
                         บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส ำนักปลัด  อบต.ล ำสนธิ  อ ำเภอล ำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  

ที ่ ลบ 80301/                      วันที่   15   กันยำยน  พ.ศ.  2563 

เรื่อง   รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธ ิ
   

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ  ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือพัฒนำให้บุคลำกรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำปรับใช้กับองค์กร
ตลอดจนภำระหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบงำนด้ำนบุคคลโดยเฉพำะที่ต้องมุ่งปฏิบัติใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคล เพ่ือท ำให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภำพอันจะส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ นั้น 
 

  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด จึงขอรำยงำนข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มำเพ่ือรำยงำนให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ ดังมีรำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 

 
             (ลงชื่อ)             

                          ( นำงสำวฤทัยรัตน์ บุญนำรักษ์ ) 
              นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 
 

ความเห็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                  (ลงชื่อ)  

                          (นำงสำวประภำภรณ์ กล้ำรอด) 
            หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 
 
 
 



ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
       (ลงชื่อ)  

                               (นำยบรรจบ  แก้ววิชิต) 
            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 

 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
             

 (ลงชื่อ)         
                            (นำงวันทนำ  บุญหรรษำ) 

                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่
พัฒนา 

ปี 2563 
(จ านวน คน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
การติดตามและ

ประเมินผล 
ปี (2563) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี พ.ศ. 2563 

 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

2 โครงกำรอบรมหลักสูตร
ผู้บริหำรท้องถิ่น 4.0 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 
 
 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

2  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน2 ราย 



3 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปฐมวัยด้วย
กำรศึกษำผ่ำนทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม 

เพ่ือให้เกิดองค์
ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนและ
สำมำรถน ำมำ
พัฒนำงำนที่ปฏิบัติ
ได้ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน1ราย 

4 โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตรเทคนิค
กำรจัดเก็บภำษีอำกร
ท้องถิ่นอย่ำงมืออำชีพและ
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
กำรจัดเก็บภำษี 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 
 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน1ราย 

5 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
วิชำกำรประจ ำปี พ.ศ. 
2562 เรื่องทศวรรษใหม่
กำรปกครองท้องถิ่นไทย 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 
 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

2  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 2 ราย 



6 โครงกำรฝึกอบรม 
"หลักสูตรนักพัฒนำชุมชน 
รุ่นที่ 22" 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

7 โครงกำรก ำกับกำรคลัง
อย่ำงเข้ำใจ เบิกจ่ำยได้
อย่ำงถูกต้อง 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

8 โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้งำนโปรแกรมระบบ
แนะน ำส ำหรับอำหำร
กลำงวันส ำหรับโรงเรียน 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 



9 โครงกำรฝีกอบรม
หลักสูตร"นักทรัพยำกร
บุคคล รุ่นที่ 17 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

10 โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

11 โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคกำรปฏิบัติ
หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจ
รับกำรจ้ำงกำรควบคุมงำน
ก่อสร้ำง 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 



12 โครงกำรอบรมหลักสูตร"
เจำะลึกหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของ อปท. 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

13 กำรอบรมสัมนำขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์และแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติสู่กำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 

14 โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อน
ลดขยะต้นทำง(Zero 
Weste) 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
และสำมำรถน ำมำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
กฎหมำยของทำง
รำชกำร 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรมตาม
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน 1 ราย 



 
 

 
 
 
 
 


