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Government Procurement : e-GP)" (104) สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
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3.4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
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3. การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมการปฏิบัติงาน
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3.2.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้บริหาร
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3.2.5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication Skill) (223)
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4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
4.1 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นตามนโยบาย (226)
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5. การพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของสํานักงานคลังเขต
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5.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ทางด้านการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรของสํานักงานคลังเขต
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และสํานักงานคลังจังหวัดภายในเขต 1 (227)
5.2 สํานักงานคลังเชต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.2.1 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายการคลังของสํานักงานคลังเขต 2
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และหรือสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 2 (228)
5.3 สํานักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
5.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคลังจังหวัด
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และสํานักงานคลังเขต (229)
5.4 สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
5.4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงานในระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง
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95

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)" สําหรับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ (230)
5.5 สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
5.5.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คนคลังก้าวไกล ราชการไทย 4.0" ให้แก่บุคลากรสํานักงานคลังเขต

95
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และสํานักงานคลังจังหวัดภายในเขต 5 (231)
5.6 สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
5.6.1 โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (232)
5.7 สํานักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม
5.7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง "การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน
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(Work-life Balance)" (233)
5.8 สํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.8.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คิดอย่างสร้างสรรค์ และทํางานอย่างมีความสุข" (234)
5.9 สํานักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา
5.9.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ (235)

ภาคผนวก
สรุปรายการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนภูมิการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณพ.ศ.2562 กรมบัญชีกลาง

98
98
99
99

คํานํา
ก รมบั ญ ชี กลางได้รั บอนุ มั ติจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 19,191,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานโครงการสัมมนาและฝึกอบรม การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแผนพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
ต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรของกรมบัญชีกลางเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของส่วนราชการ
และบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ และด้านการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 31 โครงการ
217 รุ่น และจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 14,510 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้า นบัญ ชีภ าครัฐ ด้า นการตรวจสอบภายใน ด้า นความรับ ผิด ทางแพ่ง ด้า นพัฒ นาบุค ลากรภาครัฐ
ด้า นค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านระบบลูกจ้าง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของสํานักงานคลังเขต
สําหรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ด้านส่งเสริมการปฏิบัติงาน การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก และพัฒนา
บุคลากรตามภารกิจของสํานักงานคลังเขต ซึ่งมีโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 34 โครงการ 115 รุ่น
และจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 4,544 คน

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
ตุลาคม 2561

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
1.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อให้สามารถดําเนินการจ้ดซื้อ
"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้ดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
e-GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)" (101)
และเพื่อเสริมสร้างความรู้
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐในส่วนภูมิภาค
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุ
1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (102)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนภูมิภาค

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแนวทาง
และวิธีปฏิบัติด้านการก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
สามารถนําไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

76

50

6

15,550

1,181,800

9

50

12

25,900

233,100

หน้าที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

1.1.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
"การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (103)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนกลาง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

50

12

14,900

29,800

5

50

6

8,800

44,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

เกี่ยวกับการคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแนวทางและ
วิธีปฏิบัติด้านการก่อสร้างที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และสามารถนําไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อ
"การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement :
e-GP)" (104)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนกลาง

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ

จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารจัดการด้านพัสดุ

หน้าที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

1.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อให้ผู้ค้าภาครัฐสามารถดําเนินการ
"การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic
Catalog : e-catalog และการเสนอราคา
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)" (105)
สําหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลาง

บันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog
รวมทั้งการเสนอราคาในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

1.1.6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (106)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนภูมิภาค (มือใหม่)

ในเนื้อหา รายละเอียดสาระสําคัญ
ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ
กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการ
รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้อง และจะได้นําความรู้
ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

20

50

3

4,900

98,000

9

80

6

18,400

165,600

หน้าที่ 3

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
1.1.7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์/เนื้อหา
เพื่อให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

150

3

11,550

11,550

2

150

12

27,925

55,850

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง" (107) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สําหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนกลาง
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
ในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้
อย่างถูกต้อง
1.1.8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรอง (108)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนกลาง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในเนื้อหา รายละเอียด สาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ กฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการ รวมทั้ง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และจะได้นําความรู้
ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ 4

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

1.1.9 โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนําเสนอเนื้อหารายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ (Grading) (109)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

150

3

13,650

27,300

2

150

3

13,050

26,100

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

ของร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ได้รับ
ทราบเนื้อหา รายละเอียด ข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ชัดเจน
และถูกต้อง

1.2 ด้านบัญชีภาครัฐ
1.2.1 โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (110)

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ

เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบ
แก้ไขข้อมูลทางบัญชีและจัดทํา
รายงานการเงินของส่วนราชการ
(ระดับกรม)

หน้าที่ 5

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

6

50

6

8,600

51,600

1.2.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ทําบัญชีเดิมของหน่วยงานภาครัฐ (112)
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2
1

100
100

36
60

141,600
226,000

509,200

1.2.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ
ในการใช้ระบบงานการจัดทํารายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (113)
การเงินรวมภาครัฐให้สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พัฒนา
และปรับปรุงขั้นตอน และวิธีการ

8

90

3

7,600

60,800

1.2.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ตรวจสอบ
บัญชีเพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปบัญชีภาครัฐ (111)

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

จัดทํางบการเงินของหน่วยงานให้รวดเร็ว

และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 6

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
1.3 ด้านการตรวจสอบภายใน
1.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ (114)

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อรุ่น

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

7

130

6

10

50

42

(บาท)

ประจําปี

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562

45,000

315,000

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายในตามมาตรฐาน
และหลักเกณพ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

1.4 ด้านการเงินการคลังภาครัฐ
1.4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน (115)
- จัด ณ ส่วนกลาง
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 1
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 2
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 3
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 4
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 5
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 6
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 7
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 8
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 9

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ

เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการบริหาร การเงิน การบัญชี
การควบคุมภายใน การตรวจสอบ

1,150,000

61,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000
121,000

ภายใน และการพัสดุ เพิ่มขีดสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ 7

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

1.4.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สําหรับ
หัวหน้างาน (116)

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

50

54

64,000

64,000

2

30

12

16,600

33,200

1

70

3

70,000

70,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการบริหาร การเงิน การบัญชี
การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการพัสดุ เพิ่มขีดสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน
1.4.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

"การใช้งานระบบการรับชําระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ สําหรับหน่วยงานนําร่อง" (117)

เกี่ยวกับการใช้งานระบบการรับ
ชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ
และสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

1.4.4 โครงการสัมมนาผู้รับบริการ (118)

เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
กรมบัญชีกลางและสํานักงานคลัง
จังหวัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ
กรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้รับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ เพื่อนํามาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 8

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ
2.1 ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
2.1.1 โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก (119)

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก

2.1.2 โครงการประชุมชี้แจงนายทะเบียนและ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ผู้มีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
ส่วนราชการทั่วประเทศ และมาตรการกํากับ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (120)

ในการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ และมาตรการกํากับ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ

2.2 ด้านพัฒนาระบบลูกจ้าง
2.2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
ของลูกจ้างประจํา" (121)
- จัด ณ ส่วนกลาง
- จัด ณ สํานักงานคลังเขต 1 - 9

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สิทธิประโยชน์ กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

450

6

369,420

738,840

1

420

6

270,000

270,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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132,400

1
9

80
50

6
6

10,000
13,600

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 9

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.3 ด้านการบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ
2.3.1 โครงการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรของ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจํา (e-Payroll) หลักสูตร
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา (122)

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

18

60

12

(บาท)

3.2 สํานักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.2.1 โครงการบําเหน็จบํานาญสัญจร (124)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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25,800

464,400

ในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายตรง
เงินเดือน และค่าจ้างประจําได้
อย่างถูกต้อง

3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามภารกิจของสํานักงานคลังเขต
3.1 สํานักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยื่นขอรับ เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการและ
บําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions' Electronic Filing) (123)
- รุ่นที่ 1 สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รุ่นที่ 2 สําหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

ประจําปี

ระยะเวลาดําเนินการ

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

30,000

1

100

3

15,700

1

80

3

14,300

4

40

3

7,500

30,000

ให้มีความรอบรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 10

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
3.3 สํานักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
3.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน
คลังเขต 3 (125)
- รุ่นที่ 1
- รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อรุ่น

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

100

3

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิต่าง ๆ ในการขอรับเงิน
บําเหน็จบํานาญ รวมทั้งสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ หลังจากเกษียณอายุราชการ
เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่อง
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญผ่านระบบ
Pension's Electronic Filing

3.4 สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
3.4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การยื่นขอรับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pension's Electronic Filing)" (126)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผ้ปู ฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ

(บาท)

ประจําปี

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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30,000

10,500
19,500

1

50

12

30,000

30,000

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยตนเองได้ และสามารถ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานได้

หน้าที่ 11

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
3.5 สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
3.5.1 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบําเหน็จ
บํานาญและวิธีปฏิบัติงานในระบบ e-pension
สําหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและการยื่น
ขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions' Electronic Filing) (127)
สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ

3.6 สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
3.6.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ
ด้านบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา" (128)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ
ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

5

70

3

6,000

30,000

2

50

6

15,000

30,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญ
ในระบบ e-pension และระบบ
การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วย
ตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions' Electronic Filing)
พร้อมสิทธิประโยชน์ และเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ หลังจากพ้น
จากราชการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจน
นําความรู้ไปให้คําแนะนําปรึกษา
แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ 12

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
3.7 สํานักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม
3.7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านบําเหน็จบํานาญ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 (129)

3.8 สํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.8.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "โครงการ
เสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online" (130)

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

60

6

15,000

30,000

1

40

6

30,000

30,000

1

100

6

30,000

30,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กฎหมาย ระเบียบ และการยื่น
ขอรับบําเหน็จบํานาญผ่าน
ระบบ e-Filing

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ก่อให้เกิดเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

3.9 สํานักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา
3.9.1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ภายในสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานคลังเขต 9
จังหวัดสงขลา (131)

จํานวน จํานวน

ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย/รุ่น เงินงบประมาณ

การปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ 13

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

1. การพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ
1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
(201)
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
เพื่อขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (201-1)

เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา

เพื่อทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและ

เชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมบัญชีกลางในปัจจุบัน
(201-2)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรมบัญชีกลาง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คน/รุ่น

2562

(ช.ม.)

416,600

1

100

12

72,000

1

60

12

64,000

หน้าที่ 14

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (201-3)
- รุ่นที่ 1
- รุ่นที่ 2
- รุ่นที 3
- รุ่นที่ 4

เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของกรม

กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา

เพื่อให้บุคลากรให้ความสําคัญ

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมและการบริการภาครัฐ
ในปัจจุบนั (201-4)

กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

1.1.2 โครงการคนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนรวมในการ

ที่ยั่งยืน (202)

ทํากิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2562

70
70
70
50

12
12
12
6

66,000
66,000
66,000
30,400

1

60

12

52,200

1

120

12

394,700

4

หน้าที่ 15

394,700

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

2. การพัฒนาบุคลากรด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.1 ด้านการบริหารงานบุคคล
2.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่ม เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร สําหรับ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
ผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง (203)
ในเรื่องสําคัญเร่งด่วน เพื่อให้มี
- รุ่นที่ 1
แนวทางการบริหารงานด้าน
- รุ่นที่ 2
การเงินการคลังภาครัฐไปใน
แนวทางเดียวกัน
2.1.2 โครงการอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของบุคคล สังกัดสํานักงาน
คลังเขตและสํานักงานคลังจังหวัด" (204)
- สํานักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สํานักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สํานักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
- สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
- สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
- สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
- สํานักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม
- สํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สํานักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่คณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงาน
ของบุคคล สังกัดสํานักงาน
คลังเขตและสํานักงานคลังจังหวัด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน
บุคคลทั้งระบบ เรียนรู้และ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
คู่มือ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คน/รุ่น

2562

(ช.ม.)

2

9

2,895,400

128
128

12
18

12

4

1,252,400
1,643,000

273,000

14,000
14,000
14,000
43,400
43,400
43,400
14,000
43,400
43,400
หน้าที่ 16

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (205)
สําหรับบุคลากรกองการพัสดุภาครัฐ
และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

3

80

6

2562

14,000

42,000

ความสามารถของบุคลากร
กองการพัสดุภาครัฐให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษา
แนะนําพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กฎหมายลําดับรอง ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ชัดเจน นําไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ 17

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

บุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (206)

ความสามารถของบุคลากร
กองการพัสดุภาครัฐให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษา
แนะนําพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
กฎหมายลําดับรอง ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกต้อง ชัดเจน นําไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

60

12

หน้าที่ 18

2562

151,100

151,100

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
(207)

ในกระบวนงานของหน่วยงาน
ในภาพรวม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มนโยบายการจัดซื้อ
โดยรัฐระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ในบทบาทของกรมบัญชีกลาง (208)

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
วิธีปฏิบัติการบริหารการเงิน
การคลังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
สามารถนําไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

18

12

66,400

66,400

1

50

24

156,000

156,000

หน้าที่ 19

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.2.5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของ
กรมบัญชีกลาง (209)

เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของ
กรมบัญชีกลางในภาพรวม
สร้างเสริมทัศนคติ จิตสํานึก
และคุณค่าการนําความคิดและ
หลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้มีพฤติกรรมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ยุคใหม่

2.2.6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสําหรับ
การปฏิบัติงาน (210)

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ สามารถ
นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

90

36

1,075,000

1,075,000

1

40

30

237,600

237,600

หน้าที่ 20

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.2.7 โครงการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (211)
ครั้งที่ 1 โครงการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
: ประชุมชี้แจง (211-1)

กลุ่มที่ 6 กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

กลุ่มที่ 7 กองคดี
กลุ่มที่ 8 กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
กลุ่มที่ 9 กองตรวจสอบภาครัฐ
กลุ่มที่ 10 กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มที่ 11 กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

50

6

2562

142,000

142,000

เกิดบรรยากาศขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ในระดับหน่วยงาน
มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 โครงการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
: ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (211-2)
กลุ่มที่ 1 สํานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มที่ 2 กองกฎหมาย
กลุ่มที่ 3 กองการเงินการคลังภาครัฐ
กลุ่มที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มที่ 5 กองการพัสดุภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

เกิดบรรยากาศขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ในระดับหน่วยงาน
มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้

31

6
70
90
59
42
86
46
27
63
31
87
90

290,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

หน้าที่ 21

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

กลุ่มที่ 12 กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กลุ่มที่ 13 กองแผนงาน
กลุ่มที่ 14 กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มที่ 15 กองละเมิดและแพ่ง
กลุ่มที่ 16 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มที่ 17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 18 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
กลุ่มที่ 19 กลุ่มนโยบายการจัดซื้อ
โดยรัฐระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 20 กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
กลุ่มที่ 21 กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มที่ 22 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มที่ 23 สํานักงานคลังเขต 1
กลุ่มที่ 24 สํานักงานคลังเขต 2
กลุ่มที่ 25 สํานักงานคลังเขต 3
กลุ่มที่ 26 สํานักงานคลังเขต 4
กลุ่มที่ 27 สํานักงานคลังเขต 5
กลุ่มที่ 28 สํานักงานคลังเขต 6
กลุ่มที่ 29 สํานักงานคลังเขต 7
กลุ่มที่ 30 สํานักงานคลังเขต 8
กลุ่มที่ 31 สํานักงานคลังเขต 9
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คน/รุ่น

2562

(ช.ม.)

72
18
37
90
47
59
50

10,000
9,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

18

9,000

17
8
9
17
19
16
16
18
17
18
16
16

9,000
6,000
6,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
หน้าที่ 22

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

2.2.8 โครงการตลาดนัดความรู้กรมบัญชีกลาง เพื่อเผยแพร่ความรู้ของชุมชน
: CGD - KM Market (212)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2562

1

200

6

573,800

573,800

2

47

24

333,300

666,600

นักปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง
และของส่วนราชการอื่น เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้และ
ความรู้ที่ได้ต่อชุมชนนักปฏิบัติ
และส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
นักปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นต้นแบบการจัดการความรู้

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ
2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
จากแบบจําลองเศรษฐกิจจังหวัด (213)
เศรษฐกิจการคลังจังหวัดในการ
วิเคราะห์และประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดจากแบบจําลอง
เศรษฐกิจจังหวัด

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 23

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2.3.2 โครงการเครือข่ายการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
(214)
การควบคุมภายในตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

1

106

6

321,000

321,000

2.3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(215)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน

1

150

6

238,000

238,000

2.3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การตรวจสอบสํานวนให้กับเจ้าหน้าที่
กองละเมิดและแพ่ง (216)
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
- ครั้งที่ 4

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การตรวจสอบสํานวนให้กับ
เจ้าหน้าที่กองละเมิดและแพ่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบสํานวนความรับผิด
ทางละเมิด การพิจารณา
อายุความ วิธีการ และขั้นตอน
การจัดทําสํานวนเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง

4

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562

476,000

113
113
113
113

12
12
12
18

หน้าที่ 24

103,200
106,800
106,800
159,200

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

3. การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมการปฏิบัติงาน
3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ของกรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (217)

ในการดํารงชีพจากสถานการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค์

3.1.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรกรมบัญชีกลาง (218)

ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานสามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

50

12

351,000

351,000

1

30

24

250,000

250,000

หน้าที่ 25

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

3.2 ด้านพัฒนาความรู้ที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน
3.2.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน หลักการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

24

18

1

50

2562

285,000

285,000

172,000

172,000

หลักสูตร การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
บุลลากรของกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
พ.ศ. 2562 - 2565 (219)
สามารถจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลระยะยาวสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การได้
อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปีได้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างทักษะ และสมรรถนะ

การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (220)

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรกรมบัญชีกลางเพื่อนําไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12

หน้าที่ 26

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

3.2.3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

การนําเสนอด้วย Infographic (221)

ให้มีความรู้ในการออกแบบ เข้าใจ
แนวคิด ขั้นตอนการทําภาพ
อินโฟกราฟิก และสามารถแปลง
ข้อมูลจากข้อมูลที่มีจํานวนมาก
และซับซ้อนออกมาเป็นรูปภาพ
เพื่อนําเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้

3.2.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับ
ผู้บริหาร (English Communication
for Executive) (222)

ภาษาอังกฤษของผู้บริหารให้
สามารถเข้าใจโครงสร้างของภาษา
และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และนําไปใช้ในการนําเสนอ
ผลงาน การเจรจาต่อรอง
การเข้าสังคม การแสดงความคิดเห็น
และการพูดในที่สาธารณะ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

30

18

205,600

205,600

5

3

20

24,000

120,000

หน้าที่ 27

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

3.2.5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English Communication Skill) (223)

บุคคลได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง
การพูด และการเขียน และ
นําทักษะมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง

3.2.6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
(English social club) (224)

บุคลากรได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด กล้าแสดงออก
และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษภายใต้คําแนะนํา
ของอาจารย์สอนภาษา

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

3

20

30

38,000

114,000

22

-

3

3,654.54

80,400

หน้าที่ 28

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

3.2.7 โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษา

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

อังกฤษ (English Camp) (225)

บุคลากรได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ในสภาวะแวดล้อมเสมือนจริง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
โดยทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
เสริมสร้างทักษะทางภาษา
กล้าแสดงออก และความมั่นใจ
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2

30

18

2562

387,640

4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
4.1 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

ตามความ ตามความ ตามความ

ตามความ

สมรรถนะที่จําเป็นตามนโยบาย (226)

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

เหมาะสม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง ส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์

หน้าที่ 29

775,280

2,150,480

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

5.3 สํานักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
5.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคลังจังหวัด
และสํานักงานคลังเขต (229)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

30

6

30,000

30,000

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ด้านการเงินการคลัง และนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

2

50

6

15,000

30,000

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
งานด้านการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง งานประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

30

12

30,000

30,000

5. การพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของสํานักงานคลังเขต
5.1 สํานักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
การเสริมสร้างความรู้ทางด้าน
ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การควบคุมภายในให้แก่บุคลากร
การควบคุมภายในที่ถูกต้อง
ของสํานักงานคลังเขต และสํานักงาน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
คลังจังหวัดภายในเขต 1 (227)
5.2 สํานักงานคลังเขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.2.1 โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายการคลัง
ของสํานักงานคลังเขต 2 และหรือ สํานักงาน
คลังจังหวัดในเขต 2 (228)

กลุ่มเป้าหมาย

หน้าที่ 30

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

5.4 สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
5.4.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

"การเสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงาน
ในระรบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions'
Electronic Filing)" สําหรับเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่
(230)

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยตนเอง และสามารถตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงานได้

5.5 สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
5.5.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คนคลัง

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ก้าวไกล ราชการไทย 4.0" ให้แก่บุคลากร
สํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัด
ภายในเขต 5 (231)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

2562

1

40

12

30,000

30,000

1

32

6

30,000

30,000

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบราชการ
4.0 และเตรียมความพร้อมให้
กับบุคลากรในการเสริมสร้าง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าที่ 31

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

5.8 สํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.8.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"คิดอย่างสร้างสรรค์ และทํางาน
อย่างมีความสุข" (234)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

60

6

30,000

30,000

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
วิเคราะห์และจัดการความเครียด
ได้อย่างถูกต้อง

1

50

6

30,000

30,000

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเอง
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทํางาน
สร้างสัมพันธภาพที่ดีใช้สันติวิธี
ในการทํางานร่วมกันทําให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
และประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ

1

50

6

30,000

30,000

5.6 สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
5.6.1 โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ในกระบวนการตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง (232)
การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และได้
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
5.7 สํานักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม
5.7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง "การสร้างสมดุลยภาพ
ระหว่างชีวิตกับงาน (Work-life Balance)"
(233)

กลุ่มเป้าหมาย

หน้าที่ 32

2562

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์/เนื้อหา

5.9 สํานักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

5.9.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค
การเขียนผลงานทางวิชาการ (235)

ในหลักการและรูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย/รุ่น

เงินงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

จํานวน จํานวน

ต่อรุ่น

(บาท)

ประจําปี

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

รุ่น

คน/รุ่น

(ช.ม.)

1

50

12

หน้าที่ 33

2562

30,000

30,000

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

