
 
 

 
 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด
เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการพัฒนาระบบ
ราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีการ
น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: Public Sector Management Quality Award (PMQA) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งเกณฺฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด ๕ การมุ่งเน้ น
ทรัพยากรบุคคล  ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการทรัพยากร  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การปรับกระบวนทัศนะค่านิยม ทัศนคต ิคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้างคุณค่าโดย
ก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม  รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ ความส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม  น าแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน
ฝึกอบรม เพ่ือยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง  มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรม
ดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพท่ีส่วนราชการต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน การฝึกอบรมที่มีลักษณะการ
ด าเนินการคล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมได้มาตรฐาน 

๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  ในการด าเนินการ
พัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  ส#วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรควบคู #กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  และก าหนดตัวชี้วัดที่
สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด  มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร  ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์
จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรจากความส าคัญดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  จึงได้จัดท า
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  ที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็น
ถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และสามารถประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร 



อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน 

๒.๒ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการองค์ การบริหารส่วนต าบลบางจาน อบรมบุคลากรขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลบางจานได้ตระหนักและใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร 

๒.๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรขององค์ การบริหารส่วนต าบลบางจาน  มี
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
๓.1 การใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการองค์ การบริหารส่วนต าบลบางจาน  อบรมบุคลากร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาน เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  ในการจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการฝึ กอบรมของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาน เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ
จัดฝึกอบรมแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน 

๓.๓ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก  หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจั ดสรรบุคลากรใน
สังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่ง รายละเอียดของโครงการใ ห้งานการเ จ้าหน้าที่ ที่ประเมินผล ก่อน เสนอขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ  พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือ
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

๔. ค่านิยาม/ความหมาย 
การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ความ

ช านาญ ทัศนคต ิและคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดข้ึน แก่บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทางานใ ห้สูงขึ้นบรรลุตาม เป้า หมายขององ ค์กร และท าใ ห้บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การงานมากยิ่งข้ึน  โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย  ได้แก่การฝึก อบรม
การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส าเร็จรูป 

การฝึกอบรม (Training) หมายความว่าการอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ  หรือเชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ชว่งเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางจาน  ให้เข้าใจต่อทิศ
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้อองถิ่นซึ่งจะน าไปสู #การผลักดันวิสัยทัศ น์ให้บรรลุผล  หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  เสริมสร้างความรู้ความสามารถด้ านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนวิสัยทัศนะแลประสบการณ์
ในการทางานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

การสัมมนา  (Seminar) หมายถึง  กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อส ร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานใ ห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เช่น การประชุมสัมมนา
เพ่ือมอบนโยบายของผู้บริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องที่จ าเป็นต้องเผยแพร 

การพัฒนาตนเอง  (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ ด้วยตนเองของ
บุคลากร โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู 
 



ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นกลไกให้การด าเนินงาน 
พัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงานที่จัดฝึก กอบรม  หมายความ ว่า ส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

บุคลากร หมายความว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานภายใ ต้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จานไดแ้กผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

การตรวจสอบคุณภาพ  หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อใ ห้ได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปัจจัยเกื้อหนุน  หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  เช่น เงินงบประมาณ  บุคคล วัสดุ
ปกรณ์ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร  การวิเคราะห์ความจ าเ ป็นในการ
พัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือท าให้การด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร  
บรรลุเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร  (Outputs) หมายถึง ความรู้ความเข้ าใจ เจตคติ ทักษะที่เกิดขึ้นใน
ตัวบุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept) 
การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร  (Input) ประกอบด้วย  การวิเคราะห์หาความจ าเป็ นใน
การฝึกอบรมบุคลากร  วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร  หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากร
โครงการและก าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร  การส่ง/คัดเลือก
ผู้เข้าอบรม และงบประมาณ/การเบิกจา่ยเงิน 

๕.๒ กระบวนการด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร  (Process) ประกอบด้วย  วิทยากร  ผู้เข้าอบรม  
เอกสารประกอบการอบรม  การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ  สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ 

๕.๓. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ
ผู้เข้าอบรม การเรียนรู้  (Learning) ของผู้เข้าอบรม  พฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้าอบรม  เมื่อกลับมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานแล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร  ผลลัพธ์(Outcome) ที่องค์การได้รับผล
ที่ผู้เข้ารับการอบรมเองได้รับ 

๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 
๖.๑ การส ารวจความต้องการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการ

ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด  หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเมื่อมีความจ าเป็นตามสภาวการณ์ 

๖.๒ การประเมินความจ าเป็น /ความส าคัญของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๒ เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็น
ความจ าเป็น/ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม  รวมทั้งการจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการประเมิน  
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ
จัดฝึกอบรมแล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไ ม่
น้อยกว่า ๑๕ วัน 



๖.๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก  หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่งบุคลากรใน
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาต
เดินทางไปราชการ  พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วม
การฝึกอบรมด้วย 

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม  ตาม แบบ ปล.๑ ภายหลังที่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม  จัดท าอย่างน้อย  ๒ ฉบับ
ฉบับหนึ่งใช้ประกอบหลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป 

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปล.๒ โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ท าการประเมินผล  หลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เมื่อครบ ๑๕ วัน แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้ เป็นข้อมูลในการ
จัดฝึกอบรมบุคคลากรต่อไป 

๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 
เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม

โดยน าคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน (แบบอิงเกณฑ์ ) ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 
การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่ ากว่า ๖๑ ไม่ผ่าน 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ ๖1 – ๖๙ 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี ๗0 – ๗๙ ผ่าน 
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก ๘0 – ๑00 
 

หมายเหตุ หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมิน  ได้คะแนนไม่น้อยกว่ าร้อยละ ๗0 คะแนน ถือ
ว่าหลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผ่ านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมขององค์ การบริหารส่วนต าบลบาง
จาน  
 

                                                     
                                      ลงชื่อ.............................................................. 
     (นายเสถียร นิลทะสิน)  
                         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน  

 


