    ข้อจ ากัดในการสรรหาบุคลากร เช่น ศึกษานิเทศก์ หัวหน้า
ฝ่าย  
    และผู้อ านวยการกอง 
2) ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การท างานท่ีสร้างสรรค์  
    รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และการสรา้งขวัญก าลังใจ  
    อันน าไปสู่การทุม่เทก าลังกายและความคิดในการปฏิบตัิงาน 
3) ขาดการเกื้อหนุนความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน 
    ภายในส่วนราชการ และระหวา่งส่วนราชการ 
4) ส่วนราชการและบคุลากรมีข้อจ ากัดในการให้ความร่วมมอื  
    และการมือส่วนร่วมในการเขา้รับการฝึกอบรมที่องค์กรจัดขึ้น 
5) บุคลากรยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ และการท างานเชิงบูรณาการ 
6) บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและการ      
     เคร่งครัดในระเบียบ กฎหมายค่อนข้างน้อย 
7) บุคลากรขาดทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอด 
    ความรู้ที่ได้รับภายหลักจากการเข้ารับการฝึกอบรม 
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ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 

โอกาส (Opportunities) 
1) วิธีการพัฒนาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ เช่น          
    การอบรมออนไลน์ E- Learning ฯลฯ 
2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร     
    ด้วยระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
3) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีหลักสูตรฝึกอบรมที่ 
    จ าเป็นตามต าแหน่งของบุคลากร และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
    มีโครงการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
4) ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรค (Threats) 
1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ 
    การแพร่ระบาดของโรคภัย 
2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนา 
    บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือซักซ้อมจากส่วนกลางที่ไม่ชัดเจน  
    และแนวทางในการด าเนินการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
4) หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
    มีระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนานหลายสัปดาห์  
    และจ าเป็นต้องเดินทางระยะไกล ท าให้ต้องใช้งบประมาณ 
    ต่อคนจ านวนมาก และท าให้ต้องขาดบุคลากรปฏิบัติงาน 
 
 

 

 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2564 -2566 
 วิสัยทัศน์ 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีสมรรถนะสูง ควบคู่คุณธรรม พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง   
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามระบบราชการ 4.0 
 พันธกิจ 
 ส่งเสริม พัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถ ควบคู่คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน พร้อมน าการเปลี่ยนเปลงอย่างเป็นพลวัต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
 2. สร้างเสริมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ให้เกิดคุณค่า และมีความก้าวหน้าในอาชีพ  
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตในทุกมิติ         
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้อง
กับระบบราชการ 4.0 

1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ เกี่ยวกับ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีในการ
ท างาน 
 

2. เพื่อพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์และ
กระบวนการท างานที่มปีระสิทธิภาพ 
 

3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่  1  โครงการเสริมสร้ า ง
สมรรถนะ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน ในหัวข้อหรือหลักสูตรต่าง ๆ       
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย สายอาชีพ เช่น การสร้าง
เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน, การคิดเชิง
สร้างสรรค์และการท างานเชิงบูรณาการ, 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ที่  2 การฝึกอบรมหลักสูตร
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
และหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน  
 

2. มี การสร้ า งองค์ ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 โครงการสร้างสภาพแวดล้อม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน (KM) 

ยุทธศาสตร์ที่  4: การ เสริ มสร้ า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

1. สร้างเสริมสุขภาวะ และสุขภาพที่ดีของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 

2. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรทุกช่วงวัย 
 

กลยุทธ์ที่  1  โครงการการส่งเสริม
สุขภาพ สุขภาวะของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยก าหนด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ การมี
สุขภาพ สุขภาวะที่ดีของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เช่น 
กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ์, การฝึกสติ, 
การเสริมสร้างความรู้การปฏิบัติตนให้
ปลอดโรค ฯลฯ 
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4. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
  1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 วิธีการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรเอง หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และโครงการที่องค์กร 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาจมีการด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
  1) การปฐมนิเทศ 
  2) การฝึกอบรม 
  3) การศึกษา หรือดูงาน 
  4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  5) การสอน การให้ค าปรึกษา  
  6) การศึกษาต่อเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน โดยการพิจารณาอนุญาต          
      ให้ไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมภายในประเทศให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดล าพูน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์
      และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
      ความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา และอัตราก าลังข้าราชการ
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเพียงพอ ไม่เสียหายแก่ราชการ โดยไม่แต่งตั้งอัตราก าลังเพ่ิม  
  7) วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการ
พัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร  
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หลักสูตรการพัฒนาตามสายงาน 
สายงาน หลักสูตร วิธีการพัฒนา 

1. สายงานบริหาร  
    (ปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้อ านวยการกอง     
     หัวหน้าฝ่าย) 

* การเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารและ 
  การบังคับบัญชา 
* ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิาร 
  พัสดุภาครัฐ 
* ระเบียบการเงิน การคลัง และวิธีการ 
  งบประมาณ 
* การเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
* หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
  บริหาร 

 

* การฝึกอบรม สัมมนา 
* การศึกษาดูงาน 
* วิธีการพัฒนาอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 
 

2. สายงานปฏิบัติ  
    (ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง) 

* ระเบียบงานสารบรรณและการเขียน 
   หนังสือราชการ 
* ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิาร 
  พัสดุภาครัฐ 
* ระเบียบการเงิน การคลัง และวิธีการ 
  งบประมาณ 
* การรักษาวินัยและการด าเนินการทาง  
  วินัยของข้าราชการ 
* การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านช่าง 
* การเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
* การปฐมนิเทศ 
* หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
  ปฏิบัติ 

 

* การฝึกอบรม สัมมนา 
* การศึกษาดูงาน 
* การให้ค าปรึกษา 
* วิธีการพัฒนาอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 

3. สายงานครู 
 

* การออกแบบการใช้สื่อและการสร้างสื่อ   
  ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ 
* การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการ    
  เรียนการสอน 
* การรักษาวินัยและการด าเนินการทาง  
  วินัยของข้าราชการ 
* หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
* หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานครู 
   

* การฝึกอบรม สัมมนา 
* การศึกษาดูงาน 
* การให้ค าปรึกษา 
* วิธีการพัฒนาอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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6. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
  1) การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ รวมทั้งการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ  
  2) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง เบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอย 
รายการค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  

7. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  1) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 15 วัน     
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ โดยเนื้อหาการรายงานจะต้องเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ              
ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมน าเสนอโครงการ/ แผนงาน หรือแนวทางที่จะมาปรับใช้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน เสนอต่อผู้บังคับตามล าดับในส่วนราชการและส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่รวบรวมเพ่ือ
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนต่อไป 
  2) ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  3) ให้กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีการติดตามและประเมินผล
ภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม และรายงานผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ          
ในภาพรวมขององค์กร 
  4) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรมให้แก่บุคคล
ภายใน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ      
โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โครงการการจัดการความรู้ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสรางสมรรถนะ 1. เพื่อสรางเสริมความรูเกี่ยวกับ ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. บุคลากรองคการบริหารสวน ยุทธศาสตรที่ 1 กองการเจาหนาที่

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบวิธีในการ และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดลําพูนไดรับการเพิ่มพูน กลยุทธที่ 1

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ปฏิบัติงาน สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 344 คน ความรูในการปฏิบัติงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 2. เพื่อพัฒนาความคิดที่สรางสรรค 2. บุคลากรองคการบริหาร

และกระบวนการทํางานที่มี สวนจังหวัดลําพูนไดรับการ

ประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะดานตางๆ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัล พัฒนากระบวน

และนวัตกรรม การคิด และเกิดทัศนคติที่ดี

ตอการทํางาน และองคกร

3. บุคลากรและองคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน

มีศักยภาพ และมีความพรอม

ตอระบบ ระเบียบ วิธีการ

ทํางานที่ทันสมัย และที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

4. บุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูนไดมีความ

กาวหนาในสายอาชีพ

รายละเอียดแผนแมบท แสดงโครงการ/ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1. โครงการ/หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนดําเนินการจัดฝกอบรมเอง

ยุทธศาสตร/กลยุทธที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



หนวยงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนแมบท แสดงโครงการ/ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1. โครงการ/หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนดําเนินการจัดฝกอบรมเอง

ยุทธศาสตร/กลยุทธที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจาง 200,000 200,000 200,000 1. บุคลากรองคการบริหาร ยุทธศาสตรที่ 2 กองการเจาหนาที่

และธรรมาภิบาล บุคลากรองคการ ในการดําเนินชีวิตของบุคลากร และพนักงานจาง องคการบริหาร สวนจังหวัดลําพูนไดรับการ กลยุทธที่ 1

บริหารสวนจังหวัดลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 344 คน พัฒนาจิตใจ เกิดความสํานึก

2. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในการ ในการเปนสวนหนึ่งของสังคม

ทํางานของบุคลากรองคการบริหาร ที่มีความสงบสุข และการเปน

สวนจังหวัดลําพูน พลเมืองที่ดี

2. บุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน ไดรับการ

เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ

หลักธรรมาภิบาล และเกิดการ

ตระหนักถึงความสําคัญในการ

ปฏิบัติงานของตนเองที่มีตอ

ประชาชน และประเทศชาติ

3 โครงการสรางสภาพแวดลอม 1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจาง 500,000 500,000 500,000 1. บุคลากรองคการบริหาร ยุทธศาสตรที่ 3 กองการเจาหนาที่

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสราง ของบุคลากรองคการบริหารสวน และพนักงานจาง องคการบริหาร สวนจังหวัดลําพูน ไดรับการ กลยุทธที่ 1

องคความรูรวมกันของบุคลากร จังหวัดลําพูน สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 344 คน พัฒนาทักษะการเรียนรู 

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน (KM) 2. มีการสรางองคความรูในการ การคิดวิเคราะห และการ

ปฏิบัติงานรวมกัน ทํางานรวมกัน

2. เกิดองคความรู และ

วิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น



หนวยงาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนแมบท แสดงโครงการ/ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

1. โครงการ/หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนดําเนินการจัดฝกอบรมเอง

ยุทธศาสตร/กลยุทธที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

4 โครงการการสงเสริมสุขภาพ สุขภาวะ 1. เพื่อสรางเสริมสุขภาวะและสุขภาพ ขาราชการ ขาราชการครู ลูกจาง 300,000 300,000 300,000 1. บุคลากรองคการบริหาร ยุทธศาสตรที่ 4 กองการเจาหนาที่

ของบุคลากรองคการบริหารสวน ที่ดีของบุคลากรองคการบริหารสวน และพนักงานจาง องคการบริหาร สวนจังหวัดลําพูน ไดรับการ กลยุทธที่ 1 และสวนราชการ

จังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน สวนจังหวัดลําพูน จํานวน 344 คน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ภายในอบจ.ลําพูน

2. เพื่อใหมีความสัมพันธที่ดีระหวาง การดูแลสุขภาพทั้งรางกาย ที่มีความชํานาญ

บุคลากรทุกชวงวัย และจิตใจ รวมทั้งการปฏิบัติตน ในดานที่เกี่ยวของ

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

2. เกิดการเสริมสราง

ความสัมพันธที่ดี และความ

สามัคคีระหวางบุคลากร

ภายในองคกร เกิดสภาพ

แวดลอมที่ดีในการทํางาน 

และทําใหเกิดสุขภาวะภายใน

องคกร

3. บุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และมีความผูกพัน

ตอองคกร



พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 หลักสูตรสําหรับผูบริหารทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 250,000 250,000 250,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และหนวยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

2 หลักสูตรสําหรับปลัดองคการบริหารสวน ผูดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 120,000 120,000 120,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

จังหวัดลําพูน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ สวนจังหวัดลําพูน และหนวยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

3 หลักสูตรสําหรับรองปลัดองคการบริหารสวน ผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 240,000 240,000 240,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

จังหวัดลําพูน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ สวนจังหวัดลําพูน และหนวยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

4 นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 105,000 105,000 105,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 105,000บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

5 นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 105,000 105,000 105,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 105,000บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

6 อํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 105,000 105,000 105,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 105,000บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

7 อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 178,000 178,000 178,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

8 อํานวยการทองถิ่น ระดับตน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 128,000 128,000 128,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

9 นักจัดการงานทั่วไป ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 102,000 102,000 102,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

10 นักทรัพยากรบุคคล ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 68,000 68,000 68,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

11 นักประชาสัมพันธ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

รายละเอียดแผนแมบท แสดงโครงการ/ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2. โครงการ/หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น ๆ

ที่
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/กลยุทธผลลัพธที่คาดวาจะไดรับหนวยงานที่จัดเปาหมายโครงการ/หลักสูตร



พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รายละเอียดแผนแมบท แสดงโครงการ/ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2. โครงการ/หลักสูตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น ๆ

ที่
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/กลยุทธผลลัพธที่คาดวาจะไดรับหนวยงานที่จัดเปาหมายโครงการ/หลักสูตร

12 นักพัฒนาการทองเที่ยว ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักพัฒนาการทองเที่ยว คาลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

13 นักพัฒนาชุมชน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

14 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 68,000 68,000 68,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

15 นักวิชาการคลัง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการคลัง คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

16 นักวิชาการคอมพิวเตอร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

17 นักวิชาการเงินและบัญชี ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

18 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

19 นักวิชาการพัสดุ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 68,000 68,000 68,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

20 นักวิชาการวัฒนธรรม ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 68,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

21 นักวิชาการศึกษา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 68,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

22 นักสันทนาการ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักสันทนาการ คาลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2
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ที่
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/กลยุทธผลลัพธที่คาดวาจะไดรับหนวยงานที่จัดเปาหมายโครงการ/หลักสูตร

23 นิติกร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนิติกร คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

24 พยาบาลวิชาชีพ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

25 วิศวกรโยธา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงวิศวกรโยธา คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

26 วิศวกรสุขาภิบาล ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงวิศวกรสุขาภิบาล คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

27 สถาปนิก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงสถาปนิก คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

28 เจาพนักงานการคลัง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานการคลัง คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

29 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

30 เจาพนักงานธุรการ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

31 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 24,000 24,000 24,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

32 เจาพนักงานพัสดุ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 50,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

33 เจาพนักงานสาธารณสุข ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2
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ที่
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/กลยุทธผลลัพธที่คาดวาจะไดรับหนวยงานที่จัดเปาหมายโครงการ/หลักสูตร

34 นายชางเครื่องกล ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางเครื่องกล คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

35 นายชางผังเมือง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางผังเมือง คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

36 นายชางโยธา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางโยธา คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

37 วิศวกรเครื่องกล ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

38 นักวิชาการจัดเก็บรายได ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

39 ศึกษานิเทศก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงศึกษานิเทศก คาลงทะเบียนคนละ 34,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

40 นายชางเขียนแบบ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางเขียนแบบ คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

41 นายชางสํารวจ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางสํารวจ คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

42 นายชางไฟฟา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น - 25,000 25,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงนายชางไฟฟา คาลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

43 หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาขาราชการครู ขาราชการครูองคการบริหารสวนจัวหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 150,000 150,000 150,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

และหนวยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

44 ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม ผูสอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุเปน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 129,000 129,000 129,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คาลงทะเบียนคนละ 12,900 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2
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ที่
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/กลยุทธผลลัพธที่คาดวาจะไดรับหนวยงานที่จัดเปาหมายโครงการ/หลักสูตร

45 การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวินัย ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือทองถิ่นจังหวัด 54,000 54,000 54,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

และละเมิด คาลงทะเบียนคนละ 18,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

46 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 25,800 25,800 25,800 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

สวนทองถิ่น คาลงทะเบียนคนละ 12,900 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

47 กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทองถิ่น ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 34,000 34,000 34,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

48 การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น ระดับตน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 45,000 45,000 - ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 45,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

49 การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น ระดับกลาง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 48,000 - 48,000 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

ที่มีคุณสมบัติ คาลงทะเบียนคนละ 48,000 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

50 หลักสูตรอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 363,200 327,200 324,200 ผูเขารับการฝกอบรมนําความรูมาใช ยุทธศาสตรที่ 1

กับการปฏิบัติงาน และหนวยงานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 2

3,300,000 3,300,000 3,300,000







 
รายงานผลการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  

เพื่อการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และจัดท ารายงาน
ผลการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตามรายละเอียดที่แนบ และสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้    
 1. ข้อมูลความความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
พิจารณาโดยการใช้ค่าน้ าหนักของค่าเฉลี่ยการให้ล าดับความส าคัญ และความถี่ในการเลือกของส่วนราชการ 
เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ประกอบด้วย 
   1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
  ล าดับที่ 1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 2 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
  ล าดับที่ 3 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 4 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
  ล าดับที่ 5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
  1.2 ทักษะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  ล าดับที่ 2 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  ล าดับที่ 3 ทักษะการบริหารข้อมูล 
  ล าดับที่ 4 ทักษะในการบริหารโครงการ 
  ล าดับที่ 5 ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
  1.3 สมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
  ล าดับที่ 2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  ล าดับที่ 3 การวางแผนและการจัดการ 
  ล าดับที่ 4 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
  ล าดับที่ 5 การบริหารความเสี่ยง 
  1.4 สมรรถนะและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน   
  ล าดับที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
  ล าดับที่ 2 การจัดการเรียนรู้: กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
  ล าดับที่ 3 การพัฒนาวิชาชีพ 
  ล าดับที่ 4 การพัฒนาตนเอง 
  ล าดับที่ 5 การจัดการเรียนรู้: การจัดท าแผนการเรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ 
แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ์ 

/ 1.5 สมรรถนะ ... 
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  1.5 สมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน 
  ล าดับที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ล าดับที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  ล าดับที่ 4 การออกแบบการเรียนรู้ 
  ล าดับที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห ์
  1.6 หลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   
จัดให้มีการอบรมและพัฒนาให้กับข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
    1) หลักสูตรตามสายอาชีพ ได้แก่ อ านวยการระดับสูง, นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ 
    2) หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานธุรการและงาน
สารบรรณ, การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดท าและบริหารแผนพัฒนา
ท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การด าเนินการทางวินัยและละเมิดของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น, การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การปฏิบัติงานในระบบ e-GP แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ, คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่, การจัดท าTOR 
    3) กิจกรรมสันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 
การจัดแข่งขันกีฬา  
  1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมที่สถานศึกษาเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจัดให้มี
การอบรมและพัฒนาให้กับข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
    1) หลักสูตรตามสายอาชีพ ได้แก่ การออกแบบการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์
เพ่ือการเรียนรู้ , การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน,        
เทคนิคการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ, 
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC, การออกแบบการเรียนรู้พัฒนาการคิด (EF)         
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านภาษา (Literacy) ตามแนวทาง BBL, การใช้ Google Classroom เพ่ือจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21, ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning, การจัดท าประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น, หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด, 
การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    2) หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0,      
ระเบียบวินัยข้าราชการ, คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ 
 

 
/ 1.8 ระดับการศึกษา ... 
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  1.8 ระดับการศึกษา และความต้องการศึกษาเพิ่มเติม/ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    1) ระดับการศึกษาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 

  ระดับการศึกษา   
ส่วนราชการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. จ านวน 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ (คน) 
ส านักปลัดฯ   8 4.52 16 9.04   24 
กองกิจการสภาฯ   6 3.39 2 1.13   8 
กองแผนและงบประมาณ 1 0.56 10 5.65 6 3.39   17 
กองคลัง   3 1.69 9 5.08   12 
กองช่าง   8 4.52 15 8.47 2 1.13 25 
กองการศึกษาฯ   5 2.82 8 4.52   13 
กองพัสดุและทรัพย์สิน   4 2.26 13 7.34 1 0.56 18 
กองการเจ้าหน้าที่   8 4.52 10 5.65   18 
หน่วยตรวจสอบภายใน   1 0.56 1 0.56   2 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   15 8.47 8 4.52   23 
โรงเรียนบ้านป่าป๋วย   3 1.69 5 2.82   8 
โรงเรียนบ้านป่าแป๋   1 0.56 2 1.13   3 
วิทยาลัยการจัดการฯ   3 1.69 3 1.69   6 
  1 0.56 75 42.37 98 55.37 3 1.69 177 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
 

    2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน แจ้งความต้องการศึกษาเพ่ิมเติม/ 
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
    ระดับปริญญาเอก  

- ข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 1 ราย 
    ระดับปริญญาโท  

- ข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 8 ราย 
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 1 ราย 

  1.9 สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ในการอบรมและ
พัฒนาข้าราชการ ได้แก่ 
    ข้าราชการในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
    1) สถานที่ส าหรับการฝึกอบรมไม่สะดวก และไม่เอ้ือให้กับผู้อบรมที่อยู่ไกล ดังนั้น
กรม/สถาบัน ควรมีการจัดอบรมท่ีศูนย์จังหวัดแต่ละภาค เพ่ือความสะดวกแก่ผู้อบรม 
    2) ห้วงเวลาที่จัดฝึกอบรมไม่ตรงกับเวลาที่สามารถเข้าร่วมได้ และมีสถานที่อบรม
ไกลเกินไป จึงควรจัดฝึกอบรมใกล้ๆ และควรแจ้งแผนการฝึกอบรมให้ทราบก่อนเมโครงการอย่างน้อย 1 - 2 เดือน 

/ ข้าราชการครู ... 
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    ข้าราชการครอูงค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
    1) ปัญหาด้านเวลา และสถานที่ เนื่องจากสถานศึกษามีการเรียนการสอน และอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ควรจัดอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพ่ือไม่กระทบการเรียนการสอน   
    2) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรม ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสม 
 2. ข้อมูลความความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พิจารณาโดยการใช้ค่าน้ าหนักของค่าเฉลี่ยการให้ล าดับความส าคัญ       
และความถ่ีในการเลือกของส่วนราชการ เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ประกอบด้วย 
   2.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส านักงาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 2 ความรู้เรื่องานธุรการและงานสารบรรณ 
  ล าดับที่ 3 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 4 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
  ล าดับที่ 5 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
  2.2 ทักษะที่จ าเป็นในงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส านักงาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
  ล าดับที่ 2 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  ล าดับที่ 3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ล าดับที่ 4 ทักษะการประสานงาน 
  ล าดับที่ 5 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  2.3 สมรรถนะประจ าสายงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส านักงาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
  ล าดับที่ 2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
  ล าดับที่ 3 การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
  ล าดับที่ 4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  ล าดับที่ 5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
   2.4 ความรู้ที่จ าเป็นในงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  ล าดับที่ 2 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
  ล าดับที่ 3 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
  ล าดับที่ 4 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
  ล าดับที่ 5 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคลากร3 
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  2.5 ทักษะที่จ าเป็นในงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
  ล าดับที่ 2 ทักษะในการบริหารโครงการ 
  ล าดับที่ 3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ล าดับที่ 4 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
  ล าดับที่ 5 ทักษะการบริหารข้อมูล 
  2.6 สมรรถนะประจ าสายงานของลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 การคิดวิเคราะห์ 
  ล าดับที่ 2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
  ล าดับที่ 3 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
  ล าดับที่ 4 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
  ล าดับที่ 5 การวางแผนและการจัดการ 
  2.7 สมรรถนะและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  ล าดับที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
  ล าดับที่ 2 การพัฒนาตนเอง 
  ล าดับที่ 3 การพัฒนาวิชาชีพ 
  ล าดับที่ 4 การบริหารการจัดการชั้นเรียน 
  ล าดับที่ 5 การจัดการเรียนรู้: การจัดท าแผนการเรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ 
แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ์ 
  2.7 หลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจัดให้มี
การอบรมและพัฒนาให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างในส านักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
    1) หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การด าเนินการทางวินัยและละเมิดของพนักงานส่วนท้องถิ่น, การจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานธุรการและงานสารบรรณ, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP), 
การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง, การเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบ Executive Function เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA), การเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

    2) กิจกรรมสันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 
การจัดแข่งขันกีฬา  
  2.8 หลักสูตรการฝึกอบรมที่สถานศึกษาเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนจัดให้มี
การอบรมและพัฒนาให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ได้แก่ การออกแบบการใช้สื่อและการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้, เทคนิคการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, 
การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ, ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การจัดท าเอกสารสารบรรณ, คอมพิวเตอร์เพ่ือ
งานเอกสารยุคใหม่, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0, การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 





แบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

  กองการเจาหนาท่ีจะดําเนินการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง เพ่ือเปนใชเปนขอมูล               
ในการวิเคราะห และจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขององคการบริหาร สวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
จึงขอความรวมมือกรอกขอมูลในแบบสํารวจนี้ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 

คําช้ีแจง 
1. โปรดเรียงลําดับความสําคัญ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ของขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีสวนราชการเห็นวาสมควรสรางเสริม โดยการจัดใหมีการ

อบรมและพัฒนา 
2. โปรดเสนอแนะหลักสูตรเพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง      

ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 – 2566 
3. โปรดสํารวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

สํานักงานทองถ่ินจังหวัด กระทรวง กรมอ่ืน  ๆขอมูลเฉพาะขาราชการ ท่ีครองตําแหนง ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 (กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล) 
4. สภาพปญหา อุปสรรคในการฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรในสวนราชการ และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
5. ความตองการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566        

กรอกขอมูลของขาราชการ เฉพาะผูท่ีมีแผนการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

สวนราชการ ................................................................................ 
 

1. ขอมูลความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา เฉพาะขาราชการ ในสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  

 1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ขาราชการ ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ 
โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง   
 

         1. ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        3. ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
        4. ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 
        5. ความรูเรื่องการจัดการความรู 
        6. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 

 
สําหรับสํานักงาน อบจ.ลําพูน 



         7. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล 
         8. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 
         9. ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) , ฯลฯ 
         10. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 
         11. ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
         12. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
         13. ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
         14. ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 
         15. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
         16. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
         17. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
         18. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
         19. ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 
         20. ความรูเรื่องการบริหารจัดการฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และเน็ตเวิรก (Network) 
         21. ความรูเรื่องบรรณารักษ   
       

       1.2 ทักษะท่ีจําเปนในงานในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ขาราชการ ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับความสําคัญ

มากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง � 
 

        1. ทักษะการบริหารขอมูล 
        2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
        3. ทักษะการประสานงาน 
        4. ทักษะในการสืบสวน 
        5. ทักษะในการบริหารโครงการ 
        6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู 
        7. ทักษะการเขียนรายงานและสรปุรายงาน 
        8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
        9. ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
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 1.3 สมรรถนะประจําสายงานท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ขาราชการ ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง � 
 

  1. การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ       23. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
  2. การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ       24. ความสามารถในการเปนผูนํา 
  3. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก      25. ความสามารถในการพัฒนาคน 
  4. การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล      26. การคิดเชิงกลยุทธ 
  5. การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
  6. การคิดวิเคราะห 
  7. การบริหารความเสี่ยง 
  8. การบริหารทรัพยากร 
  9. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 
  10. การยึดม่ันในหลักเกณฑ 
  11. การวางแผนและการจัดการ 
  12. การวิเคราะหและการบูรณาการ 
  13. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
  14. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  15. การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ 
  16. ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
  17. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน 
  18. ความคิดสรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
  19. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
  20. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
  21. ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
  22. สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
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 1.4 หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 - 2566 
    

ลําดับ หลักสูตร กลุมเปาหมาย เหตุผลความจําเปน 

วิธีการพัฒนา 
(จัดฝกอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา/ วิธีการอ่ืน ๆ 

โปรดระบุ) 

หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
....................... ....................... ....................... 

2. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

3. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

4. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

5. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา 
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1.  
........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
2. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
3. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
4. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
5. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
6. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
7. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

8.  
........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
9. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
10. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
11. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
12. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
13. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
14. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

15. ........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
16. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
17. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
18. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
19. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
20. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
21. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

22.  
........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
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....................... 
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....................... 

....................... 
24. 

........................................... 
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2. .......................................... 
3. .......................................... 
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....................... 
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....................... 
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....................... 

....................... 

....................... 
25. 

........................................... 
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...................... 
 

1. .......................................... 
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....................... 
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....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
  

 1.6 สภาพปญหา อุปสรรคในการฝกอบรม การพัฒนาขาราชการในสวนราชการ และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขสภาพปญหา/ อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข

...................................................................................................................................................................................................................................................... ............... 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 1.7 ความตองการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566        
กรอกขอมูลของขาราชการ เฉพาะผูท่ีมีแผนการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับการศึกษา
ท่ีจะศึกษาตอ  
(ป.ตรี/โท/เอก) 

หลักสูตรการศึกษา
ท่ีมีแผนจะศึกษา 

ศึกษา ในเวลา /นอก
เวลาราชการ 

ปการศึกษาท่ี
วางแผนจะศึกษา 

(เดือน/ป) 
เหตุผลในการศึกษาตอ 

1.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................... 

2.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................... 

3.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

4.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

5.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................... 

6.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

7.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 
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2. ขอมูลความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา เฉพาะลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  

 2.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง   
         1. ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        3. ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
        4. ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 
        5. ความรูเรื่องการจัดการความรู 
        6. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 
         7. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล 
         8. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 
         9. ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) , ฯลฯ 
         10. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 
         11. ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
         12. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
         13. ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
         14. ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 
         15. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
         16. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
         17. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
         18. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
         19. ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 
         20. ความรูเรื่องการบริหารจัดการฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และเน็ตเวิรก (Network) 
         21. ความรูเรื่องบรรณารักษ   
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       2.2 ทักษะท่ีจําเปนในงานในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง � 

        1. ทักษะการบริหารขอมูล 
        2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
        3. ทักษะการประสานงาน 
        4. ทักษะในการสืบสวน 
        5. ทักษะในการบริหารโครงการ 
        6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู 
        7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
        8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
        9. ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 2.3 สมรรถนะประจําสายงานท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา        

โปรดเรียงลําดับความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง  � 

  1. การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ 
  2. การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ 
  3. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก 
  4. การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล 
  5. การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
  6. การคิดวิเคราะห 
  7. การบริหารความเสี่ยง 
  8. การบริหารทรัพยากร 
  9. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 
  10. การยึดม่ันในหลักเกณฑ 
  11. การวางแผนและการจัดการ 
  12. การวิเคราะหและการบูรณาการ 
  13. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
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  14. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  15. การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ 
  16. ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
  17. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน 
  18. ความคิดสรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
  19. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
  20. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
  21. ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
  22. สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
 

 2.4 หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ลูกจาง และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 - 2566 
    

ลําดับ หลักสูตร กลุมเปาหมาย เหตุผลความจําเปน 
วิธีการพัฒนา 

(จัดฝกอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา/ วิธีการอ่ืน ๆ) 

หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
....................... ....................... ....................... 

2. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

3. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

 

           ลงชื่อ  ...................................................   หัวหนาสวนราชการ 
             ( ............................................... )   
           ตําแหนง ...................................................   

-12- 

 



-เอกสารแนบ- 
 

หลักสูตรการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

ประเภทบริหารงานทองถ่ิน 
1. นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน      2. นักบรหิารงานทองถ่ินระดับกลาง    
3. นักบรหิารงานทองถ่ินระดับสูง       4. นักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง : ผูนําท่ีมีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance)  
5. กลยุทธการบริหารของนักบรหิารงานทองถ่ิน   
 

ประเภทอํานวยการทองถิ่น 
6. อํานวยการทองถ่ินระดับกลาง  
7. อํานวยการทองถ่ินระดับสูง  
8. นักบรหิารงานการคลัง (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)    9. นักบริหารงานท่ัวไป (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)  
10. นักบริหารงานชาง (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)    11. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)  
12. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)   13. นักบริหารงานการเกษตร (อํานวยการทองถ่ินระดับตน)  
14. กลยุทธการบริหารของนักบรหิารงานท่ัวไป     
 

ประเภทวิชาการ 
15. นักวิเคราะหนโยบายและแผน      16. นักทรพัยากรบุคคล 
17. นักจัดการงานท่ัวไป       18. นักพัฒนาชุมชน 
19. นักวิชาการศึกษา       20. นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นิติกร        22. การพัฒนานักกฎหมายทองถ่ิน 
23. การพัฒนานักกฎหมายทองถ่ิน (ระดับกลาง)    24. นักวิชาการคลัง 
25. นักวิชาการพัสดุ       26. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
27. นักวิชาการสุขาภิบาล      28. นักวิชาการสาธารณสุข 
29. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     30. นักวิชาการคอมพิวเตอร 
31. นักประชาสัมพันธ       32. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
33. วิศวกรโยธา        34. นักสังคมสงเคราะห 
35. วิศวกรไฟฟา       36. นักจัดการงานชาง 

/ ประเภทวิชาการ (ตอ) ... 

หนา 1 



ประเภทวิชาการ (ตอ) 
37. นักวิชาการตรวจสอบภายใน      38. นักจัดการงานเทศกิจ 
39. นักพัฒนาการทองเท่ียว      40. พยาบาลวิชาชีพ 
41. นักวิชาการเกษตร       42. สถาปนิก 
43. นักสันทนาการ 
 

ประเภทท่ัวไป 
44. เจาพนักงานธุรการ       45. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
46. เจาพนักงานจัดเก็บรายได      47. เจาพนักงานพัสดุ 
48. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    49. เจาพยักงานการคลัง 
50. นายชางไฟฟา       51. นายชางโยธา 
52. นายชางเครื่องกล       53. นายชางสํารวจ 
54. นายชางเขียนแบบ       55. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
56. เจาพนักงานสาธารณสุข      57. เจาพนักงานประปา 
58. เจาพนักงานเทศกิจ       59. เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
60. เจาพนักงานประชาสัมพันธ 
 

หลักสูตรอ่ืน ๆ  
61. คอมพิวเตอรเพ่ืองานเอกสารรยุคใหม     62. การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวินัยและละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
63. การบริหารงานบคุคลของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  64. ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม      
65. การพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ และจรรยาบรรณแกผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพ่ือการพัฒนากลุมเปาหมายทางสังคมอยางบูรณาการ 
66. การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย     67. การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
68. การพัฒนาและออกแบบกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก   69. ระบบบรหิารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 
70. การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชนทองถ่ิน  71. การบริหารผังเมืองเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

/ หลักสูตร ... 
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หลักสูตรการอบรมของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด กระทรวง กรม อ่ืน ๆ 
 

1. การจัดทําและการบริหารแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. การจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (e-Plan - eMENSCR) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 
5. เสริมสมรรถนะผูทําบัญชีเดิมของหนวยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง 
6. การบํารุงรักษาทางและสะพาน เรื่อง"การซอมบํารุงปกติทางหลวงทองถ่ิน 
7. การควบคุมการกอสรางทางและสะพานเรื่อง"การควบคุมงานกอสรางทาง 
8. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และการ 
    บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9. การฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฏิบัติงานดานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา       
    ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10. การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดทําแผนอัตรากําลัง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการทองถ่ิน 
11. การพัฒนาโปรแกรมดานการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทางอินเตอรเน็ต สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
12. อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานดานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริม 
      การปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน 
13. การดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน 
 

ฯลฯ 
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แบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

  กองการเจาหนาท่ีจะดําเนินการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง เพ่ือเปนใชเปนขอมูล               
ในการวิเคราะห และจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
จึงขอความรวมมือกรอกขอมูลในแบบสํารวจนี้ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 

คําช้ีแจง 
1. โปรดเรียงลําดับความสําคัญ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ของขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีสวนราชการเห็นวาสมควรสรางเสริม โดยการจัดใหมีการ

อบรมและพัฒนา 
2. โปรดเสนอแนะหลักสูตรเพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง      

ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 – 2566 
3. โปรดสํารวจความตองการในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

สํานักงานทองถ่ินจังหวัด กระทรวง กรมอ่ืน  ๆขอมูลเฉพาะขาราชการ ท่ีครองตําแหนง ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 (กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล) 
4. สภาพปญหา อุปสรรคในการฝกอบรม การพัฒนาบุคลากรในสวนราชการ และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
5. ความตองการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566        

กรอกขอมูลของขาราชการ เฉพาะผูท่ีมีแผนการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

สวนราชการ/ สถานศึกษา ................................................................................ 
 

1. ขอมูลความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา เฉพาะขาราชการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  

 1.1 สมรรถนะและตัวช้ีวัดในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ขาราชการ ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง   
 

 การจัดการเรียนการสอน 
         1. ตัวชี้วัดการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร  
        2. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: การออบแบบหนวยการเรียนรู 
        3. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: การจดัทําแผนการจัดการเรียนรู/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ 
        4. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
        5. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: คุณภาพผูเรียน 

 
สําหรับสถานศึกษา สังกัดอบจ.ลําพูน 



        6. ตัวชี้วัดการสรางและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
         7. ตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
         8. ตัวชี้วัดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
         9. ตัวชี้วัดการบริหารการจัดการชั้นเรียน 
         10. ตัวชี้วัดการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
         11. ตัวชี้วัดการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 
 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         12. การพัฒนาตนเอง 
         13. การพัฒนาวิชาชีพ 
 

 1.2 สมรรถนะประจําสายงานท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ขาราชการ ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ

ความสําคัญ โดยใสหมายเลข 1 – 7 ในชอง � 
 

  1. การออกแบบการเรียนรู       
  2. การพัฒนาผูเรียน     
  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน    
  4. การวิเคราะหและสังเคราะห   
  5. การสื่อสารและการจูงใจ  
  6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  7. การมีวิสัยทัศน 
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 1.4 หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรม หรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 - 2566 
    

ลําดับ หลักสูตร กลุมเปาหมาย เหตุผลความจําเปน 

วิธีการพัฒนา 
(จัดฝกอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา/ วิธีการอ่ืน ๆ 

โปรดระบุ) 

หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 
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.......................................... 
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.................................. 

.................................. 

.................................. 
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............................ 
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4. ..................................................... 
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..................................................... 
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............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

5. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา 
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1.  
........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
2. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
3. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
4. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
5. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
6. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
7. 

........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 
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....................... 
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....................... 
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13. 
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...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
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14. 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

15. ........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
16. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
17. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
18. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
19. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
20. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
21. ........................................... 

 
.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
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 1.5 ความตองการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด          
กระทรวง กรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักสูตรภาคบังคับตามท่ี ก.จ. กําหนด และเกี่ยวของกับตําแหนง (บัญชีหลักสูตรตามเอกสารแนบ) ** กรอกขอมูลเฉพาะ ขาราชการทุก
คน ในสังกัด กรณีชวยราชการใหสังกัดเดิมเปนผูกรอกขอมูล (หากเคยเขารับการฝกอบรมแลว/ ไมมีแผนการฝกอบรมใหทําเครื่องหมาย - ในชองหลักสูตร) ** 
 

ลํา
ดับ 

ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับ/วุฒิ    
การศึกษา 

หลักสูตร 
หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

22.  
........................................... 
 

.......................................... 
 

...................... 
 

1. .......................................... 
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3. .......................................... 
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....................... 
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........................................... 
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2. .......................................... 
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....................... 

....................... 
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....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 
  

 1.6 สภาพปญหา อุปสรรคในการฝกอบรม การพัฒนาขาราชการในสวนราชการ และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขสภาพปญหา/ อุปสรรค  
............................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข  

............................................................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 1.7 ความตองการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ระหวางปงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566        
กรอกขอมูลของขาราชการ เฉพาะผูท่ีมีแผนการศึกษาเพ่ิมเติม/ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดับการศึกษาท่ี

จะศึกษาตอ  
(ป.ตรี/โท/เอก) 

หลักสูตรการศึกษา
ท่ีมีแผนจะศึกษา 

ศึกษา ในเวลา /
นอกเวลาราชการ 

ปการศึกษาท่ี
วางแผนจะศึกษา 

(เดือน/ป) 
เหตุผลในการศึกษาตอ 

1.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

2.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................... 

3.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

4.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

5.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................... 

6.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 

7.     0 เวลาราชการ 
0 นอกเวลาฯ จ.-ศ. 
0 เสาร-อาทิตย 

 0 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
0 ความกาวหนาในอาชีพ 
0 อ่ืน ๆ  (ระบุ) ........................ 
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2. ขอมูลความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา เฉพาะลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  

 2.1 สมรรถนะและตัวช้ีวัดในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา พนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง   
 

 การจัดการเรียนการสอน 
         1. ตัวชี้วัดการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร  
        2. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: การออบแบบหนวยการเรียนรู 
        3. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: การจดัทําแผนการจัดการเรียนรู/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/ แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการจัดประสบการณ 
        4. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
        5. ตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู: คุณภาพผูเรียน 
        6. ตัวชี้วัดการสรางและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
         7. ตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
         8. ตัวชี้วัดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
         9. ตัวชี้วัดการบริหารการจัดการชั้นเรียน 
         10. ตัวชี้วัดการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
         11. ตัวชี้วัดการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 
 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         12. การพัฒนาตนเอง 
         13. การพัฒนาวิชาชีพ 
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 2.2 สมรรถนะประจําสายงานท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา พนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ

ความสําคัญ โดยใสหมายเลข 1 – 7 ในชอง � 
 

  1. การออกแบบการเรียนรู       
  2. การพัฒนาผูเรียน     
  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน    
  4. การวิเคราะหและสังเคราะห   
  5. การสื่อสารและการจูงใจ  
  6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  7. การมีวิสัยทัศน 
 

 2.3 ความรูท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง   
         1. ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
        3. ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
        4. ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 
        5. ความรูเรื่องการจัดการความรู 
        6. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 
         7. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล 
         8. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 
         9. ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) , ฯลฯ 
         10. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ 
         11. ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
         12. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
         13. ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี   
         14. ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ 
         15. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
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         16. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
         17. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
         18. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
         19. ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 
         20. ความรูเรื่องการบริหารจัดการฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) และเน็ตเวิรก (Network) 
         21. ความรูเรื่องบรรณารักษ   
      

       2.4 ทักษะท่ีจําเปนในงานในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา โปรดเรียงลําดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง � 

        1. ทักษะการบริหารขอมูล 
        2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
        3. ทักษะการประสานงาน 
        4. ทักษะในการสืบสวน 
        5. ทักษะในการบริหารโครงการ 
        6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู 
        7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
        8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
        9. ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 

 2.5 สมรรถนะประจําสายงานท่ีจําเปนในงาน ท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดสมควรไดรับการอบรมและพัฒนา        
โปรดเรียงลําดับความสําคัญมากท่ีสุด 5 ลําดับ โดยใสหมายเลข 1 – 5 ในชอง 
  1. การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ 
  2. การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ 
  3. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก 
  4. การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล 
  5. การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
  6. การคิดวิเคราะห 
  7. การบริหารความเสี่ยง 
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  8. การบริหารทรัพยากร 
  9. การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 
  10. การยึดม่ันในหลักเกณฑ 
  11. การวางแผนและการจัดการ 
  12. การวิเคราะหและการบูรณาการ 
  13. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
  14. การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  15. การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ 
  16. ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
  17. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน 
  18. ความคิดสรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
  19. ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
  20. จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
  21. ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
  22. สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
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 2.6 หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ใหกับ ลูกจาง และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ในระหวางงบประมาณป พ.ศ. 2564 - 2566 
    

ลําดับ หลักสูตร กลุมเปาหมาย เหตุผลความจําเปน 

วิธีการพัฒนา 
(จัดฝกอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา/ วิธีการอ่ืน ๆ 

โปรดระบุ) 

หวงเดือนและปงบประมาณท่ีตองการฝกอบรม 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2566 

1. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
....................... ....................... ....................... 

2. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

3. ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

............................ 

............................ 

............................ 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

....................... ....................... ....................... 

 
 

           ลงชื่อ  ...................................................   หัวหนาสวนราชการ 
             ( ............................................... )   
           ตําแหนง ...................................................   
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-เอกสารแนบ- 
 

หลักสูตรการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ประเภทบริหารงานทองถ่ิน 
1. นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน      2. นักบรหิารงานทองถ่ินระดับกลาง    
3. นักบรหิารงานทองถ่ินระดับสูง       4. นักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง : ผูนําท่ีมีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance)  
5. กลยุทธการบริหารของนักบรหิารงานทองถ่ิน   
ประเภทอํานวยการทองถิ่น 
6. อํานวยการทองถ่ินระดับกลาง       7. อํานวยการทองถ่ินระดับสูง  
8. กลยทุธการบริหารของนักบรหิารงานท่ัวไป     
หลักสูตรอ่ืน ๆ  
9. คอมพิวเตอรเพ่ืองานเอกสารรยุคใหม     10. การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวินัยและละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
11. การบริหารงานบุคคลของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  12. ปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม      
13. การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย     14. การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
15. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 

 

หลักสูตรการอบรมของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด กระทรวง กรม อ่ืน ๆ 
 

1. การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฏิบัติงานดานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. การจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยตนแบบ Executive Function เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และการบนัทึกขอมูลในระบบ 
    สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA)  
4. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และการ 
    บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แกผูปฏิบัติงานดานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
6. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
7. การจัดทําประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
8. การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรข้ันตน 

ฯลฯ 

หนา 1 





























 
 

 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน 

เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

****************************** 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติ ใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน                
มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน ประกอบ         
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดให เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาท่ีของ         
องคการบริหารสวนจังหวัด   และจะตองอยูภายใตมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข า ร า ช กา ร และลู ก จ า ง ของอ งค ก า รบ ริ ห า รส วน จั งห วั ด  ท่ี คณะกร รมกา รกล า ง ข า ร า ชก า ร                   
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2545 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2545     
ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและลูกจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ไวดังตอไปนี้ 
   
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด          
จังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด”  
 
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป 
 
 ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือ ซ่ึงขัด หรือ แยง              
กับบทกําหนดตามประกาศนี้ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 
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 (๔)  การสั่งขาราชการใหชวยปฏิบัติราชการ ใหสั่งไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน         
6 เดือน และในกรณีเดียวกันใหสั่งชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 ครั้ง และเม่ือครบกําหนดแลวใหสงตัว
ขาราชการผูนั้นคืนองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดโดยเร็ว 

 ขอ 259 การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน                     
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด                     
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  

สวนท่ี 3 
การพัฒนาขาราชการ 

 ขอ 260 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ        
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของ               
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี  

 ข อ  261 ก า ร พั ฒ น า ข า ร า ช ก า ร อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด  ต า ม ข อ  260                     
ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ี ก.จ.กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได 

 หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลอง           
กับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนจังหวัดก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหาร          
สวนจังหวัดท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี ก.จ.กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร               
ตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป 

 ขอ 262 การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม 

 ขอ 263 การพัฒนานี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก .จ.องคการบริหารสวนจังหวัด         
ตนสังกัด หรือสํานักงาน ก.จ. รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนจังหวัด    
ตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนก็ได 

 ขอ 264 การดําเนินการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหมนี้ ใหกระทํา
ภายในระยะเวลาท่ีขาราชการนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการขอ 265 การพัฒนาขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหมใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 (1)  การปฐมนิเทศ ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
 (2)  หลักสูตรการพัฒนา ท่ี ใหเปนไปตามหลักสูตรท่ี ก .จ .กําหนด ประกอบดวย        
การพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการบรรจุใหม และการพัฒนาเก่ียวกับงาน        
ในหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาขาราชการ ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนจังหวัด เชน การงบประมาณ สื่อการ
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ฝกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการ
อบรม 
 (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

 ขอ 266 ใหผูบั ง คับบัญชามีหนา ท่ี พัฒนาผูอยู ใตบั ง คับบัญชา เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู           
ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ 267 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

 ขอ 268 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือ         
มอบหมายใหสํานักงาน ก.จ. หรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.จ.หรือ        
สวนราชการ หนวยงานอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณา
ดําเนินการตามความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลหรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

 ขอ 269 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 
 (1)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรู ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
โดยท่ัวไป เชน สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ  
 (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง   
 (3)  ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน เชน 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
 (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
 (5)  ดานคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม                
ในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
อยางมีความสุข 

 ขอ 270 ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้ 
 (๑)  การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้ 
 (ก)  การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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 (ข)  ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงานดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 (2)  การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้ 
 (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก 
ผูใตบังคับบัญชาท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  และแตละคนสมควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร 
ตอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อาจเปนวิธีการท่ีดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน 
เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคําปรึกษา หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ เชน การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน เปนตน 
 (ข)  วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา     
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาท่ี การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา  เปนตน 
 (3)  ข้ันการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังนี้ 
 (ก)  ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานท่ีงาย ๆ กอน แลวคอยใหทํางานท่ียากข้ึน
ตามลําดับ 
 (ข)  ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการทํางาน เพ่ือตรวจสอบดูวา
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด 
 (ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยควรคํานึงถึง            
สิ่งเหลานี้ดวยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนท่ีจะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับการสอน
แกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนาผูอ่ืน และ  
อยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
 (ง)  กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีกําลังใจและมีความเชื่อม่ัน         
ในตัวเองท่ีจะเรียนรูงานตอไป 
 (จ)  ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน 
 (4) ข้ันตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้ 
 (ก)  มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
 (ข)  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีท่ีมีปญหา 
 (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง     
เม่ือผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับการสอนไดถูกตอง 
 (ง)  แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนท่ีผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี  และสวนท่ียังตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง และแกไขขอบกพรอง
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งข้ึน 
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 ขอ 271 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการ           
บริหารสวนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดตามกรอบของ         
แผนแมบทการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี ก.จ.กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดนั้น 

 ขอ 272 ในการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกอบดวย 
 (๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนประธานกรรมการ 
 (๒)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการ 
 (๓)  ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน    เปนกรรมการ 
 (๔)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนกรรมการและเลขานุการ
 ขอ 273 แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด อยางนอยตอง                  
ประกอบดวย 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 
  (๒)  เปาหมายการพัฒนา 
  (๓)  หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔)  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
  (๕)  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
  (๖)  การติดตามและประเมินผล 
 ขอ 274 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปน                 
ในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา                          
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตางๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนด        
ในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรู
ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 ขอ 275 เปาหมายในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองกําหนดใหมี 
ความชัดเจน และครอบคลุมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกตําแหนง โดยกําหนดใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับ  
การพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 276 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละตําแหนง
ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
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(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ขอ 277 วิธีการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสํานักงาน ก.จ.หรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับ
สํานักงาน ก .จ .สวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืน  โดยวิธีการพัฒนาวิธี ใดวิธีหนึ่ ง หรือหลายวิธี ก็ได                 
ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี ้

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองกําหนดให            
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

 ขอ 278 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดอยางชัดเจน แนนอน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหทราบถึง
ความสําเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับ              
การพัฒนา  

 ขอ 280 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร          
สวนจังหวัดตามขอ 271 แลวเสนอให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 ในการพิจารณาของ ก .จ .จ .ตามวรรคหนึ่ ง  ให  ก .จ .จ .พิจารณาถึงความจํ าเปน               
ในการพัฒนา กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรสําหรับการพัฒนา เม่ือ ก.จ.จ.พิจารณามีมติเห็นชอบแลว      
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 

 เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร         
สวนจังหวัด 3 ป แลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดตาม ขอ 271 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 ขอ 281 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามขอ 280 หาก ก.จ.จ.เห็นวาแผนการพัฒนา                   
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการปรับปรุง 
แผนการพัฒนาขาราชการดังกลาวตามความเห็นของ ก.จ.จ.หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเห็นวา
แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสมแลว และไดแจงยืนยันแผนการพัฒนา
ขาราชการ ตอ ก.จ.จ. ให ก.จ.จ.เสนอเรื่องพรอมความเห็นให ก.จ. พิจารณา 
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 ผลการพิจารณาของ ก.จ.ตามวรรคหนึ่ง เปนประการใด ให ก.จ.จ.และองคการบริหาร
สวนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

 ขอ 282 ให ก.จ.จ.ตรวจสอบและกํากับดูแลใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ          
พัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
ท่ีไดประกาศใชบังคับ ท้ังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการ           
ตามแผนการพัฒนาขาราชการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 283 การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติม          
ในประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา        
ในประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ขอ 284 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
 การใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากําลังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีอยู      
โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพ่ิม 

 ขอ 285 ขาราชการท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑)  เปนผูท่ีพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว 
 (๒)  ผูไปศึกษาข้ันตํ่ากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาข้ันปริญญาตร ี      
ตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่มตนเปด        
ภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 (๓)  เปนผู ท่ีผูบังคับบัญชาตั้ งแตผู อํานวยการกองหรือเทียบเทา ข้ึนไปรับรองวา          
เปนผูท่ีมีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 (๔)  เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดท่ีไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๕)  สําหรับผูท่ีเคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแลวจะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ขอ 286 การใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ           
ใหพิจารณาตามแนวทางดังตอไปนี้ 
  (๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ี ก.จ.กําหนด เวนแตขาราชการตองการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นชอบดวย 
  (๒) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว 



 
  

90 

 ขอ 287 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะตอง          
ยื่นเอกสารดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาดวย คือ 
  (๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
  (๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) หลักฐานการศึกษาของผูท่ีจะไปศึกษา 
  (๔) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 285 (3) 

 ขอ 288 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีไดรับอนุ มัติ ให ไปศึกษาเ พ่ิมเติม                
ในประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตร            
การศึกษา 
 หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลว   
ไมเกิน 2 ครั้งหรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดังกลาวแลว หากมีเหตุผล         
ความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

 ขอ 289 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีไดรับอนุ มัติ ให ไปศึกษาเ พ่ิมเติม             
ในประเทศจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปทราบ        
ทุกภาคการศึกษา หากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุ              
อันสมควร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง   
ตามควรแกกรณีก็ได 

 ขอ  290 ใหองคการบริหารสวนจั งหวัด  ทําสัญญาใหขาราชการองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใช               
ในการศึกษา 

 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาตองชดใช
เงินเดือน ทุนท่ีไดรับระหวางศึกษาและเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับ
จํานวนเงินเดือน ทุน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 
 ในกรณีท่ีผูไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา    
ก็ใหลดจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชลงตามสวน 
 การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตามระเบียบ        
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

 ขอ 291 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีไดรับอนุ มั ติ ให ไปศึกษาเ พ่ิมเติม                 
ในประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบ กําหนดเวลา   
ท่ีไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี 
 สําหรับผู ท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธ หรือ                         
ผลงานวิจัยใหองคการบริหารสวนจังหวัดเจาสังกัดดวย 
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 ขอ 292 เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดเจาสังกัดมีความจําเปนท่ีจะตองใหขาราชการ       
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลา          
ท่ีไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการ        
ตามคําสั่งทันที 

 ขอ 293 การรับเงินเดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 294 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู ใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติม           
ในประเทศกอนวันใชบังคับตามประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด     
ผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

 ขอ 295 การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม               
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม            
และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการท่ีเปนกรมท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ดังกลาว ใหหมายความถึงองคการบริหารสวนจังหวัดดวย  

 ขอ 296 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด             
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร        
สวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  ขอ 297 การอนุมัติใหขาราชการผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ       
กอนวันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเปนอันใชได และ              
ใหดําเนินการเรื่องการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอขาราชการผูนั้นตามระเบียบวิธีการนั้นตอไป            
แตท้ังนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

 

สวนท่ี 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ขอ  298 การประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง าน  ให ผู บั ง คับบัญชา มีหน า ท่ีประ เ มินผล                    
การปฏิบัติ ร าชการของผู ใตบั ง คับบัญชา  เ พ่ือประกอบการพิจารณาแต งตั้ ง  เลื่ อน ข้ันเ งินเดือน                       
พัฒนาขาราชการ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับ    
บัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และปฏิบัติราชการ                   
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
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บทเฉพาะกาล 
  ขอ 421 ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในสายงานใดอยูกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและดํารง
ตําแหนงในสายงานนั้นตามประกาศนี้ตอไป โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      
                      กรณีผู ได รับแตงตั้ ง ใหดํารงตําแหน งหัวหนาสวนราชการใดขององคการบริหาร             
สวนจังหวัดอยูกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการตามท่ีกําหนด       
ในประกาศนี้ ดังนี้ 
 (๑)  หัวหนาสวนอํานวยการ ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหาร       
สวนจังหวัด 
 (๒)  หัวหนาสวนกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๓)  หัวหนาสวนแผนและงบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองแผน และ                  
งบประมาณ 

  (๔)  หัวหนาสวนการคลัง ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
    (๕)  หัวหนาสวนชาง ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 

 ขอ 422 ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
อยูกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด และ ดํารงตําแหนงนั้น
ตามประกาศนี้ตอไป โดยใหไดรับคาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม 

 ขอ 423 การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีอยูระหวาง
การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2541 หรือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงใชบังคับอยูกอนท่ี
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามท่ี ก.จ.จ. กําหนด ท้ังนี้ ตองไมขัด หรือ แยงกับมาตรฐานท่ัวไป
ท่ี ก.จ. กําหนด 

  ขอ 424 การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด  
ท่ีมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหนําแนวทางหลักเกณฑ และเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกําหนดสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

                   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2545  เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 
              

                                                      

                                                            (นายธวัช   เสถียรนาม) 
                                                 ผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
                           ประธานกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน 
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