
                         บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส านักปลัด  อบต.ล าสนธิ  อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี  

ที ่ ลบ 80301/                      วันที่   15   กันยายน  พ.ศ.  2564 

เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
   

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรน าความรู้ความสามารถมาปรับใช้กับองค์กร
ตลอดจนภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคล เพ่ือท าให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ นั้น 
 

  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด จึงขอรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพ่ือรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 
             (ลงชื่อ)             

                          ( นางสาวฤทัยรัตน์ บุญนารักษ์ ) 
              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 

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

 
                  (ลงชื่อ)  

                          (นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด) 
            หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 



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

 
       (ลงชื่อ)  

                               (นายบรรจบ  แก้ววิชิต) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

 
 

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

 
             

 (ลงชื่อ)         
                            (นางวันทนา  บุญหรรษา) 

                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณ
ที่พัฒนา 
ปี 2564 

(จ านวน คน) 

ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา การติดตามและ

ประเมินผล 
ปี (2564) 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อ่ืน 
1 โครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารจดัท าฐานขอ้มลู
เพื่อการบรหิารงานของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ปี พ.ศ. 2564 

 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายของทาง
ราชการ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

 
 

ไม่มี 

ควรส่งผู้ที่ไม่
เคยเข้ารับ
การอบรมได้
อบรมตาม
หลักสูตร
ดังกล่าว 

2 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายของทาง
ราชการ 
 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 



3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยด้วยการศึกษา
ผ่านทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถน ามา
พัฒนางานที่ปฏิบัติ
ได้ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน1ราย 

ไม่มี พิจารณาให้
บุคคลากร

ทางการศึกษา
ได้เข้ารับการ
อบรมทุกคน 

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการจัดเก็บภาษี
อากรท้องถิ่นอย่างมือ
อาชีพและการเตรียม
ความพร้อมด้านการ
จัดเก็บภาษี 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมายของทาง
ราชการ 
 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน1ราย 

อบต.ยังขาด
ข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว มีผู้

ปฏิบัติหน้าที่คือ
ลูกจ้าง และมี
การเปลี่ยน

บุคลากรบ่อย 
ท าให้การ

ปฏิบัติงานไม่
เป็นปัจจุบัน 

ควรจัดหา
ข้าราชการมา
ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบ
และเกิดการ
พัฒนางาน 

5 โครงการก ากับการคลัง
อย่างเข้าใจ เบิกจ่ายได้
อย่างถูกต้อง 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมายของทาง

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

ไม่มี ไม่มี 



ราชการ 
 

6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมายของทาง
ราชการ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

ไม่มี ไม่มี 

7 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการ
ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจรับ
การจ้างการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
กฎหมายของทาง
ราชการ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

ไม่มี ไม่มี 

8 โครงการอบรมหลักสูตร"
เจาะลึกหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของ อปท. 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับ
และสามารถน ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

ฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1  / ผ่านการอบรม
ตามแนว

ทางการพัฒนา 
จ านวน 1 ราย 

ไม่มี ไม่มี 



กฎหมายของทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 


