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องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

  แผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ฉบับนี้ไดจัดทำข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ รวมถึงทัศนคติท่ีดีและเอ้ืออำนวย

ตอการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ตอระบบงาน

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดฉบับนี้จะเปนเครื่องมือชวยใหสามารถพัฒนาบุคลากรไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว และ            

พรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จท่ีตั้งไวตอไป 

 

 

กองการเจาหนาท่ี 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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สวนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๑.๑ ภาวการณเปล่ียนแปลง  
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร 
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคกรตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา 
รูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคกร ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร 
ความรูภายในองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม  
  ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑1 
ระบุ ดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง 
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ 
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร 
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ   
แกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ    
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง          
ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน 
องคการแหงการเรียนรูสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง  
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได 

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคนเปนผูมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

๔. ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการครู 
ลูกจางประจำ และพนักงานจางใหเกิดการ แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันเพ่ือนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติ
ราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 
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 1.๓ ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน (ก.จ.จ. ขอนแกน) 
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน (ก.จ.จ. 

ขอนแกน) เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี     
7 พฤศจิกายน ๒๕4๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๑๒ สวนท่ี ๓ การพัฒนาขาราชการ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงภารกิจขององคกร สงผลใหพันธกิจท่ีกำหนดไวบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด เกิดผลดีตอเศรษฐกิจและ
สังคม ประชาชนในจังหวัดขอนแกนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

สวนที่ ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
๑.  วัตถุประสงคการพัฒนา 
 ๑.๑ เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหทันตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๑.๒ เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนการสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง     
ใหเกิดกับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 ๑.๓ เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดความคุมคาเชิงภารกิจขององคกร 
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหมีทักษะ สมรรถนะ ยึดม่ันใน
ความถูกตองและจริยธรรม และมีความรูในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑) ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 ๒) ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและไดรับมอบหมาย โดยยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม สามารถแกไขปญหาและดำเนินการเชิงรุกไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๓) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนงใหสามารถคิดวิเคราะห มีความละเอียด
รอบคอบและความถูกตองของงาน เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานและอาชีพ ชวยปรับปรุงความสามารถท่ี
มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมศักยภาพการทำงานของบุคลากร ใหมีความสามารถท่ี
จะรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน มีความพรอมในการทำงานในตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
 ๔) ดานการบริหาร มีความพรอมในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุง แกไข และควบคุมดูแลการบริหารจัดการองคกร ใหเปนไป
ตามระเบียบอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติท่ีดี 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
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๒.  เปาหมายการพัฒนา  
  ๒.๑ บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมไดรับการพัฒนา
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒   บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี           
ท่ีรับผิดชอบ 
  ๒.๓   บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงสายงานภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ป  
  ๒.๔   มีการจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรม หรือสงเสริมใหมีการศึกษาตอของบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอยางเพียงพอ เพ่ือเปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดไดพัฒนา
ตนเองตามความประสงค เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพใหสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

 

สวนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซ่ึงควรใหขาราชการ
ไดรับการอบรมอยางนอย ๑ หลักสูตร/ป  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแก ความรูเก่ียวกับ  
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐  
๑.๒ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน 
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
1.๘ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน  

๒. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
๒.๑ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒.๒ หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒.๓ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๒.๔ หลักสูตรดานการบริหาร 
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๒.๕ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๒.6 หลักสูตรพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
๒.7 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม  
๒.8 มนุษยสัมพันธในองคกร 

๓. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
๓.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
๓.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

๔. ประเด็นท่ีตองพัฒนา  
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช     

ในการปฏิบัติงาน 
4.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
๔.๕ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
๔.6 พัฒนาการกระจายอํานาจ การตัดสินใจในองคกร 
๔.7 พัฒนาระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน (ก.จ.จ. 

ขอนแกน) เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี     
7 พฤศจกิายน ๒๕4๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน กําหนดใหตองพัฒนา ๕ ดาน  ไดแก  

1. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป  
เชน  สถานท่ี  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ 

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถ       
ในการปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานขอมูลสารสนเทศ  งานพัสดุ  
งานคลัง งานดานชาง เปนตน 

3. ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน เชน  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  สงเสริมใหสามารถ      
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน การสื่อความหมาย  
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  การบริการเปนเลิศ  การทำงานเปนทีม  เปนตน 

5. ดานคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เชน  จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรูความสามารถ การฝกอบรม ตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางนอย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย  
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สวนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด  

วิธีการพัฒนาผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ลูกจางประจํา และ 
พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้  

๑. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เฉพาะขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม  

๒. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเอง หรือสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดขอนแกน หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม  

๓. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจและ 
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๕. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 
6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  
7. การประชุม จัดใหมีการประชุมขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหาร

สวนจังหวัดอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณา 

และใหความสําคัญแกบุคลากรในทุกระดับชั้น ไดแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขาราชการ ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ ท้ังทางดานการปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ ความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง การบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การพัฒนาผูบริหาร 

  1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือหนวยงานอ่ืนจัดอบรม

สัมมนา อยางนอยคนละ 1 หลักสูตร/ป 

  1.2 การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

  1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
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 2. การพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  2.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือหนวยงานอ่ืนจัดอบรม

สัมมนา อยางนอยคนละ 1 หลักสูตร/ป 

  2.2 การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

  2.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 

 3. การพัฒนาความชำนาญการของบุคลากร 

  3.1  จัดใหขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และ

พนักงานจาง ไดเขารับการศึกษาอบรม เขารวมสัมมนาและศึกษาดูงาน อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

  3.2 เปดโอกาสใหขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และ

พนักงานจางท่ีมีความสนใจไดศึกษาหาความรูและสงเสริมใหมีการศึกษาตอเพ่ือใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน และจัดใหมีการ

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน 

  3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 4. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปล่ียนสายงาน 

  4.1 การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท่ีบรรจุใหมหรือ

เปลี่ยนสายงาน ภายใตการสอนงานโดยผูบังคับบัญชาหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในหนาท่ีนั้นๆ 

  4.2 การปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงขอมูลตางๆ กอนบรรจุงานใหมหรือเปลี่ยนสายงาน 

  4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงาน เพ่ือใหมีความรูเบื้องตนในงาน

หลายๆ ดาน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕65 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทําโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพ้ืนฐาน 

ในการปฏิบัติราชการ ไดแก  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ      
ของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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สวนที่ ๕ 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          

ใชงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4, ๒๕๖5 และ ๒๕๖6          
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดกําหนดตารางฝกอบรมใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน (ก.จ.จ. ขอนแกน) เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี 7 พฤศจกิายน ๒๕4๕ หมวด 12 สวนท่ี 3 ดังนี้  

๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๔. หลักสูตรดานการบริหาร 
๕. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

สวนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  ๑. การกำหนดใหผูเขารับการอบรมตองทำรายงานผลการเขารับการอบรม ภายใน 7 วันทำการ 
นับแตวันกลับจากอบรม เพ่ือรายงานเพ่ือผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  2. ใหผูบังคับบัญชาทำหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอนและหลังการเขารับการอบรมตามขอ 1 
  3. นำขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการตอไป 
  4. ผูบังคับบัญชานำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

*************************************************** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 โครงการปฐมนิเทศ
ขาราชการและพนักงานจาง
ท่ีบรรจุใหมแตงตั้งใหม 

เพ่ือเสรมิสราง
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับ อบจ. และ
บทบาทหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ขาราชการ อบจ. /
ขาราชการครู  
ท่ีบรรจุแตงตั้งใหม
และพนักงานจางท่ี
ไดรับการแตงตั้งใหม 

เทากับจำนวน
ขาราชการ อบจ. / 
ขาราชการครู และ
พนักงานจาง 
ท่ีบรรจุแตงตั้งใหม 

ฝกอบรม 
ปฐมนิเทศ 

/ / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน/
สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

2 จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือถายทอดความรูและสราง
องคความรู 

เพ่ือนำความรูท่ีไดมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ขาราชการ / 
ขาราชการครู / 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

เทากับจำนวน
ขาราชการ / 
ขาราชการครู / 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางของ 
อบจ.ขอนแกน 

จัดประชุม
ขาราชการ 
ลูกจางประจำ 
และ
พนักงานจาง 

/ / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาการ
สรางองคกรแหงการเรียนรู
และการจัดการความรูใน
องคกร 

เพ่ือใหขาราชการ 
ขาราชการครู
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน  
มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการสราง
องคกรแหงการเรียนรู
และการจัดการความรู
ในองคกร 

ขาราชการ/ขาราชการครู/ 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

ขาราชการ/ 
ขาราชการคร/ู 
ลูกจางประจำ
และพนักงาน
จางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 
ทุกคน 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน/
สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

2 โครงการสัมมนาผูบริหาร/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาความรู
และวิสยัทัศนในการ
ทำงานของขาราชการ 
องคการบริหารสวน
จังหวัด สายงาน
ผูบริหาร 

คณะผูบริหาร 
ขาราชการ อบจ. 
ประเภทบริหาร/
อำนวยการ 

คณะผูบริหาร 
ขาราชการ อบจ. 
ประเภทบริหาร/
อำนวยการ ทุกคน 

สัมมนา/ 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

/ / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 
 

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/หลักสตูรท่ี
เก่ียวของกับหนาท่ีรับผิดชอบ
ของแตละตำแหนง 

เพ่ือพัฒนาความรู
ของขาราชการ 
ขาราชการครู
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

ขาราชการ/ขาราชการครู/ 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

รอยละ 80 
ของจำนวน
ขาราชการ/ 
ขาราชการคร/ู 
ลูกจางประจำ
และพนักงาน
จางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

อบรม/ 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

/ / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 
 

 



 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

4 เตรียมความพรอมและพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล  

เพ่ือเตรียมความ
พรอมและพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล
ใหกับขาราชการ 
ลูกจางประจำ และ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

คณะผูบริหาร/ 
ขาราชการ/ขาราชการครู / 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 

คณะผูบริหาร/ 
ขาราชการ/
ขาราชการครู / 
ลูกจางประจำ
และพนักงาน
จางในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 
ทุกคน 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน/
สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

5 โครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาทองถ่ิน พ.ศ.
2562 และการบันทึกขอมูล
ในระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาทองถ่ิน ของ
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหบุคลากร
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ
งบประมาณทางการ
ศึกษาไดรบัความรู
ความเขาใจในเรื่อง
การบริหารจัดการ
งบประมาณทางการ
ศึกษาและการปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ และ
การบันทึกขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ทองถ่ิน 

บุคลากรผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบรหิาร
จัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาและ
บุคลากรผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบันทึกขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
 

บุคลากร
ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการ
บริหารจดัการ
งบประมาณ
ทางการศึกษา
และบุคลากร
ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับการ
บันทึกขอมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา 
ทุกคน 

สัมมนา/ 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

/ / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 
 

 
 
 



 
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 หลักสตูร 
นักบริหารงานทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

ปลัด อบจ./ 
รองปลัด อบจ. 

3 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

2 หลักสตูร 
นักบริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับตน/กลาง 

26 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

3 หลักสตูร 
นักบริหารงานการคลัง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตน/กลาง 

7 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

4 หลักสตูร 
นักบริหารงานชาง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักบริหารงานชาง 
ระดับตน/กลาง 

8 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

5 หลักสตูร 
นักบริหารงานการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักบริหารงานการศึกษา
ระดับตน/กลาง 

8 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

6 หลักสตูร 
นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
ระดับตน/กลาง 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

7 หลักสตูร  
ศึกษานิเทศก 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

ศึกษานิเทศก 5 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

8 หลักสตูร  
ผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

ผอ./รอง ผอ. โรงเรยีน 
ในสังกัด อบจ.ขอนแกน 

47 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 



 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

9 หลักสตูร 
นักจัดการงานท่ัวไป 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

25 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

10 หลักสตูร 
นักทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

8 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

11 หลักสตูร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

9 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

12 หลักสตูร  
นิติกร 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นิติกร 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

6 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

13 หลักสตูร  
นักวิชาการคลัง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการคลัง 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

14 หลักสตูร  
นักวิชาการเงินและบัญชี 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

9 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

15 หลักสตูร  
นักวิชาการพัสด ุ

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการพัสด ุ
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

7 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

16 หลักสตูร  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

4 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 



 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

17 หลักสตูร  
นักวิชาการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

2 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

18 หลักสตูร  
นักวิชาการวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการวัฒนธรรม 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

2 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

19 หลักสตูร  
นักพัฒนาชุมชน 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักพัฒนาชุมชน 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

2 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

20 หลักสตูร  
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

2 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

21 หลักสตูร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

7 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

22 หลักสตูร  
บรรณารักษ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

บรรณารักษ 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

23 หลักสตูร  
นักสันทนาการ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักสันทนาการ 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

24 หลักสตูร  
นักประชาสัมพันธ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักประชาสัมพันธ 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 



 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

25 หลักสตูร  
นักผังเมือง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักผังเมือง 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

26 หลักสตูร  
วิศวกรเครื่องกล 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

วิศวกรเครื่องกล 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

5 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

27 หลักสตูร  
วิศวกรโยธา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

วิศวกรโยธา 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

8 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

28 หลักสตูร  
วิศวกรไฟฟา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

วิศวกรไฟฟา 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

29 หลักสตูร  
วิศวกรสุขาภิบาล 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

วิศวกรสุขาภิบาล 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

30 หลักสตูร 
นักพัฒนาการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักพัฒนาการกีฬา 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

31 หลักสตูร 
นักพัฒนาการทองเท่ียว 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นักพัฒนาการทองเท่ียว 
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ 
ชำนาญการพิเศษ 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

32 หลักสตูร  
เจาพนักงานธุรการ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานธุรการ 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

37 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 



 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

33 หลักสตูร  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

32 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

34 หลักสตูร  
เจาพนักงานการคลัง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานการคลัง 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

35 หลักสตูร  
เจาพนักงานพัสด ุ

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานพัสด ุ
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

11 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

36 หลักสตูร  
เจาพนักงานประชาสมัพันธ 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

37 หลักสตูร  
นายชางโยธา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นายชางโยธา 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

34 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

38 หลักสตูร  
นายชางไฟฟา 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นายชางไฟฟา 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

2 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

39 หลักสตูร  
นายชางเครื่องกล 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นายชางเครื่องกล 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

7 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

40 หลักสตูร  
นายชางผังเมือง 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

นายชางผังเมือง 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 



 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

41 หลักสตูร  
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

42 หลักสตูร  
เจาพนักงานหองสมุด 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานหองสมุด 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน/อาวุโส 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

43 หลักสตูร  
เจาพนักงานสาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ 
ในตำแหนง 

เจาพนักงานสาธารณสุข 
ระดับปฏิบัติงาน/ 
ชำนาญงาน 

1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

44 โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กอนแตงตั้งเปนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 
 

เพ่ือเตรียมความพรอม
และพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กอนไดรับการแตงตั้ง
ใหเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
วิทยฐานะชำนาญการ 

ตามท่ียื่น
ขอรับการ
ประเมินฯ 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

45 โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กอนแตงตั้งเปนวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

เพ่ือเตรียมความพรอม
และพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กอนไดรับการแตงตั้ง
ใหเลื่อนวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ตามท่ียื่น
ขอรับการ
ประเมินฯ 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

 



 
 
๔. หลักสูตรดานการบริหาร 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 หลักสตูร 
นายก อบจ. 

เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
ในการบริหารและ 
การพัฒนาทองถ่ิน 

นายก อบจ.ขอนแกน 1 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

2 หลักสตูร 
รองนายก อบจ. 

เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
ในการบริหารและ 
การพัฒนาทองถ่ิน 

รองนายก อบจ.ขอนแกน 3 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

3 หลักสตูร เลขานุการ/ 
ท่ีปรึกษา นายก อบจ. 

เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
ในการบริหารและ 
การพัฒนาทองถ่ิน 

เลขานุการ/ 
ท่ีปรึกษา นายก อบจ. 

5 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

4 หลักสตูร ประธาน/ 
รองประธานสภา อบจ. 

เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
ในการบริหารและ 
การพัฒนาทองถ่ิน 

ประธาน/ 
รองประธานสภา อบจ. 

3 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

5 หลักสตูร  
สมาชิกสภา อบจ. 

เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
ในการบริหารและ 
การพัฒนาทองถ่ิน 

สมาชิกสภา อบจ. 42 ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/
หนวยงานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ท่ี 
แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย วิธีการ
พัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ หนวย
ดำเนินการ ตำแหนง จำนวน (คน) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 โครงการเสรมิสราง 
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือใหขาราชการ 
ขาราชการครู 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
ไดตระหนักถึง
จรรยาบรรณในอาชีพ 
และมีคณุธรรมจริยธรรม 

ขาราชการ/ 
ขาราชการคร/ู
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

ขาราชการ/
ขาราชการคร/ู
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
ทุกคน 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน/
สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/ 
หนวยงานอ่ืนๆ 

2 โครงการตอตานการ
ทุจริต 

เพ่ือสรางความตระหนัก
ใหขาราชการ ขาราชการครู 
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
ถึงความเสียหาย  
ความรุนแรงของปญหา
การทุจริตคอรรัปช่ัน 
และรวมกันตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

ขาราชการ/ 
ขาราชการคร/ู
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

ขาราชการ/
ขาราชการคร/ู
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
ทุกคน 

ฝกอบรม / / / ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

ขอบัญญัต ิ
อบจ. 

อบจ.ขอนแกน/
สนง.ทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน/ 
หนวยงานอ่ืนๆ 
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