
แบบแสดงเจตจ ำนงของพนักงำนในสังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเกลือ 
ในกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจำกกำรเข้ำรับกำรอบรมไปใช้พัฒนำกำร

ปฏิบัติงำน 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  ข้าพเจ้า  ………………………………………………..    ต าแหน่ง  ………………………………………………    
สังกัด …………………………………….  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ดังนี้ 

1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 
โดยขอแสดงเจตจ านงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะน า

ความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  ในอ านาจหน้าที่ของตน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง  ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
มีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้ 

ควำมรู้ที่คำดว่ำได้รับ จำกกำร
ฝึกอบรมตำมที่ก ำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทำงในกำรน ำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนของ

ตนเอง/อปท 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/
ผลลัพธ์และ

เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่เปลี่ยนแปลง ที่ก าหนดในหลักสูตร
การฝึกอบรม ได้แก่  

1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  

สามารถปฏิบัติงานบุคคลที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และรู้เท่าทันต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบการ ที่
เปลี่ยนแปลง และน ามาใช้กับ
บุคลากรใน หน่วยงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน
ดังกล่าว ได้ 

มีความรู้ความสามารถ 
ในงานบุคคลของ
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ไปและสามารถน ามา
ปรับใช้ให้ทันต่อ
สถานการณ์ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน
ดังกล่าว ได้ 

อบต.คลองหลวงแพ่ง 
มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคลและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับมาให้เพ่ือน
ร่วมงานได้  

 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 

(…………………………………………….) 
ต าแหน่ง……………………………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(...........................................) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
(ลงชื่อ)............................................... 
(........................................................) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

 

 
(ลงชื่อ)............................................... 
(....................................................) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 



 
แบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (ก่อนกำรฝึกอบรม) 

ควำมคำดหวังในกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมมำใช้ประโยชน์ 
ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่ำง.................................................... 

 
****************** 

  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
.................................................................. ............................................................................................................  

3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับ
ใช้ให้เกดิประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ 
หรือหลักสูตรนี้ 
............................................................................ .......................................................................................... ........ 
............................................................................ ..................................................................................................  
........................................................................ ......................................................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

             ต าแหน่ง.......................................................  
 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 



 
แบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม (หลังกำรฝึกอบรม) 

กำรน ำควำมรู้หลังกำรฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่ำง................................................ 

 
****************** 

  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้น าความรู้
จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................ .............................................................................. .................... 

3. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มา
ใช้และผลที่เกิดขึ้น 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

ส่วนท่ี 1 ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับผูบ้งัคบับญัชำ 



การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
หลักสูตร............................................................................................................................................................................. 
วันที่อบรม............................................................สถานท่ี.................................................................................................. 

ค าชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหลวงแพ่ง มีความประสงค์ขอติดตามผล/การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/กำรน ำไปใช้ 

มำก
ที่สุด 

(๕) 

มำก 

(๔) 

ปำน
กลำง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชาน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้ ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
ดีขึ้น ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
        
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
               ต าแหน่ง.......................................................... 

 



 
 


