
 
 
 
     

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

-------------------------- 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖  กำหนดเป้าหมายของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึง
ออกประกาศหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  ให้เป็นไปตาม

รายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๔ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ดำเนินการเอง และการฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนจัด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วม
การฝึกอบรมด้วย โดยต้องดำเนินการจัดการประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การที่กำหนดไว้ในข้อ ๓  โดย
เคร่งครัด  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                  
(นายเติม   พันชนะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดเป้าหมาย 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็นประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวกและ
การตอบสนองตรงตามความต้องการรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการทำงานรองรับการพัฒนาระบบราชการเป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตาม
การจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: Public Sector Management 
Quality Awar4d (PMQA) มาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล: การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ การปรับกระบวนทัศน์ค่านิยม ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้างคุณค่า โดยกำหนดให้ส่วนราชการ
ต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม  รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 
ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญ ๒ ส่วน ดังนี้  

๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม นำแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน  
ฝึกอบรม เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรมดังกล่าว ถือเป็นการประกัน
คุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำมาตรฐาน การฝึกบรมที่มีลักษณะการดำเนินการ คล้ายคลึงกับการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน  

๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร ในการดำเนินการพัฒนา  
/ ฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการควรกำหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่า ของการพัฒนา 
/ ฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเพื่อให้ทราบ
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึง การนำความรู้และทักษะตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการประเมิน ประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อก่อให้เกิด  ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการ
ประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการพัฒนา  และฝึกอบรมบุคลากร จากความสำคัญดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ การฝึกอบรม ที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้และทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีหลักเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อย่างเป็น

รูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์
เดียวกัน  

๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้
ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร  

๒.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมื องพัฒนา มีการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 
-๒- 

 
 3. ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์  

๓.๑ ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   องค์การบริหารส่วนตำบลโนน 
เมืองพัฒนาเป็นกรอบ แนวทางในการปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนา รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ให้
เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  

๓.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาเอง เมื่อได้รับอนุมัติ 
โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานบริหารงานบุคคลประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อย  
กว่า ๑๕ วัน  

๓.๓ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากสำานัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่งบุคลากรในสังกัด เข้า 
รับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานบริหารงานบุคคลประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาต  เดินทางไปราชการ 
พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการ ฝึกอบรมด้วย  

๔. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติ
และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา    เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและทำให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า ในตำแหน่งหน้าที่การ
งานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากชุดฝึกหรือแบบเรียนสำเร็จรูป การฝึกอบรม (Training) หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลา จัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาให้เข้าใจต่อทิศทาง  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ใน 
การทำงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  

การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองของ บุคลากร โดยผ่าน
สื่อ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่มีความสัมพันธ์และ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่ เป็นกลไกให้
การดำเนินงานพัฒนา บุคลากรบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม หมายความว่า สำนัก/กองในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนาเอง และ หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ บุคลากร หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การกำกับดูแลระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลเป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุปกรณ์ 
ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา บุคลากร สื่อและ
เทคโนโลยีที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพ่ือทำให้การดำเนินงานฝึกอบรมบุคลากร บรรลุเป้าหมาย  

ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่เกิดขึ้นในตัว บุคลากร ซึ่ง
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในโครงการการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 

 
 
 



-๓- 
 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept) การประเมินผลการ ฝึกอบรมบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  

๕.๑ ปัจจัยนำเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการ  
ฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากร โครงการ  และ
กำหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร การส่ง/คัดเลือกผู ้เข้าอบรม  และ
งบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน  

๕.๒ กระบวนการดำเนินงานฝึกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้าอบรม เอกสาร  
ประกอบการอบรมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  

๕.๓. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ ผู้ 
เข้าอบรม การเรียนรู้(Learning) ของผู้เข้าอบรมพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้าอบรมเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ทำงานแล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ผลลัพธ์(Outcome) ที่องค์การได้รับ ผลที่ผู้เข้ารับการ อบรมเองได้รับ 

 ๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร  
๖.๑ การสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  

ให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานการ
เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเม่ือมีความจำเป็นตามสภาวการณ์  

๖.๒ การประเมินความจำเป็น/ความสำคัญของการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๒ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความ  
จำเป็น/ความสำคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการประเมินออกเป็น  ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ 

๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติ 
โครงการ จัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานบริหารงานบุคคลประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อย 
กว่า ๑๕ วัน  

๖.๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากสำนัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่งบุคลากรใน 
สังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานบริหารงานบุคคลประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาต เดินทาง 
ไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการ ฝึกอบรมด้วย  

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม ตาม แบบ ปล.๑ ภายหลังที่ ผู้เข้า 
รับการฝึกอบรม เสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ทำการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดทำอย่างน้อย ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใช้ประกอบ
หลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป  

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้  
เข้ารับการฝึกอบรม เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ทำการประเมินผล หลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ตามปกติ เมื่อครบ ๑๕ - ๓๐ วัน และเสนอผู้บริหาร อปท.ทราบ แล้วจัดส่งให้งานบริหารงานบุคคล เก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป  

๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม โดยนำคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่า
ระดับคะแนน(แบบอิงเกณฑ์) ดัง ตารางต่อไปนี้ การดำเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เงื ่อนไขเกณฑ์ การ
ดำเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่ำกว่า ๖๑ ไม่ผ่าน การดำเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ ๖๑ – ๖๙ การดำเนินงานได้คุณภาพ
ในระดับดี ๗๐ – ๗๙ ผ่าน การดำเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก ๘๐ – ๑๐๐ หมายเหตุ หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผล
การประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ คะแนน ถือว่า หลักสูตร  นั้นมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 



 
 

รายงานผลการฝึกอบรม 
................................................................ 

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................   

ตำแหน่ง ..................................................................................................................... ............. 

สำนักงาน/กอง .................................................................................................................... ... 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร............................................................................................... 

ระหว่างวันที่ ............................... ถึงวันที่ ................................. เป็นเวลารวมทั้งสิ้น .......... วัน   

ณ .................................................................................................................   

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย...................................................................................................   

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการ
ฝึกอบรม ดังนี้  

1. ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เนื้อหา  วิชาการ  หลักสูตร  สาระสำคัญ การฝึกอบรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม 

3.1 ต่อตนเอง.................................................................................................................................... .. 

3.2  ต่อหน่วยงาน................................................................................................................... 

4. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าเกิดขึ้นในการนำความรู้และทักษะ จากความรู้ไปใช้งาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการ องค์กร เพื่อให้การนำความรู้ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีประสิทธิภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       (นาย.........................) 

 
 
 



 
 
 

 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
หลักสูตร............................................................................................................................................................................. 
วันที่อบรม............................................................สถานที่.................................................................................................. 

คำชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง มีความประสงค์ขอติดตาม
ผล/การนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลนำเข้าในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การนำไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชานำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้  ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
 ดีขึ้น  ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำความรู้ไปถ่ายทอด หรือนำไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. ผลที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน หลังจากนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 
 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับผูบ้งัคบับญัชำ 



 

 

 

          

 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 
การนำความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร................................................................................................... 
****************** 

  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะ
เบื้องต้นของการเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
.............................................................. ................................................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................ ..................................................................................................  

3. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
มีดังนี ้
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................ .............................................................. .................................... 

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มาใช้และผลที่
เกิดข้ึน 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ ..................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................ .................................................................................................. 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ตำแหน่ง.......................................................  

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 


