
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
--------------------------------- 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง 
จึงได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: Public Sector Management Quality Award 
(PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง เกณฺฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการทรัพยากร การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับกระบวนทัศนะค่านิยม ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้าง
คุณค่าโดยก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้  ๑. 
การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น าแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรม 
เพ่ือยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรมดังกล่าว ถือ
เป็นการประกันคุณภาพท่ีส่วนราชการต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน การฝึกอบรมที่มีลักษณะการด าเนินการ
คล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมได้มาตรฐาน 
  ๒. การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ในการ
ด าเนินการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และก าหนดตัวชี้วัด
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึง
ผลลัพธ์จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรจากความส าคัญดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน จึงได้
จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อน
ให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน 
  ๒.๒ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง  อบรมบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร 
  ๒.๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่า
แร้ง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
  ๓.1 การใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง  อบรม
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง  รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝึกอบรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง เมื่อได้รับอนุมัติ
โครงการจัดฝึกอบรมแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัด
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  ๓.๓ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอกหากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดสรร
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่ง รายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ ที่ประเมินผล ก่อน
เสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 
๔. ค่านิยาม/ความหมาย 
  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ความช านาญ ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดข้ึนแก่บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและท าให้บุคลากรมี
ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส าเร็จรูปการฝึกอบรม 
(Training) หมายความว่าการอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาทาง
วิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง  ให้เข้าใจต่อทิศทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้อองถิ่นซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การศึกษาดูงาน ( Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์แล ะ
ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  การสัมมนา ( Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การ
ประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายของผู้บริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องที่จ าเป็นต้องเผยแพร่ 
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  การพัฒนาตนเอง ( Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ด้วย
ตนเองของบุคลากร โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ 
  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร ( Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นกลไกให้
การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย 
  หน่วยงานที่จัดฝึกกอบรม หมายความ ว่า ส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง 
และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆบุคลากร หมายความว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 
  การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้ได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล 
วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือท าให้การด าเนินงานฝึกอบรม
บุคลากรบรรลุเป้าหมาย 
  ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร ( Outputs) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ เจตคติทักษะที่
เกิดข้ึนในตัวบุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 
 
๕. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept)  
  การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่าแร้ง ครอบคลุมเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร ( Input) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
บุคลากรโครงการและก าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร การ
ส่ง/คัดเลือกผู้เข้าอบรม และงบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน 
  ๕.๒ กระบวนการด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร ( Process) ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้า
อบรมเอกสารประกอบการอบรม การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 
  ๕.๓. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร ( Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก 
และทัศนคติผู้เข้าอบรม การเรียนรู้ ( Learning) ของผู้เข้าอบรม พฤติกรรม ( Behavior) ของผู้เข้าอบรม เมื่อ
กลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานแล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ผลลัพธ์( Outcome) ที่องค์การ
ได้รับผลที่ผู้เข้ารับการอบรมเองได้รับ 
 
๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 
  ๖.๑ การส ารวจความต้องการฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปีหรือเมื่อมีความจ าเป็นตามสภาวการณ์ 
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  ๖.๒ การประเมินความจ าเป็น /ความส าคัญของการฝึกอบรม เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความ
จ าเป็น/ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการประเมิน
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
   ๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อ
ได้รับอนุมัติโครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผล
ก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
   ๖.๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะ
จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผล
ก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทาง
ไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย 
  ๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม ภายหลังที่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดท าอย่างน้อย ๒ ฉบับฉบับหนึ่ง
ใช้ประกอบหลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานการ
เจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป 
  ๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ท าการประเมินผล หลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามปกติเม่ือครบ ๑๕ วัน แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการจัด
ฝึกอบรมบุคคลากรต่อไป 
 
๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 
  เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินใน
ภาพรวมโดยน าคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน (แบบอิงเกณฑ์) 
ดังตารางต่อไปนี้ 

การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 
การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่ ากว่า ๖๑ ไม่ผ่าน 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ ๖1 – ๖๙ 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี ๗0 – ๗๙ ผ่าน 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก ๘0 – ๑00 
 
 หมายเหตุหลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 0 คะแนน ถือ
ว่าหลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าแร้ง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                     

 
  (นายเสน่ห์   แก้วระยับ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 



 


