
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ก าหนดส่วนราชการต้องมี
ระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม
บุคลากร เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ เทศบาลต าบลหัวไทร เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร ให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 4 ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับการฝึกอบรมที่เทศบาลต าบลหัวไทรด าเนินการเอง และการ
ฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนจัดซึ่งเทศบาลต าบลหัวไทร ได้จัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย โดยต้อง
ด าเนินการจัดการประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 โดยเคร่งครัด 

             ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 

                                                            
 

(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 
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หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร 
(แนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 

เทศบาลต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้อง การ 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการพัฒนาระบบ
ราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการน า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality Award (PMQA) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้างคุณค่า โดยก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น าแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน
ฝึกอบรม เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรมดังกล่าวถือ
เป็นการประกันคุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน การฝึกอบรมที่มีลักษณะการด าเนินการ
คล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน 
 1.2 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ในการด าเนินการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการ
พัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร และก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการน า
ความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการประเมิน
ประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร 

/ จากความ... 
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จากความส าคัญดังกล่าว เทศบาลต าบลหัวไทร จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ที่
ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ เทศบาลต าบลหัวไทร มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์
เดียวกันภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน 
 2.2 เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร 
 2.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทรมีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
 3.1 ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลต าบลหัวไทร เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในเทศบาลต าบลหัวไทร รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลต าบลหัวไทรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.2 การจัดฝึกอบรมโดยหน่อยงานภายในเทศบาลต าบลหัวไทรเองเมื่อได้รับอนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม
แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 3.3 การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรม
ด้วย 
 
4. ค่านิยาม/ความหมาย 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญ
ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท างานให้สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส าเร็จรูป                                                              
 

/การฝึกอบรม... 
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การฝึกอบรม (Training) หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หรือ
การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือลักสูตรและช่วงเวลา
จัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทรให้เข้าใจต่อทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะน าไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหัวไทรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ใน
การท างานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เช่น การประชุมสัมมนาเพ่ือมอบนโยบายของ
ผู้บริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องจ าเป็นต้องเผยแพร่ 

การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองของ
บุคลากรกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ 

ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นกลไกให้การด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรบรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม หมายความว่า ส านัก/กองในเทศบาลต าบลหัวไทรเอง และหน่วยงานภายนอก
อ่ืนๆ 

บุคลากร หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลหัวไทร ได้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือท าให้การด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากรบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่เกิดขึ้นในตัว
บุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept) การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลต าบลหัวไทรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
 5.1 ปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากร โครงการและ
ก าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร                              /การส่ง... 



                                                                 - 4 - 
 
การส่ง/คัดเลือกผู้เข้าอบรม และงบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน 
 5.2 กระบวนการด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้าอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โรงการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 5.3 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติผู้
เข้าอบรม การเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้าอบรม พฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้าอบรม เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ 
สถานที่ท างานแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์กรได้รับ ผลที่ผู้เข้ารับการอบรม
เองได้รับ 
 
6. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 
 6.1 การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดย
ให้งานการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจทุกระยะ 3 ปี หรือเม่ือมีความจ าเป็นตามสภาวการณ์ 
 6.2 การประเมินความจ าเป็น/ความส าคัญของการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.2 เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นความ
จ าเป็น/ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการประเมินออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
  6.2.1 การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติ
โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  6.2.2 การจัดฝึกอบรมโดยหน่อยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่งบุคลากร
ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาต
เดินทางไปราชการพร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้วย 
 6.3 การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามแบบ ปล.1 ภายหลังที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดท าอย่างน้อย 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งใช้
ประกอบหลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานการ
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป 
 6.4 การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรมตามแบบ ปล.2 โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เหนือขึ้นไป 1 ระดับ ท าการประเมินผลหลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามปกติ เมื่อครบ 15-30 วัน และเสนอผู้บริหาร อปท. ทราบ แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป 
 
 

/การแปล... 
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7. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวมโดยน า
คะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน (แบบอิงเกณฑ์) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน (ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 

การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ 
ต่ ากว่า 61  

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
61 - 69                   ไม่ผ่าน 

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
70 - 79  

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
80 - 100                     ผ่าน 

หมายเหตุ หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คะแนน ถือว่าหลักสูตร
นั้นมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของเทศบาลต าบลหัวไทร 
  
 


