
 

 
การติดตามและประเมินผล 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  



 

การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 

(ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา โดยส่งฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น) 

   

ชื่อ-สกุล 
ชื่อตำแหน่ง 
ในสายงาน ชื่อสายงาน หลักสูตรที่ฝึกอบรม 

หน่วยงานที่จัดพัฒนาองค์
ความรู้ สถานที่ฝึกอบรม 

นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. นักบริหารงาน
ท้องถิ่น  

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของ
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  
17  มีนาคม  2564 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ
จังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น ราชาออคิด 
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดชอนแก่น 

  โครงการอบรมงบประมาณราบจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
ถนนประชาสโมสร  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น    

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อำนวยการกอง
ช่าง 

นักบริหารงานช่าง โครงการอบรมงบประมาณราบจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
ถนนประชาสโมสร  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 



 
 

   โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกอง
คลัง 

นักบริหารงาน
คลัง 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) รุ่นที่  6  ระหว่างวันที่  4-6  เมษายน  
2564 

กรมส่งเสริมการปกคร่อง
ท้องถิ่น 

โรงแรมนียอนด์ สวีท 
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์  
85  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ  เขตบาง
พลัด กรงุเทพมหานคร    

โครงการอบรมงบประมาณราบจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
ถนนประชาสโมสร  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น    

เข้าร่วมอบรมนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชี  และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น  อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 



ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการอบรมงบประมาณราบจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
ถนนประชาสโมสร  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ นักพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน ฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนและการจัดสวัวดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2564  ระหว่าง
วันที่  16-18  กรกฎาคม  2564 

 โรงแรมเจริญธานี  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทัพยากรบุคคล การเจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตร กลยุทธ์ขั้นตอนการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและวิธีปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพ่ือลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานและลดข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายนอกพร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่าง  
ระหว่างวันที่  28-29  สิงหาคม 2564  
 

สำนักบริหารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การอบรมแบบ Online 
ผ่าน Facebook Group   

   อบรมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564  ในวันที่  19  
สิงหาคม  2564 

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ขอนแก่น 

การอบรมแบบ Online 
ผ่านลิงค์ 
http://1th.me/zVY12 



   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ฝึกอบรม  หลักสูตร  เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  ให้สอดคล้องกับ
ระบบ Emenscr  รุ่นที่  6  ระหว่างวันที่  26-28  
กุมภาพันธ์  2564 

 โรงแรมเจริญธานี  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-
plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระหว่างวันที่  23 – 26  มีนาคม  2564    

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขต
บางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 

   โครงการอบรมงบประมาณราบจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
ถนนประชาสโมสร  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการและ
จัดการงานทั่วไป 

โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวันที่  19  มีนาคม  
2564   

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น โรงแรมโฆษะ  จังหวัด
ขอนแก่น 



   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางกรรณิกา  สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

วิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 
1  ระหว่างวันที่  24-25  ธนัวาคม  2563 

 โรงแรมเจริญธานี  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง  โดยใช้
โปรแกรม LTAX3000 v4.0 การน้ำเข้าข้อมูลจาก
กรมท่ีดินเชื่อมข้อมูลราคาธนารักษ์ วิธีการสำรวจ
ภาคสนาม และปรับปรุงถ่ายโอนข้อมูลจาก
โปรแกรมเก่าและถ่ายโอนข้อมูลปี 64 ไปปี 65 เพ่ือ
การจัดทำแบบ ภดส.1-7 และปีภาศีได้ง่ายและ
จัดเก็บภาษีได้จริง  รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่  12-14 
พฤศจิกายน 2564 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

โรงแรมอำนวยสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

   โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการพัสดุ วิชาการพัสดุ โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับรองการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จังหวัดขอนแก่น 
ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2563 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรมอวานีขอนแก่น  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 



นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธา ปฏิบัติงานช่าง
โยธา 

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางเสาวคล  แฝงพงศ์ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข 

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพัชรียา  เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

วิชาการเงินและ
บัญชี 

เข้าร่วมอบรมนิเทศการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง  การเงิน  การบัญชี  และ
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 
 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น  อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 



นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางนิตยา  ค้ำชู คร ู ปฏิบัติการสอน โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น         
ในวันที่  29  กันยายน  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ 

ณ  สวนกาญจนาฟาร์ม
หน ูอำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

นางณัฐณิชากร  สุดสอาด    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปสายงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

   
ลำดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อ-สกุล ชื่อตำแหน่งในสายงาน 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต. 
2 นักบริหารงานช่าง นายปริญญา  พาละเอ็น ผู้อำนวยการกองช่าง 

3 นักบริหารงานคลัง นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง 

4 นักบริหารงานทั่วไป นางพิจิตรา  มูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด 

5 นักบริหารงานศึกษา นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

6 ตรวจสอบภายใน นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

7 พัฒนาชุมชน นางสาวอัมพวัน  สันเพาะ นักพัฒนาชุมชน 

8 การเจ้าหน้าที่ นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง นักทัพยากรบุคคล 

9 วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10 เลขานุการและจัดการงานทั่วไป นางสาวชมภู่ เขตคาม นักจัดการงานทั่วไป 

11  วิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวกรรณิกา  สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

12 วิชาการพัสดุ นางสาววิภาพรณ์  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

13  ปฏิบัติงานช่างโยธา นายพจนารถ  ราชมุณีสุข นายช่างโยธา 

14  ปฏิบัติงานสาธารณสุข นางเสาวคล  แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

15 ปฏิบัติงานธุรการ 
นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวพัชรียา  เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ 

16  วิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวศิริรัตน์  ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวพัลลภา  นนทภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

17  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวรวุฒิ  เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

18  ปฏิบัติการสอน 
นางนิตยา  ค้ำชู 

คร ู
นางณัฐณิชากร  สุดสอาด 



 
 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 
พนักงานส่วนตำบลที่ได้รบัการฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ย 

 
 

จำนวนสายงาน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
จำนวนสายงาน 

ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

18 17 94.44  

 

     ผู้จัดทำ          รับรองถูกต้อง 
 

 

            (นางรุ้งรัตน์  หมู่เมืองสอง)          (นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข) 
                                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 

 

 


