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คำนำ 
 

การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง คำนึงถึงการสร้างกำลังคนใน
การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ท้ังในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
เพื่อให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ
ตำแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบลท่ีดีท่ีมี
คุณธรรม โดยได้กำหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    
ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้ใช้กรอบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
       กรกฎาคม  2563 
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ส่วนท่ี 1 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี 1๑ พฤศจิกายน 2545 ส่วนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ 258 – 295 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับ      
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของพนักงานส่วนตำบล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลท่ีดี โดยการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีกำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   
หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีจะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความ
จำเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้          
เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.2  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 ส่วนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้หาความจำเป็น
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งต่าง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง ตามท่ีกำหนดใน
ส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดท้ังความจำเป็นในด้านความรู้
ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง   
ด้านการบริหารและค้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
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ส่วนท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้เรียนรู้แบบแผนของ 

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการท่ีดี ตามหลักสูตรท่ี ก.อบต.กำหนด 

1.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหป้ฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
2.1 พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2 พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้าง ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.3 บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
2.4 ผู้บังคับบัญชาและผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.5 มีการประสานการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
2.6 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารงานและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
       “บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ คู่คุณธรรม การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคน

ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
      3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย  
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      4. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

      5. สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ 
เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยส่วนรวม” 

ส่วนท่ี 3 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้     
ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น     
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การส่ือสารและส่ือความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  ได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมจากพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง  ของทุกส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และ  
จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน  
มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากรและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น สรุปผล ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติราชการ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ เป็นต้น 
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      1.2 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  1.  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
  2.  หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 

  3.  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
  4.  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
  5.  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
  6.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๗.  หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  ๘.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  ๙.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
  10 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
  12. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
  13. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  14. หลักสูตรนักวิชาการการเงินและบัญชี 
  15. หลักสูตรนายช่างโยธา  
  1๖. หลักสูตรสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง 

 1.3 หลักสูตรด้านการบริหาร 
  1. การบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 1.4 หลักสูตรด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรและการบริการประชาชน 
  1. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
  2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

 1.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน 

 1.6 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT  
  1. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านตามตำแหน่งหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวไปท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  ได้กำหนดวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
      1.1 การปฐมนิเทศ จะดำเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบั ติหน้าท่ีเฉพาะพนักงาน 

ส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 
      1.2 การฝึกอบรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อาจดำเนินการเองหรือสำนักงาน

ท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น   หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น                            
หรือส่วนราชการอื่น เป็นผู้ดำเนินการอบรมตามความจำเป็นและเหมาะสม  

      1.3 การศึกษาดูงาน อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาอาจดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

      1.5 การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีสอนงานให้กับผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
      1.6 การให้คำปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้คำปรึกษาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
      1.7 การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
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ส่วนที่ 5 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะดำเนินการต้ังจ่ายงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรไว้      
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ 
๑00,000 บาท 

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้ 
๕๐,000 บาท 

1.3 แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าเดินทางไป
ราชการ   ต้ังจ่ายไว้ 3๐,000 บาท 

1.4 แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                   
และค่าเดินทางไปราชการ ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท 

2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๘๐,000 บาท 
2.๒ แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๐,000 บาท 
2.๓ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 
2.๔ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 
2.๕ งานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,000 บาท 
2.๖ งานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,000 บาท 
2.๗ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,000 บาท 
2.๘ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 
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2.๙ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

2.๑๐ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 
บาท 

2.๑๑ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,000 บาท 

2.๑๒ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

2.๑๓ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

2.๑๔ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 
บาท 
 

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
๓.1 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๐,000 บาท 
๓.๒ แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๐,000 บาท 
๓.๓ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๕,000 บาท 
๓.๔ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๕,000 บาท 
๓.๕ งานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,000 บาท 
๓.๖ งานบริหารงานคลัง  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,000 บาท 
๓.๗ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๕,000 บาท 
๓.๘ งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 
๓.๙ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 
๓.๑๐ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 
บาท 
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๓.๑๑ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,000 บาท 

๓.๑๒ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

๓.๑๓ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

๓.๑๔ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

๓.๑๕ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 บาท 

2.๑๖ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,000 
บาท 

ส่วนท่ี 6 
การติดตามและประเมินผล 

1. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ต้องทำรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน    
ทำการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน   

2. ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินไปพิจารณาในการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี     
โดย lpa ต้องผ่านการประเมินตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
1 หลักสูตรการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบัติราชการ 
บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุใหม่   
ทุกคน 
 

1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 2 ราย 
 

 
 

 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

2 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
 

นักบริหารงานท่ัวไป จำนวน 1 ราย 
 

 
 

  ” 

3 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จำนวน 1 ราย 

 
 

  ” 

4 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 

นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ราย 
 

 
 

  ” 

5 หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
จำนวน 1 ราย 
 

   ” 

6 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ราย    ” 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

7 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย 
 

 
 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

8 หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 1 ราย 

 
 

  ” 

9 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 ราย 
  

  
 

 ” 

10 หลักสูตรนักวิชาการการเงิน 
และบัญช ี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
จำนวน 1 ราย 

  
 

 ” 

11 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จำนวน 1 ราย 

 
 

  ” 

12 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ราย  
 

  ” 

13 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
 

นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 ราย 
 

   ” 

14 หลักสูตรนายช่างโยธา นายช่างโยธา จำนวน 1 ราย 
 

  
 

 ” 

15 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 ราย  
 

  ” 

16 หลักสูตรสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง   จำนวน ๖ ราย    ” 
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3. หลักสูตรการบริหาร 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

1 การบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ 
   
 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 2 ราย 
3 เลขานุการสภา /เลขานุการนายกฯ 
จำนวน 2 ราย 
4. ประธานสภา /รองประธานสภา  
จำนวน 2 ราย 
5. สมาชิกสภา 12 คน 

 
 

 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 2 ราย 
3 เลขานุการสภา /เลขานุการนายกฯ 
จำนวน 2 ราย 
4. ประธานสภา /รองประธานสภา  
จำนวน 2 ราย 
5. สมาชิกสภา 12 คน 
 

 
 

 
 

 
 

” 
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4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
จำนวน ๕๐ ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีบุญเรือง 

 
2 หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการ

พัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
จำนวน ๕๐ ราย 

 
 

 
 

 
 

” 

3 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 
 
 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง จำนวน 20 ราย 
 

 
 

 
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

 
4 หลักสูตรการจัดทำแผนอัตรากำลัง  

3 ปี 
 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
จำนวน 5 ราย 

 
 
 

 
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

 
5 หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง 

 
นายช่างโยธา / พนักงานจ้าง 
จำนวน 2 ราย 

 
 

 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ 

6 หลักสูตรการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
จำนวน 5 ราย 

 
 

 
 
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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๗ หลักสูตรท่ัวไปพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ 

พนั กงาน ส่วนตำบล พนั ก งาน จ้าง               
จ้างเหมาบริการ 

 
 

 
 

 
 

-กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
-สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา 
-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยบูรพา 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
จำนวน 40 ราย 
 

 
 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีบญุเรือง 

6. หลักสูตรฝ่ายการเมือง 
 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
2564 2565 2566 

1 หลักสูตรนายก อบต.  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

2 หลักสูตรรองนายก อบต. 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 2 ราย 

 
 

  ” 

3 หลักสูตรเลขานุการสภา  
/เลขานุการนายกฯ 

เลขานุการสภา /เลขานุการนายกฯ 
 

 
 

  ” 

4 หลักสูตรประธานสภา  
/รองประธานสภา  

ประธานสภา /รองประธานสภา อบต. 
จำนวน  2  ราย 

 
 

  ” 

5 หลักสูตรสมาชิกสภา  สมาชิกสภา  12  คน 
 
 

 
 

 
 

 ” 
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๖ หลักสูตรท่ัวไปผู้บริหารและสมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 2 ราย 
เลขานุการสภา /เลขานุการนายกฯ 
ประธานสภา /รองประธานสภา อบต. 
จำนวน  2  ราย 
สมาชิกสภา  12  คน 

 
 

 
 

 
 

 

 


