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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น  - จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 1,000,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

หลักสูตรตาง ๆ จํานวน  50  คน รายการที่ 2.3.2

1. สํารวจรายฃื่อผูประสงคเขารวมอบรม หนา 6

2. ประสานหนวยงานผูจัดอบรม 

3. ขออนุมัติใหบุคลากรไปอบรม

4. ผูเขารับการอบรมยืมเงินทดรองราชการ

เพื่อเขารับการอบรม

5. ติดตามประเมินผลรายงานผูบริหาร

6. บันทึกในแฟมทะเบียนประวัติบุคลากร

2 อบรมหลักสูตร การพัฒนาและ  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 6,500,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.5

สาธารณะ อบจ.เชียงราย 1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 7

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



9

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 พัฒนาความรูและทักษะในการ  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 250,000         อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.8

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 8

โครการ

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผล

6. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร

4 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 100,000         อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.9

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 8

โครการ

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผล

6. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร
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5 อบรมหลักสูตร การพัฒนาตน  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 50,000           อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

พัฒนางานพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนา จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.10

อยางยั่งยืน 1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 9

โครการ

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผล

6. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร

6 อบรมพัฒนาความคิด ทัศนคติที่ดี  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 100,000         อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ตอการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.11

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 9

โครการ

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผล

6. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

7 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  - อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบจ.ชร 1,000,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

บุคลากรอบจ.เชียงราย จํานวน 380 คน รายการที่ 2.3.12

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน หนา 9

โครการ

2. ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดทําเอกสารการอบรม

4. ฝกอบรมตามกําหนดการ

5. ติดตามและประเมินผล

6. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร

รวม 9,000,000   
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