
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น 

.................................... 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖         
ก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์           
ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                    
ที่เกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้ง                   
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ได้ก าหนดให้                  
ส่วนราชการ ต้องมีระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า              
ของการพัฒนา/การฝึกอบรมบุคลากร  เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงออกประกาศ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๒  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาลต าบลเมืองแกลง                       
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 
                ข้อ ๔  ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับการฝึกอบรมที่ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ด าเนินการเองและ          
การฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนจัด ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้จัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย   
โดยต้องด าเนินการจัดการประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓ โดยเคร่งครัด 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 
                                              (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
แนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร                                      

ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ลงวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         
ที่เกินจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้ง                   
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับ                    
การพัฒนาระบบราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality 
Award (PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการ
ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
กระบวนการสร้างคุณค่า โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึง                         
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ ๒ ส่วน 
ดังนี้ 
  ๑.๑  การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น าแนวคิดเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพงานฝึกอบรม เพ่ือยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้าง                    
ความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพ
งานฝึกอบรมดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน                           
การฝึกอบรมที่มีลักษณะการด าเนินการคล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่างานฝึกอบรม   
ได้มาตรฐาน 

๑.๒  การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากร                    
ในการด าเนินการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดย
ประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาและการฝึกอบรม
บุคลากร และก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้  และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการประเมินประสทิธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ใน
การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมิน 
ผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
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จากความส าคัญดังกล่าว  เทศบาลต าบลเมืองแกลง จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม  ที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้                  
และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและ               
ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน 
  ๒.๒  เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง                       
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร 
  ๒.๓  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากร มีการด าเนินงานอย่าง เป็นระบบ
และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.  ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
  ๓.๑  ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองแกลง                  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลง                  
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๒  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลเมืองแกลงเอง เมื่อได้รับอนุมัติ
โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล
ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 
  ๓.๓  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส่วนราชการใดเห็นสมควร ที่จะจัดส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการ ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล
ประเมินผลกอ่นเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาต
เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย 
 

๔.  ค านิยาม/ความหมาย 
  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้น เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
ความช านาญ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร เพ่ือยกระดับมาตรฐาน                 
การท างานให้สูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และ                  
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส าเร็จรูป 
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  การฝึกอบรม (Training) หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือ                   

เชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการ

หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้เข้าใจต่อทิศทางการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ                       

การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์และ

ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

    การสัมมนา (Seminar)  หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การประชุมสัมมนา เพ่ือมอบนโยบาย การประชุมชี้แจงเรื่อง                        

ที่จ าเป็นต้องเผยแพร่ 

  การพัฒนาตนเอง (Self improvement) หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง

ของบุคลากร โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ 

  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานที่มี

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นกลไก                        

ให้การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย 

  หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  หมายความว่า ส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลต าบลเมืองแกลงเอง

และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ  

  บุคลากร  หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบล                 

เมืองแกลงได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

  การตรวจสอบคุณภาพ  หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ปัจจัยเกื้อหนุน  หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล  

วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ าเป็น               

ในการพัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือท าให้การด าเนินงานฝึกอบรม

บุคลากรใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs)  หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะ               

ที่เกิดขึ้นในตัวบุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 
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๕.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept)   
การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
๕.๑  ปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความ

จ าเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
บุคลากรโครงการและก าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร  การส่ง/
การคัดเลือกผู้เข้าอบรม งบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 

๕.๒ กระบวนการด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร (Process)  ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้ารับ
การอบรม เอกสารประกอบการอบรม การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  

๕.๓  ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก  
และทัศนคติผู้เข้ารับการอบรม การเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้ารับการอบรม พฤติกรรม (Behavior)                    
ของผู้เข้ารับการอบรม เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานแล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การได้รับผลที่ผู้เข้ารับการอบรมเองได้รับ 

 

๖.  ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 
  ๖.๑ การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ ท าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเมื่อมีความจ าเป็นตามสภาวะการณ์ 
  ๖.๒ การประเมินความจ าเป็นและความส าคัญของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๒ เพ่ือ
วิเคราะห์ให้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ลักษณะ  ดังนี้ 
        ๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลเมืองแกลงเอง  เมื่อได้รับ
อนุมัติโครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผล                  
ก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 
        ๖.๒.๒ การจัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก  หากส่วนราชการใด เห็นสมควรที่จะจัดส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม  ให้ส่งรายละเอียดของโครงการ ให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อน
เสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทาง                     
ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย 
  ๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๑  
ภายหลังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดท าอย่างน้อย                     
๒ ฉบับ ฉบับหนึ่ง ใช้ประกอบหลักฐานการเบิก ส่งใช้เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่ง
จัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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  ๖.๔  การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ท าการประเมินผล หลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เมื่อครบ ๑๕ วันท าการ และรายงานให้นายกเทศมนตรีต าบล
เมืองแกลงทราบ แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
 

๗.  การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 
  เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน                 
ในภาพรวม โดยน าคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน (แบบอิง
เกณฑ์) ดังตารางต่อไปนี้ 

การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน (ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 

การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่ ากว่า ๖๑ ไม่ผ่าน 

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ ๖๑-๖๙ 

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี ๗๐-๗๙ ผ่าน 

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก ๘๐-๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ คะแนน ถือว่า  
หลักสูตรนั้น มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
 

 
 
 

 
 


