
                                   บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว    
ที ่  สบ 74001/…...........................…………วันที่ 1  ตุลาคม 2563                                        
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
เรียน   หัวหน้าส านักปลัด / ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรน าความรู้ความสามารถมาปรับใช้กับองค์กรตลอดจน
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล เพื่อท าให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  
 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ท่านได้ทราบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
     (ลงชื่อ) 
         (นางสาวสุภาภรณ์ กล่อมกลม) 
                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

ความคิดเห็นหัวหน้าส านักปลัด อบต........................................................................................... ...................... 
...................................................................................................................... .....................................................  
      
          (ลงชื่อ) 
                                                                   (นางเกษา จิตรธรรม) 
                                                                     หัวหน้าส านักปลัด 
           

ความคิดเห็นปลัด อบต.......................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

      (ลงชื่อ) 
            (นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 

ความคิดเห็นนายก อบต.......................................................................................................... ............................  
..................................................................................................................................................... ......................... 
      
     (ลงชื่อ)  
         (นายสนม โสป่าสัก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

การติดตามและ
ประเมินผลป ี(2563)

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ลักษณะการฝึกอบรม

๑
หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลใหม้ีทกัษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับการฝึกอบรม ๑
 คร้ัง/ปี

๑

๒
เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีทกัษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

รองนายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม/พฒันาความรู้ ๑
 คร้ัง/ปี

๑ -

เลขานุการนายก อบต. 
ได้รับการฝึกอบรม/พฒันา
ความรู้ ๑ คร้ัง/ปี

๑ -

P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา
-

ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการพฒันา

ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการพฒันา

๕
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาระบบการท างานของ ส.อบต.ใหม้ีทกัษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น

19 -

ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการพฒันา

๔
ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

-

ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ตามแนวทางการพฒันา

๓
เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีทกัษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

เพื่อพฒันาระบบท างานของประธานสภาหรือรอง
ประธานสภา ใหม้ีความรู้ ทกัษะความรู้และความ
เข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น

๑ P

สมาชิก อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม๑ คร้ัง/ปี

P

การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   อ าเภอแก่งคอย   จงัหวัดสระบุรี

ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก 
อบต. หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

P

P

หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง
ประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๑
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ทอ้งถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานของหวัหน้าส่วนงาน
แต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทกัษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

หวัหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

2
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/
ผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

หวัหน้าส่วน แต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

๓
 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/
ผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

4
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หวัหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

๕
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผู้อ านวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

๖
หลักสูตรนักวเิคราะหน์โยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

ลักษณะการฝึกอบรม
การติดตามและ

ประเมินผลป ี(2563)

2. การพัฒนาบคุลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

7
หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพฒันาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

๘
หลักสูตรนักวชิาการเกษตรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

9
หลักสูตรบคุลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

10
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

๑๑
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธรุการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

12
หลักสูตรเจ้าพนักงานปอ้งกันฯ/นัก
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

ลักษณะการฝึกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

การติดตามและ
ประเมินผลป ี(2563)

2. การพัฒนาบคุลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (ต่อ)



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

13
หลักสูตรนายช่างไฟฟา้หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

๑๔
หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

15
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/
นักวชิาการเงินและบญัชีหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

๑๖
หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวชิาการ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

17
หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวชิาการพสัดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

18
หลักสูตรนักวชิาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

2. การพัฒนาบคุลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (ต่อ)

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

ลักษณะการฝึกอบรม
การติดตามและ

ประเมินผลป ี(2563)



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

๑๙
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

20
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ผ่านการอบรมตาม

แนวทางพฒันา

21
หลักสูตรพนักงานจ้างทกุต าแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

22
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีประสิทธภิาพในการ
ท างาน

๑ P -
ไม่ได้มีการคัดเลือกตาม

แนวทางการพฒันา

23
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

เพื่อพฒันา ทกัษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละต าแหน่ง 
ใหส้ามารถปฏบิติังานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีประสิทธภิาพในการ
ท างาน

๑ P -
ไม่ได้มีการคัดเลือกตาม

แนวทางการพฒันา

24
เพิ่มประสิทธภิาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนต าบลและบคุลากร อบต.
ช าผักแพว

เพื่อพฒันาทกัษะความรู้การปฏบิติังานตามมาตรฐาน
การปฏบิติัราชการ อปท.ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงานพนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างฯลฯอบรม 
และศึกษาดูงาน ๑ คร้ัง/ปี

๔๐ - P
จัดอบรมโครงการศึกษา

ดูงาน

2. การพัฒนาบคุลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (ต่อ)

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

ลักษณะการฝึกอบรม
การติดตามและ

ประเมินผลป ี(2563)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา



อบต.
ด าเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน

25
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าทอ้งที่ 
ทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการท างานเปน็ทมี การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบคุลากรและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ช าผักแพว

บคุลากรได้รับการอบรม 
และศึกษาดูงานการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน ๑ 
คร้ัง/ปี

๘๐ 40 P

จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนว

ทางการพฒันา

26
หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ 
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเปน็แนวทางการจัดท างบประมาณตามมาตรฐาน
ของ อปท.

พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

27
หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษหีรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษตีามนโยบายภาครัฐ
พนักงานส่วนต าบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ คร้ัง/ปี

๑ - P
ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ตามแนวทางการพฒันา

การติดตามและ
ประเมินผลป ี(2563)

งานบคุลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว

ลักษณะการฝึกอบรม

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ
ปงีบประมาณที่
พัฒนาป ี2563
 (จ านวนคน)

2. การพัฒนาบคุลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (ต่อ)


