
แบบแสดงเจตจ ำนงของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
ในกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจำกกำรรับกำรอบรมไปใช้พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 

 ข้าพเจ้า นางกัญญาวีร์  สีวะกุล    ต าแหน่ง....นักทรัพยากรบุคคล...ระดับ.....ปฏิบัติการ........        
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการดังนี้ 
  1) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

 

  2) ควบคุมและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
  3) รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบลพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
อุดม 
  4) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชย์ต่างๆของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาอุดม 
  5) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
   6) การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การทะเบียนประวัติ  

7) ปฏิบัติงานและแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี มติ ก.อบต. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

8) การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
9) การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีท้องถิ่น เกี่ยวกับการรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก  ตลอดจน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
10) ควบคุมทะเบียนการมาท างานและวันลาของพนักงาน และพนักงานจ้าง 
11) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
12) ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

 โดยขอแสดงความจ านงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความ
พร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ควำมรู้ฯ ที่คำดว่ำจะได้รับจำก
กำรฝึกอบรมตำมที่ก ำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

แนวทำงในกำรน ำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนของ

ตนเอง / อปท. 

ผลผลิต/ผลลัพธ์                            
ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์  
และเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

1.มีความรู้และเข้าใจประกาศ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ เช่น 
- การจัดท าและการบริหาร
แผนอัตราก าลงั 3 ปีในระบบ
แท่ง 
- การสรรหา (การสอบแข่งขัน 
การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
)ในกรณีต่างๆ 
- การบรรจุและต้งตั้งในกรณี
ต่างๆ 
-การปรับปรุงต าแหน่ง/ระดับ
หรือการปรับลดระดับ
ต าแหน่ง 
-การเลื่อนระดับ 
-การดอน การรับโอนตา่ง
ประเภท อปท.ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ เป็นต้น 
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ประกาศมาตรฐานทัว่ไปและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวนิัย การ
สอบสวน การสั่งพักราชการ 
การสั่งพักราชการ การสั่ง
ลงโทษทางวินัยในฐาน
ความผิดตา่งๆเปน็ต้น 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาวางแผนงบประมาณ
รายจ่ายดา้นการบริหารงาน
บุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่
เกินตามที่กฏหมายก าหนด 

1.น าประกาศมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลมาใช้ในเร่ือง
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
2.น าประกาศมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับด าเนินการ
ทางวนิัย การสอบสวน การสั่ง
พักราชการ การสั่งพักราชการ 
การสั่งลงโทษทางวนิัยในฐาน
ความผิดตา่งๆกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
3.น าความรู้ทีไ่ด้รับมาวางแผน
งบประมาณรายจา่ยดา้นการ
บริหารงานบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม ไม่เกินตามที่กฏหมาย
ก าหนด 
 
 

ผู้รับผิดชอบด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของระเบียบกฎหมายด้านการ
บริหารงานบุคคลใหม่ๆและ
หลักเกณฑ์ใหม่ และสามารถ
น าไปใชไ้ด้อย่างถูกต้อง 

การด าเนินการดา้น
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบกฏหมายที่ก าหนด 

 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... 
         (..นางกัญญาวีร์  สีวะกุล) 
ต าแหน่ง....นักทรัพยากรบุคคล.... 

    ผู้สมัคร 

 
 
(ลงช่ือ)....................................................... 

         (..นายชยพัทธ์  เทือกทา..) 
ต าแหน่ง...หัวหน้าส านักปลดั..... 
      ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
          (..นายพิพัฒน์  อ่อนเทศ...) 

ต าแหน่ง.......ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล....        
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 



แบบประเมินกำรคัดเลือกบุคลำกรก่อนเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมิน) 
ชือ่ – สกุล นางกัญญาวีร์  สีวะกุล ต าแหน่ง/ระดับ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมอ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ชือ่โครงกำร/หลักสูตรกำรฝึกอบรม  เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการด าเนินการทาง
วินัย ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ    
วัน เวลำและสถำนที่จัด ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์    อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี       
สมรรถนะท่ีได้รับกำรพัฒนำ  สมรรถนะด้านการสั่งสมความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในสายอาชพี 
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ(โครงกำร) ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจประกาศมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ เช่น 

- การจัดท าและการบริหารแผนอัตราก าลัง 3 ปีในระบบแท่ง 
- การสรรหา (การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก )ในกรณีต่างๆ 
- การบรรจุและต้งตั้งในกรณีต่างๆ 
-การปรับปรุงต าแหน่ง/ระดับหรือการปรับลดระดับต าแหน่ง 
-การเลื่อนระดับ 
-การดอน การรับโอนตา่งประเภท อปท.ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เป็นตน้ 
2. เพื่อให้ผู้รับอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการ

ทางวนิัย การสอบสวน การสั่งพกัราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งลงโทษทางวินยัในฐานความผิดต่างๆเป็นตน้ 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาวางแผนงบประมาณรายจา่ยด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิน

ตามที่กฏหมายก าหนด 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (ส าหรับผู้ประเมิน) 
 

ที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มี(1) ไม่มี(0) 

1 ผู้รับการประเมินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม   
2 ผู้รับการประเมินมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม   
3 หลักสูตรการฝึกอบรมมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
4 หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อองค์กร   
5 ความคุ้มค่าในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว   

รวม   
 
 
 
 
 
 



ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
  เห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม     (ผลการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป) 
  ไมเ่ห็นควรให้เข้ารับการฝึกอบรม  (ผลการประเมินน้อยกว่า 3 ) 
             
             
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม (ส าหรับผู้ประเมิน) 

 
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

5 4 3 2 1 

1 มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน      
2 ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและตรงตามมาตรฐานที่

ก าหนด 
     

3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผลงานให้มี
ประสิทธิภาพและโดดเด่น 

     

4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมาย 

     

5 มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน มาตรฐาน กระบวนการ
ท างานและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ชีในการปฎิบัติงาน 

     

6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฏหมาย 
จริยธรรมและระเบียบวินัย 

     

7 มีการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

     

คะแนนรวม      
เฉลี่ยร้อยละ  

 
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
             
             
ระดับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
   ดีมาก  (ผลการประเมินเฉลี่ย  95  ขึ้นไป) 
   ดี   (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  85  ถึง 94) 
   ปานกลาง  (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  75  ถึง 84) 
   พอใช้  (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  65  ถึง 74) 
   ต้องปรับปรุง (ผลการประเมินเฉลี่ยต่ ากว่า 65)  
ลงชื่อ..............................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ.................................................(ผู้ประเมิน) 
      (..นางกัญญาวีร์  สีวะกุล.)              (..นายชยพัทธ์  เทือกทา.) 
           หัวหน้าส านักปลัด 



แบบติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหลังกำรอบรม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้รับการประเมิน  (ส าหรับผู้รับการประเมิน) 
ชื่อ – สกุล นางกัญญาวีร์  สีวะกุล ต าแหน่ง/ระดับ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
สังกัด ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมมุกดาหาร  
ชื่อโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการด าเนินการทางวินัย ส าหรับ
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
วัน เวลาและสถานที่จัด ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์    อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะด้านการสั่งสมความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในสายอาชพี 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา(โครงการ) 

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจประกาศมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นในเร่ืองต่างๆ เช่น 

- การจัดท าและการบริหารแผนอัตราก าลัง 3 ปีในระบบแท่ง 
- การสรรหา (การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก )ในกรณีต่างๆ 
- การบรรจุและต้งตั้งในกรณีต่างๆ 
- การปรับปรุงต าแหน่ง/ระดับหรือการปรับลดระดับต าแหน่ง 
- การเลื่อนระดับ 
- การโอน การรับโอนตา่งประเภท อปท.ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เป็นตน้ 
2. เพื่อให้ผู้รับอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการ

ทางวนิัย การสอบสวน การสั่งพกัราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งลงโทษทางวินยัในฐานความผิดต่างๆเป็นตน้ 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาวางแผนงบประมาณรายจา่ยด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิน

ตามที่กฏหมายก าหนด 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม (ส าหรับผู้ประเมิน) 

 
ที่ 

 
รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏบิัติงาน      
2 ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด      
3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ

และโดดเด่น 
     

4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสนิใจเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 

     

5 มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน มาตรฐาน กระบวนการ
ท างานและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ชีในการปฎบิัติงาน 

     

6 ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความถูกต้องตามหลักกฏหมาย จริยธรรม
และระเบียบวินัย 

     

7 มีการถ่ายทอดความรู้และสนบัสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

     

คะแนนรวม      
เฉลี่ยร้อยละ  



ระดับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
   ดีมาก  (ผลการประเมินเฉลี่ย  95  ขึ้นไป) 
   ดี   (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  85  ถึง 94) 
   ปานกลาง  (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  75  ถึง 84) 
   พอใช้  (ผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  65  ถึง 74) 
   ต้องปรับปรุง (ผลการประเมินเฉลี่ยต่ ากว่า 65) 
 
ลงชื่อ..............................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ.................................................(ผู้ประเมิน) 
      (นางกัญญาวีร์  สีวะกุล.)               (.นายชยพัทธ์  เทือกทา) 
             หัวหน้าส านักปลัด 
 
            
ส่วนที่ ๓ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
การรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการอบรม  
 ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมแล้ว  

การพัฒนาเพ่ิมเติม (กรณีต้องการให้มีการพัฒนาด้านอื่นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
(ระบุ)..................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
            
             

ลงชื่อ.................................................(ผู้ประเมิน) 
                   (.นายจ านงค์  ผลาเหิม) 
       ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

กำรประเมินและวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรฝึกอบรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำอุดม 
อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร 


