
 1 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 (พ.ศ.2561-2563)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
อ าเภอกบินทร์บุรี    จังหวัดปราจีนบุรี 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรีได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2545  

 ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เ พ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น 

 ข้อ 271 แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1)หลักการและเหตุผล 
 (2)วัตถุประสงค์เปูาหมายการพัฒนา 
 (3) หลักสูตรการพัฒนา 
 (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 (6) การติดตามและประเมินผล 
 ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้ระบบ

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรีจึง มีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่
ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
 

วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนา 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 
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 1.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้าง  
 
 

 1.3  เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

 1.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 1.6  เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมายของการพัฒนา 
 2.1  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจ

แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 2.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด

ประโยชน์ของส่วนรวม 
 2.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่

สูงขึ้น 
  
 2.5  เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 

 2.6  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท า
การ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
โดย LPA  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล / พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้าง 
 

  
 

ล า 
ดับที ่

ต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
เงินเดือน 

 หมาย
เหตุ 

1.  พนักงานส่วนต าบล 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 
30-3-00-1101-001 นางสาวสุพชรสริิ  มาทอง ปริญญาโท 33,770.-  

           ส านักปลัด  
2. หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
30-3-01-2101-001 นางจิตรา   บุญเฮ้า ปริญญาตร ี 23,080.-  

3. นิติกรปฏิบตัิการ 30-3-01-3105-001 - - - ว่าง 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 30-3-01-3103-001 นางสาวพีรดา  เลิศวราภรณ ์ ปริญญาตร ี 15,060.-  
5. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 30-3-01-3102-001 นางสาวแสงจันทร์  อิทธิพร ปริญญาตร ี 23,080.-  
6. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 30-3-01-3801-001 นางอารีย์  เต็งเก ปริญญาโท 22,170.-  
7. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร/ช านาญการ 30-3-01-3601-001 - - - ว่าง 
8. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 30-3-01-4101-001 นางสาวเจนจริา  นวลจันทร ์ ปริญญาตร ี 23,370.-  
9.  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช านาญงาน 
30-3-01-4805-001 พันจ่าเอกสุรวิช  จะเรียมพันธ์ ปริญญาตร ี 22,490.-  

           กองคลัง 
10. ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
30-3-04-2102-001 นางพีรยา  จินดาดวง ปริญญาโท 29,680.-  

11. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 30-3-04-4203-001 นางสาวภานุมาศ  ค าวิชัย ปวส. 19,410.-  
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 30-3-04-4201-001 นางสาวพัชนี  เมืองอินทร์ ปริญญาตร ี 18,060.-  

           กองช่าง 
13. ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
30-3-05-2103-001 นายจรูญโรจน์  บุตรตา ปริญญาโท 31,880.-  

14. วิศวกรโยธาช านาญการ 30-3-05-3701-001 ว่าที่ ร.ต.เด่นดวง เน่ืองวิจิตรประสพ ปริญญาโท 25,970.-  
15. นายช่างโยธาช านาญงาน 30-3-05-4701-001 นายศิริพงษ์  ค างอก ปวส. 14,380.-  
16. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 30-3-05-4701-002 - - - ว่าง 
17. นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 30-3-05-4706-001 - - - ว่าง 

           กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
30-3-08-2107-001 - - - ว่าง 

19. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 30-3-08-3803-001 - - - ว่าง 
2. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

           กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
20. ครู (อันดับ ค.ศ. 1) 30-3-08-2-2-11651 นางสาวรัตนฌ์ดา ทองบุญมา ปริญญาโท 22,000.- ถ่าย

โอน 

21. ครู (อันดับ ค.ศ. 1) 30-3-08-2-2-11652 นางสาวกชพรรณ  จันทร์กลาง ปริญญาตร ี 19,100.- ถ่าย 
โอน 

22. คร ู(อันดับ ค.ศ. 1) 30-3-08-2-2-11653 นางวิไลพรรณ  ด่านสาคร ปริญญาตร ี 19,100.- ถ่าย 
โอน 

23. ครู (อันดับ ค.ศ. 1) 30-3-08-2-2-11654 นางไพรัตน์   ศรีค าภา ปริญญาตร ี 19,510.- ถ่าย 
โอน 
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ล า 
ดับที ่

ต าแหน่ง 
 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
เงินเดือน หมายเหตุ 

3. ลูกจ้างประจ า 
         ส านักปลัด 

1. พนักงานจดมาตรวดัน้ า - นายสายยนต์  มุมขาว ป.7 14,570.- ถ่ายโอน 

          กองคลัง 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ - นางปพิชญา  รักษารัตน ์ ปริญญาตร ี 20,040.-  

4. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
          ส านักปลัด 

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาวเบญจวรรณ  มากผล ปริญญาตร ี 15,000  

2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - นางสาวขวัญชนก  รักศร ี ปริญญาตร ี 15,530  

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - นางสาวจินตนา  ปาลา ปวส. 12,020  

4. พนักงานขับรถยนต ์(ทักษะ) - นายบุญมี  ยวนค า ป. 6 10,860.-  

5. ตกแต่งสวน (ทักษะ) - นายเดชา  นาสะกาจ ป. 6 9,920.-  

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(ทักษะ) 

- นายสมชาย  ผาโท ป. 6 9,730.-  

             กองคลัง 
7. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได ้ - นางสาวอนงค์  มากผล ปริญญาตร ี 15,680.-  
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี - นางสาวดวงดาว  พรมส ี ปริญญาตร ี 11,940.-  
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - นางสาวศิริรตัน์  มนทอง ปวส. 10,180.-  

             กองช่าง 
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - นางสาวสุจติรา  จุโด ปวช. 11,470.-  

11. ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - - - ว่าง 
12. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - นายเฉลมิพล  ไชยสุนทร ปวส. 11,250.-  

             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก   - - - ว่าง 
14. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - นางสาวนิภาลักษณ์  ทรงด้วงทุม ปริญญาตร ี 11,650.- ถ่ายโอน 

15. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - นางสาวกุลธิดา  เพ็งค า อนุปริญญา 10,280.-  
16. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - นางสาวนภาพร  อุตร ี ปวช. 9,730.- ถ่ายโอน 

5. พนักงานจ้างทั่วไป 
            กองช่าง 

1. พนักงานขับรถยนต ์ - นายศุภชัย  อาชญาทา ปวส. 9,000.-  

            กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
2. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - นางสาวชยิสรา  มาบัง ปริญญาตร ี 9,000.- ถ่ายโอน 

3. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - - - - ว่าง 
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   การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 
นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส าหรับผู้บริหารและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ระหว่างวันที่  24-28 พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขต
บางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
     2. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
     3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (รูปแบบใหม่)  
ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่  16-17 ธันวาคม  2560  ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอน
เวนชั่น  ถนนแจ้งวัฒนะ  ซอย 15  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   
     4. โครงการสร้างแกนน าวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการสร้าง
สัมมาชีพแก่ครัวเรือนเปูาหมาย บ้านซ่ง  หมู่ที่ 1  ต าบลย่านรี  ระหว่างวันที่  12-13 มีนาคม  2561           
ณ อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
      5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ร่วมกับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณประกอบหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2562 และรูปแบบจ าแนกงบประมาณรายจ่าย ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม  2561        
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี   

 
นางจิตรา  บุญเฮ้า  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา  กรุงเทพมหานคร 
     2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ร่วมกับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณประกอบหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2562 และรูปแบบจ าแนกงบประมาณรายจ่าย ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือท่ีเกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม  2561         
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

 
นางสาวแสงจันทร์  อิทธิพร  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 มีนาคม  2561  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดระยอง 
     2. การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท าแผนการลดจ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ การเลื่อนระดับของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ใหม่ การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการ
ก าหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน  2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
บางพลัด  กรุงเทพฯ 
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นางอารีย์  เต็งเก  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2561  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8)  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี   
     2. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2561  ณ อิงธารรีสอร์ท  
นครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
     3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัย
พิบัติและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 -2564 สู่การปฏิบัติ  
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องสักราชพฤกษ์ ภูสักธาร รีสอร์ท  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก   
     4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ การจัด
สวัสดิการทางสังคมและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  
ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม  2561  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท  ต าบลหินตั้ง  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัด
นครนายก      

 
นางสาวพีรดา  เลิศวราภรณ์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
      1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ร่วมกับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณประกอบหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณปี พ.ศ.2562 และรูปแบบจ าแนกงบประมาณรายจ่าย ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม  2561        
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  
      2. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”รุ่นที่ 15 ระหว่าง
วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครนายก 

 
นางสาวเจนจิรา  นวลจันทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
     - ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
พันจ่าเอกสุรวิช จะเรียมพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
      1. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง       
รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม  2561  ณ โรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง  ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
     2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การเดินทางไปราชการ การเขียนโครงการอบรมภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 
2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี   
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นางพีรยา  จินดาดวง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   

 
 

นางสาวภานุมาศ  ค าวิชัย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้กฎหมาย ระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  
จังหวัดชลบุรี 
 

 
นางสาวพัชนี  เมืองอินทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 มีนาคม  2561  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดระยอง 
     2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 
9 ระหว่างวันที่ 18–20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขต
บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
     3. โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2561  เวลา 13.00 
– 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 52 ปี ส านักงบประมาณ กรุงเทพฯ 
 

 
นายจรูญโรจน์  บุตรตา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน 
รุ่นที่ 16/2561 เรื่อง เทคนิคการประมาณราคางานก่อสร้างสะพานและการค านวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมวังส าราญ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี 
     2. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมฮิลด์ไซด์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี  
      3. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2561  ณ อิงธารรีสอร์ท  
นครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
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ว่าที่ ร.ต.เด่นดวง  เนื่องวิจิตรประสพ  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
    1. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน 
รุ่นที่ 16/2561 เรื่อง เทคนิคการประมาณราคางานก่อสร้างสะพานและการค านวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมวังส าราญ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี 
    2. โครงการ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมฮิลด์ไซด์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี   

    3. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2561  ณ อิงธารรีสอร์ท  
นครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
   4. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน 
รุ่นที่ 38/2561 เรื่อง “การประมาณราคาถนนคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 27–29 
มิถุนายน  2561  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  

 
นายศิริพงษ์  ค างอก  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
    1. โครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน 
รุ่นที่ 16/2561 เรื่อง เทคนิคการประมาณราคางานก่อสร้างสะพานและการค านวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมวังส าราญ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี 
     2. โครงการ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพ้ืนที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมฮิลด์ไซด์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี   

     3. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2561  ณ อิงธารรีสอร์ท  
นครนายก  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
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นางสาวรัตน์ฌดา  ทองบุญมา  ต าแหน่ง ครู  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง”   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท 
นครนายก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
     2. โครงการเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก สู่ยุค 4.0”  ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  
2561  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   

     3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์  2561  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท  
ต าบลหินตั้ง  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  

     4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 
รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี 
     5. ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560” รุ่นที่ 29 ระหว่างวนัที่ 8 – 14 กรกฎาคม  2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1) ซอย
คลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   
     6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ตามแผน
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ปี 2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟูา ห้อง 651 ชั้น 5 อาคาร 6  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก   

 
นางสาวกชพรรณ  จันทร์กลาง  ต าแหน่ง ครู  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 
     1. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท 
นครนายก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

     2. โครงการเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก สู่ยุค 4.0”  ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  
2561  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   
     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปี 2561” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท  ต าบลหินตั้ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก 
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นางวิไลพรรณ  ด่านสาคร  ต าแหน่ง ครู  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 

     1. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท 
นครนายก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

     2.. โครงการเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก สู่ยุค 4.0”  ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   

         3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปี 2561” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท  ต าบลหินตั้ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก  

 

 
นางไพรัตน์  ศรีค าภา  ต าแหน่ง ครู  เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ 

     1. โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง”   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท 
นครนายก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

     2.. โครงการเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก สู่ยุค 4.0”  ในวันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   

         3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปี 2561” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท  ต าบลหินตั้ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก  
      4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ตามแผน
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ปี 2561 รุ่นที่ 4วันที่ 15-16 สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟูา ห้อง 651 ชั้น 5 อาคาร 6  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก 
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การวิเคราะห์ประโยชน์คุ้มค่าหลังการฝึกอบรม 
 ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ได้ก าหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้า
อบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม 
  หลังจากที่พนักงานทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ได้กลับมาจัดท ารายงานสรุปผลการเข้ารับ
การฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบ โดยสรุปเนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม  ประโยชน์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม แนวทางในการน าความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้  ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน  พร้อมทั้งวัดระดับความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมเปรียบเทียบกันให้เห็นว่า
ระดับความรู้เพ่ิมข้ึนมากเพียงใดหลังจากการฝึกอบรมแล้ว โดยได้รับประโยชน์คุ้มค่าหลังการฝึกอบรมดังนี้ 
  1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพ่ิมขึ้นหลังจากเข้ารับการ
ฝึกอบรมแล้ว 
 2. พนักงานมีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการเพ่ิมข้ึน 
  3. พนักงานสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติทีเกี่ยวข้อง 
 4. พนักงานสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 5. พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม  
 
บทสรุป 
 พนักงานส่วนต าบล จ านวน 13 คน  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 คน  
ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ  ความคิด  ทักษะ ทัศนคติ  คุณธรรมและจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง  
พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการฝึกอบรมมีจ านวน 12 คน และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
การฝึกอบรม มีจ านวน 4 คน  จ านวนผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.12  ของจ านวน
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
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รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 (พ.ศ.2561-2563)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 

อ าเภอกบินทร์บุรี    จังหวัดปราจีนบุรี 
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