
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร   
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 –  ๒๕๖6) ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 

 วันที่  22 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   
ผู้มาประชุม    
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  เป็นประธาน 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  เป็นคณะท างาน 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นคณะท างาน 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นคณะท างาน 
  5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นคณะท างาน 
  6. หัวหน้าส านักปลัด     เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
  7. นักทรัพยากรบุคคล     เป็นผู้ช่วยเลาขานุการ 
   
เริ่มประชุม    

  

เวลา ๐๙.๐๐ น.   
          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน เป็นประธานที่ประชุมกล่าว 
เปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) 
ด าเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ปลัดฯ   

  

         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น และงาน
บริหารงานบุคคล ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ที ่ 321/๒๕๖3  
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ให้มีหน้าที่ติดตามและรายงานผล
แผนพัฒนาบุคคลกรเพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

มติที่ประชุม      
  

- รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี -    

  
 

 /ระเบียบวาระท่ี 3...   
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา  
ปลัดฯ  

     

           ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ดิฉัน ขอให้นักทรัพยากรบุคคลรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลให้ 
คณะกรรมการทราบด้วยคะ  

นักทรัพยากรบุคคล              ตามท่ีได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ที่ได้
จัดท าไว้นั้น บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แล้ว ขอสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ   

     ขั้นตอนในการติดตามประประเมินผลนั้น กระท าโดยใช้วิธีการส ารวจข้อมูลและ 
จัดท าบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากร และติดตามรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การฝึกอบรม ... 
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การฝึกอบรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรอบรม 
1. นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ ผอ.กองช่าง หลักสูตร “อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ

จัดท าแปลงสาธิตตามยางพาราดินซีเมนต์” 
   หลักสูตร “ท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส” 

2. นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน “เวทีเสริมแรงสานพลังระดับภูมิภาค 
(Central Hub) เพ่ือเตรียมพร้อมการเป็นต าบล
ต้นแบบ” ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 โดยก าหนดจัดเวที
เสริมแรงสานพลังระดับภูมิภาค (Central Hub) ครั้งที่ 
2 ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลต าบล
พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

   เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการบูรณการข้อมูลสวัสดิการ
สังคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ นักวิเคราะห์ฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ณ 
ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  6 – 7 สิงหาคม 
2564 

   หลักสูตร “บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายของภาครัฐ” 

   เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. นางสาวจริยา  ค าแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล หลักสูตร “ฝึกอบรมและสัมมนาการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และ
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

   เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 

5. นายศุภฤกษ์  สมสะอาด นิติกร หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการละเมิดการทางวินัย
และละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6” 

6. นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ หลักสูตร “อบรมการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ดิจิทัล ระดับชุมชน” 



    
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรอบรม 
7. นายอนุพงษ์ผา ผาค า นายช่างโยธา หลักสูตร “อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ

จัดท าแปลงสาธิตตามยางพาราดินซีเมนต์” 
8. นางสาวรจนารถ  เจียมบรรจง นักวิชาการศึกษา หลักสูตร “โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

9. นางสาวพนม  พุ่มห่าน คร ูอันดับ ค.ศ.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการ
บริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) 
และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด 
(ระบบ NISPA) ประจ าปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรม
เดอะเล็คกาซี่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

10. นายภมร  สงเย็น เจ้าพนักงานป้องกันฯ หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า” 

   อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รุ่นที่ 14 วันที่ 2 -21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง ปทุมธานี 

 
 

  จ านวนพนักงานส่วนต าบลท่ีครองต าแหน่ง ทั้งหมด 10 คน 

  จ านวนพนักงานที่มีตามสายงาน ทั้งหมด  24 อัตรา 

คิดเป็น 10 x 100 =  41.66 % 
 24  
   

 
ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู ตามต าแหน่งที่มีคน 
ครอง 9 สายงาน 10 ต าแหน่ง ได้เข้ารับการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 9 สายงาน  คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดจากจ านวนคนที่เข้ารับ
การ ฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน  10 คน  เทียบกับบุคลากร
ทั้งหมดจากแผนอัตราก าลัง ๓ ปี จ านวน  24 ต าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 41.66 

 
 

/จากการติดตามรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร ... 
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จากการติดตามรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น พบว่ามีปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้  

ปัญหา 1.เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด 2019 ท า
ให้บุคลากรหลายๆท่าน ไม่สามารถเดินทาวงไปเข้ารับการฝึกอบรมได้ และหน่วยงานที่
จัดฝึกอบรมก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

 2.บุคลากรที่มีจ านวนน้อยและไม่ตรงตามสายงาน จึงท าให้พนักงาน
ส่วนต าบล 1 ต าแหน่งรับผิดชอบหลายงาน และเข้าร่วมอบรมไม่ตรงตามต าแหน่งและ
สายงาน 

ข้อเสนอแนะ อยากให้การจัดอบรมของหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง จัดใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือลดการสัมผัสและความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 

  
ปลัดฯ     ตามท่ีเลขานุการได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรไป  
   แล้วนั้นจึงขอมติกรรมการในที่ประชุมให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยคะ 

  
มติที่ประชุม     -  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ   

 
ปลัด อบต.  

  

  เมื่อคณะกรรมการมีมติที่ประชุมเห็นชอบการติดตามผลฯ แล้วนั้น ในส่วนของ 
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มอบหมายให้เลขานุการ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เสนอให้ 
ผู้บริหารทราบ ต่อไป  

นักทรัพยากรบุคคล  
  

  - รับทราบคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ  
นายกฯ  

  

  กระผม ขอฝากรักษาการปลัดและหัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองด้วยนะครับ เกี่ยวกับ 
หลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู ในปีงบประมาณต่อไป ก็
ควรมั่นอบรมหรือทบทวน จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการส่ง เข้า
รับการฝึกอบรม หรือหากท่านได้รับการฝึกอบรมมาแล้วก็น ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้แก่เพ่ือนพนักงาน ในวาระประชุมในโอกาสต่าง ๆ แนะน าหลักสูตร ให้กับข้าราชการ 
บรรจุใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
ท างานให้เพ่ิมมากข้ึน และส าหรับพนักงานจ้าง  ถ้ามีหลักสูตรไหนที่สอดคล้องกับการ 
ท างานก็ให้ส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพื่อน ากลับมาใช้ในการท างานให้ดี 
ยิ่งขึ้นค่ะ มีคณะกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
กระผมขอปิดการประชุมครับ  

/ปิดประชุม ... 
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ปิดประชุม  
  
  
  

  

  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  

ลงชื่อ   จริยา  ค าแก้ว          ผู้บันทึกการประชุม  
      (นางสาวจริยา  ค าแก้ว)                
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
  
  
  

      ลงชื่อ  ประภาพรรณ มากพันธุ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                          
                            (นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ์) 

  ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการ                           
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  

  


