
สรุปการพัฒนาสายงานของเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าปี 2562 

ข้าราชการเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊ามี 17 สายงาน 

ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง  1 สายงาน 

- ปลัดเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า    1 คน   ผ่านการฝึกอบรม 
ประเภทอ๊านวยการท้องถิ่นระดับต้น 1 สายงาน 

1.  หัวหน้าส๊านักปลัด      1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
2. หัวหน้าฝ่ายปกครอง   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
3. หัวหน้าฝ่ายอ๊านวยการ   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
4. ผู้อ๊านวยการกองวิชาการและแผนงาน 1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
5. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
6. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 1  คน  ผ่านการฝึกอบรม  
7. ผู้อ๊านวยการกองคลัง   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
8. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
9. ผู้อ๊านวยการกองช่าง   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
10. หัวหน้าฝ่ายการโยธา   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
11. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
12. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 

ประเภทวิชาการระดับช๊านาญการ  จ๊านวน  9  สายงาน 

1. นิติกร     1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
3. นักจัดการงานทั่วไป   1  คน        - 
4. นักวิชาการเงินและบัญชี   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
5. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
6. นักทรัพยากรบุคคล   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
7. นักวิชาการคลัง    1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
8. นักพัฒนาชุมชน    1 คน  ผ่านการฝึกอบรม 
9. นักวิชาการพัสดุ    1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ๊านวน 1 สายงาน 

- นักประชาสัมพันธ์   1  คน  ผ่านการฝึกอบรม 
 

      /ประเภททั่วไประดับ... 
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ประเภททั่วไประดับช๊านาญงาน  จ๊านวน 4  สายงาน 

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข   1  คน ผ่านการฝึกอบรม 



2. เจ้าพนักงานธุรการ   2  คน ผ่านการฝึกอบรม (1 คน) 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1  คน ผ่านการฝึกอบรม 
4. นายช่างไฟฟ้า    1  คน  - 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จ๊านวน  1  สายงาน 

- เจ้าพนักงานพัสดุ   1  คน   - 
 
คิดเป็นร้อยละ   14 x  100    =   82.35 % 
                       17  

  



 

 

 

 

หลักเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 

 

 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

 



แนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  

ลงวันที่  9   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก๊าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
จ๊าเป็น ประชาชนได้รับการอ๊านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่๊าเสมอ 
  เพ่ือให้การด๊าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท๊างานรองรับการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง 
จึงได้มีการน๊าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  : Public Sector Management Quality Awar4d 
(PMQA )มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้างคุณค่า 
โดยก๊าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส๊าคัญ 2 ส่วนนี้ 

1. การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น๊าแนวคิดเรื่องระบบการประกัน 
คุณภาพงานฝึกอบรม เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงาน
ฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นการประกันคุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องด๊าเนินการจัดท๊ามาตรฐาน การฝึกอบรมที่มี
ลักษณะการด๊าเนินการคล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน 

2. การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร ในการ 
ด๊าเนินการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรส่วนราชการควรก๊าหนดมาตรการ และระบบในการประเมินประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าของการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด๊าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูล
ผลการสะท้อนให้เห็นถึงการน๊าความรู้ และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา และฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม
บุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึง
ผลลัพธ์จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลการ 
  จากความส๊าคัญดังกล่าว เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงได้จัดท๊าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการน๊าความรู้ และทักษะตาม
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร อย่างเป็น 

รูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส๊าหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์เดียวกัน 
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2. เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ได้ตระหนักและให้ 
ความส๊าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลการ 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า มีการด๊าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
1. ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า เป็นกรอบแนวทางในการ 

ปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าเอง เมื่อได้รับอนุมัติจัดโครงการ 
ฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรม (แบบ ปก.2) ไม่น้อยกว่า 
15 วัน 

3. การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส๊านัก หรือ กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่งบุคลากรใน 
สังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลในโครงการก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
(แบบ ปก.2) พร้อมทั้งแนบผลการประเมินผู้ประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมด้วย 
 

ค่านิยาม /ความหมาย 
 การพัฒนาบุคากร  หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความ
ช๊านาญ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท๊างานให้สูงขึ้น บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และท๊าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าใน
ต๊าแหน่งหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส๊าเร็จรูป 
 การฝึกอบรม  หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หรือการ
สัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการการอบรมท่ีมีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลา
จัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ให้เข้าใจต่อทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะน๊าไปสู่การผลัดดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง  กิจกรรมที่ก๊าหนดขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ในการท๊างาน
ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 การสัมมนา  หมายถึง กิจกรรมที่ก๊าหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดรับกับนโยบายของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า เช่น การประชุมสัมมนาเพ่ือมอบนโยบายของผู้บริหาร 
การประชุมชี้แจงเรื่องที่จ๊าเป็นต้องเผยแพร่ 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองของบุคลากรเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ 
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 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ขั้นตอนการด๊าเนินงานที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกลให้การด๊าเนินงาน พัฒนาบุคลากร
บรรลุเป้าหมาย 
 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม หมายความว่า ส๊านัก หรือกองในเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าเอง และหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืน ๆ  
 บุคลากร  หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ได้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ๊า และพนักงานจ้าง 
 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การก๊ากับดูแลระบบและกลไกการด๊าเนินงาน เพ่ือให้ได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก๊าหนด 
 ปัจจัยเกื้อหนุน  หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลการ เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ๊าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรสื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่ออ๊านวยความสะดวก หรือเพ่ือท๊าให้การด๊าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร
บรรลุเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่เกิดขึ้นในตัวบุคลากร 
ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก๊าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา หรือ การฝึกอบรมบุคลากร 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร 
 การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลการของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยน๊าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจ๊าเป็นในการ 
ฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากร 
โครงการและก๊าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร หรือเตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร การส่ง/
คัดเลือกผู้เข้าอบรม และงบประมาณ /การเบิกจ่ายเงิน 

2. กระบวนการด๊าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้าอบรม เอกสาร 
ประกอบการฝึกอบรม การด๊าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ๊านวยความสะดวกต่าง ๆ  

3. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติผู้เข้า 
อบรม การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท๊างานแล้วว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างไร ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับ ผลที่ผู้เข้ารับการอบรมเองได้รับ 
 

ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลการ 
1.  การส๊ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตร 

การฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานพัฒนาบุคลากรท๊าการส๊ารวจปีละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีความจ๊าเป็นตามสภาวการณ์ 

2. การประเมินความจ๊าเป็น /ความส๊าคัญของการฝึกอบรมตามแบบ ปก.2 เพื่อวิเคราะห์ให้ 
เห็นความจ๊าเป็น /ความส๊าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลการเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.1  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติ

โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรม (แบบ ปก.2) 
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ไม่น้อยกว่า 15 วัน และจัดส่งเอกสารการประเมินให้งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล 
  2.2  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส๊านัก /กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลโครงการก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ (แบบ ปก. 2) พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้า
ร่วมการฝึกอบรมด้วย และจัดส่งเอกสารการประเมิน พร้อมทั้งค๊าสั่งเดินทางไปราชการให้งานพัฒนาบุคคลกร 
ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล 
  3.  การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม แยกออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  
  3.1  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการท๊าการประเมินผลภายหลังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วตามแบบ ปล.1 ตามจ๊านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ และให้สรุปผลการประเมินหลังการฝึกอบรมจ๊านวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งให้เก็บไว้ที่ส่วนราชการ อีก
ฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
  3.2  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเข้าฝึกอบรม เมื่อฝึกอบรม
เสร็จสิ้นแล้วให้กลับมาท๊าการประเมินผลตามแบบ ปล.1 จ๊านวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งให้แนบไว้กับหนังสือเชิญเข้า
รับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
  4.  การเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมแล้วจัดท๊าบันทึกสรุปผลรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบตามล๊าดับ และ
ส๊าเนาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ 
  5.  การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมท๊าการประเมินผลตามแบบ ปล.2 จ๊านวน 2 ฉบับ ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา
เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ฉบับหนึ่งให้เก็บไว้ที่ส่วนราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งาน
พัฒนาบุคลากร ฝ่ายอ๊านวยการ ส๊านักปลัดเทศบาล เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส
ต่อไป 
 

การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม 
โดยน๊าคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน(แบบอิงเกณฑ์) ดังนี้ 

การด๊าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 
การด๊าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่๊ากว่า 61 ไม่ผ่าน 

 การด๊าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 61 – 69 
การด๊าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 70 - 79 ผ่าน 
การด๊าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 80 - 100 
หมายเหตุ  หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมินได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คะแนน ถือว่า
หลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด๊าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 

แบบฟอร์ม  ปก.1   แบบส๊ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  
                                (โดยงานพัฒนาบุคลากร) 

แบบฟอร์ม  ปก.2  แบบประเมินผลความสา๊คญั /ความจ๊าเป็นของการฝึกอบรม 
                                (โดยผู้บังคับบัญชา) 

แบบฟอร์ม  ปล.1  แบบประเมินความมีประสทิธิภาพ และประสิทธผิลของการ 
      ฝึกอบรม    (โดยผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม) 

แบบฟอร์ม  ปล.2  แบบติดตาม และประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  
                                (โดยผู้บังคับบัญชา) 
 
 
 
  
  


