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ค าน า 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ลงวันที่   12 ธันวาคม ๒๕๔๕ การประเมินผลและติดตามการพัฒนา 
โดยประเมินความรู้ และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้ เ ข้ ารับการ พัฒนา และติดตามการน าผล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ ค าสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ 952/๒๕๖2 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563  
เพ่ือร่วมกันติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร และสรุป
แนวทางการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จึงได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาความรู้และทักษะ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองนโยบายของรัฐ รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

....................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาล 
ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.
เพชรบูรณ์)ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง  
กับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าการได้  ทั้งนี้  เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้อง 
ใช้หลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้อาจกระท าได้โดยเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.เพชรบูรณ์) เทศบาลร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ก.ท.จ.เพชรบูรณ์) หรือเทศบาลร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

  ทั้งนี้  การด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2563  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ได้ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕  โดยให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของบุคลากร  ก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการติดตาม 
และประเมินผล เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
และผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งหาวิธี และแนวทางแก้ไข 
 3. เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ได้ก าหนดไว้ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 4. เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 5. เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือน าไปสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

3. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

 3.๑  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาล 
เมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

๑.   นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์   ประธานกรรมการ 
๒.   ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์   กรรมการ 
3.   รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 
4.   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล               กรรมการ     
5.   ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
6.   ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
7.   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 

  8.   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
9.   ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ   
10. ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล   กรรมการ 

  11. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  12. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
  13. นักทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ ์

 

 

 



3.2 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล  ดังนี้ 
  ๑)  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและมีการรายงานผลการพัฒนา
พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในเทศบาลทราบด้วย 
  ๒)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3)  ติดตามและประเมินผลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
  4) การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณี เทศบาลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ ง  
และน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
  5)  การให้มีการรายงานผลที่ได้รับในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
  6)  การให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม โดยการน าเสนอ และเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้รับ ต่อบุคลากรในสังกัดเทศบาล ต่างส่วนราชการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆ 

4. สรุปผลการด าเนินการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการติดตามการพัฒนาบุคลากร จากแนวทาง และวิธีการ
พัฒนา ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งพิจารณาหลักสูตรการพัฒนา 
และวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะ
ของงาน ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยมีการก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวน สายงานที่มี 
ในแผนอัตราก าลังทั้งสิ้น 39 สายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)  
  - สายงานที่ได้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 28 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของสายงานที่มี
ในแผนอัตราก าลัง 
  - สายงานที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 11  สายงาน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ของสายงาน
ที่มีในแผนอัตราก าลัง 
  สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
1 1101 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(กลาง - สูง) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับจังหวัดเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการฝึกอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการงาน 
ด้านกฎหมาย การด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการ 
ทางละเมิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประชุมทางไกล(Video Conference) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงานและงบประมาณของท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาล 
ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 
โครงการฝึกอบรม “การจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563” 
โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการสัมมนา “เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง)  
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการก าหนด ขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗” 

2 2101 
นักบริหารงานทั่วไป 
(ต้น - กลาง) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการเฝ้าระวังและยับยั้งการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการงานและการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาอัตราก าลัง ๓ 
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์” 
ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงานและงบประมาณของท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗” 

3 2102  
นักบริหารงานคลัง 
(ต้น - กลาง) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน 
การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Video Conference) 
โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการงาน 
ด้านกฎหมาย การด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการ 
ทางละเมิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการงาน 
ด้านกฎหมาย การด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการ 
ทางละเมิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง 
และการปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทาง 
การบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔” 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗” 

4 2103  
นักบริหารงานช่าง 
(ต้น - กลาง) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในกระบวนการบริหาร
งบประมาณ และระเบียบวิธีปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับ
การอุดหนุนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง 

การส ารวจ ออกแบบ การประมาณราคา การควบคุมงาน 
 การก าหนดราคากลาง และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๔ วัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 

5 2104  
นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(ต้น - กลาง) 

อบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 2561 และบทบาทท่ีเกี่ยวข้อง 
กับ อปท. ในพ้ืนที่เพชรบูรณ์ 

6 2105  
นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม (กลาง) 

โครงการเฝ้าระวังและยับยั้งการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการงานและการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ “การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการท างาน 
และการท างานเป็นทีม” 

โครงการอบรม “สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบ
บุหรี่ของพ้ืนที่ โดยมีมูลนิธิรณรงค์ 
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
7 2107  

นักบริหารงานการศึกษา 
(กลาง) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” 

8 3102  
นักทรัพยากรบุคคล 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาอัตราก าลัง ๓ 
ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์” 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ใหม่) 
เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)” 

9 3103  
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
(ปฏิบัติการ – ช านาญการ) 

โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 

 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” 
โครงการฝึกอบรม “การจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563” 
โครงการอบรม “การจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๒๓” 
โครงการฝึกอบรม “การจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

10 3105 
นิติกร (ช านาญการ) 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบ
สารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

11 3201  
นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติการ – ช านาญการ) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
เรื่อง “รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงิน การคลังให้ยั่งยืน” 

 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ส าหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่น, 
ในฐานะเป็นหน่วยงานรับงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ. ศ. 2564” 
โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
โครงการอบรมสัมมนา “การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง 
และการปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔” 
โครงการ “โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดยุคใหม่ 
ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดในความส่งเสริมกรมการค้าภายใน” 
โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลคทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563” 

12 3202 
นักวิชาการคลัง 
(ช านาญการ) 
 

โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง 
และการปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕6๔” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
เรื่อง “รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน” 

 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
13 3204 

นักวิชาการพัสดุ 
(ช านาญการ) 

โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
ส าหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่น 
ในฐานะเป็นหน่วยงานรับงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ. ศ. 2564  
โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุง 
และการปิดบัญชีประจ าปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
และแนวทางการบันทึกบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗” 

14 3205 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน (ปฏิบัติการ) 

การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิด ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
ของเจ้าหน้าที่ 

15 3602  
พยาบาลวิชาชีพ 
(ปฏิบัติการ - ช านาญการ) 

โครงการฝึกอบรมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 
เพ่ือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โรงการ 
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบ
บุหรี่ของพ้ืนที่ โดยมีมูลนิธิรณรงค์ 
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 

 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
  โครงการ “รักษ์สุขภาพในสถานประกอบการ” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Manager)” 

16 3606 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ (เพ่ิมเติม)” 

อบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที๒่) พ.ศ.2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 
ในพ้ืนที่เพชรบูรณ์ 
จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการใด ซึ่งต้องจัดท ารายงาน EIA” 

17 3701 
วิศวกรโยธา 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่” 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ขอรับการอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” 
โครงการฝึกอบรม “การจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง, 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” 

โครงการอบรม “เทคโนโลยีโครงสร้างส าหรับวิศวกรรม” 

18 3702 
สถาปนิก 
(ช านาญการ) 

โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ 
งานด้านกฎหมาย การด าเนินการทางวินัย และการด าเนินการทางละเมิด ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น หลักสูตร 
“ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเทคนิคการบริหารพัสดุการตรวจรับพัสดุ 
และการด าเนินตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่กรณีศึกษา การรับผิดทางละเมิด" 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
19 3801 

นักพัฒนาชุมชน 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการอบรม หลักสูตร 
“โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” 
โครงการฝึกอบรม 
“หอพักปลอดภัย ชุมชนใส่ใจ ห่วงใยเยาวชน” 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนแนวทางการรายงานผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ ปปส. ภาค 5” 

20 3803 
นักวิชาการศึกษา 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่” 

21 3805 
นักวิชาการวัฒนธรรม 
(ปฏิบัติการ) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ (เพ่ิมเติม)” 

22 4101 
เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปฏิบัติงาน) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” 

23 4201 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
(ช านาญงาน) 

โครงการฝึกอบรม “เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลคทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563” 

24 4204 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน) 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 - 62” 

25 4601 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(ช านาญงาน) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบ
บุหรี่ของพ้ืนที่ โดยมีมูลนิธิรณรงค์ 
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ สายงาน หลักสูตร/โครงการ ที่เข้ารับการพัฒนา 
26 4701 

นายช่างโยธา 
(ช านาญงาน) 

โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารสัญญาก่อสร้าง 
การส ารวจ ออกแบบ การประมาณราคา การควบคุมงาน 
การก าหนดราคากลาง และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๔ วัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น หลักสูตร  
“ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิค 
การบริหารพัสดุการตรวจรับพัสดุ และการด าเนินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีศึกษาการรับผิดทางละเมิด" 

27 4706 
นายช่างไฟฟ้า 
(ปฏิบัติงาน) 

โครงการฝึกอบรม “การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่” 

28 4805 
เจ้าพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
(ช านาญงาน) 

โครงการอบรม “วิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓” 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  
“พนักงานดับเพลิงและพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า” 

โครงการประชุมวิชาการ “ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 

 
 
 
 
 
 


