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คู่มือการด าเนินการการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา 
 
บทน า 
 
  ปัจจุบันการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ท าให้ทุกองค์กรและหน่วยงานต้องปรับทัศนคตใิห้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ องค์กร
สามารถรอดพ้นจากภัยคุกคามของโลกาภิวัตน์ และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกและนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที ่ม ีความส าค ัญที ่ส ุดที ่จะน าพาองค์กร ไปสู่
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรักใคร่ สามัคคี มีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ร่วมงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยผลัดกันให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีทักษะ ความรู้ มีทัศนคติ ตลอดจนวัฒนธรรมที่
สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น  การเพ่ิมความสามารถในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ กอปรกับในภาวะปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องมี วิสัยทัศน์ (VISION) 
เป้าหมาย (GOALS) พันธกิจ (MISSION) และกลยุทธ์(STRATEGIES) ซึ่งจะต้องปรับตัวเป็นองค์กรเชิงรุก
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมการสร้างองค์กรการเรียนรู้ (LEARNING ORGANIZATION) และสังคมการเรียนรู้ 
(LEARNING SOCIETY)โดยการสร้างบรรยากาศในการหาความรู้ร่วมกัน (LEARNING ENVIRONMENT)  
การกระตุ้นให้ผู้น า ผู้บริหารตลอดจนพนักงานในทุก ๆ ระดับเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และต้องมีการติดตามประเมินผลของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
   ความส าเร็จขององค์กร นอกจากการวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดีของ
ผู้บริหารแล้ว บุคลากรของหน่วยงานนั้นถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความส าเร็จใน
องค์กร 
 แผนกฝึกอบรมในฐานะหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา ได้
เล็งเห็นถึงบทบาทและความส าคัญของพนักงานทุกคน ที่เป็นส่วนอันส าคัญที่จะน าพาองค์การสะพานปลา
ให้บรรลุผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  แผนกฝึกอบรมมีพันธกิจมุ่งพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีความช านาญในสายงานเพ่ิมข้ึน ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้จกั
การท างานร่วมกันเป็นทีม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานไปในทางที่ดีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การสะพานปลาอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้องค์การสะพานปลาประสบผลส าเร็จในการ
บริหารจัดการและมีรากฐานมั่นคงต่อไปอีกยาวนาน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนกฝึกอบรม ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
แม่บทองค์การสะพานปลา 
 2.2 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า องค์การสะพานปลาได้จัดฝึกอบรมแก่พนักงานองค์การ
สะพานปลาและจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ 
TRIS ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร 
 
3. กรอบแนวคิด 
 คู่มือการด าเนินการการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา ครอบคลุมการจัด
ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์การสะพานปลา  ดังนี้ 
 การจัดฝึกอบรมภายใน 
 3.1 ก าหนดหัวข้อในการฝึกอบรม (โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการขององค์การสะพานปลา) 
 3.2 จัดท าเอกสารขออนุมัติการฝึกอบรม 
 3.3 การจัดฝึกอบรม 
 3.4 สรุปผลการฝึกอบรม 
 3.5 บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
 การจัดฝึกอบรมภายนอก 
 3.1 รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานเจ้าของการฝึกอบรม/สัมมนา) 
 3.2 จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
 3.3 รายงานต่อผู้บังคับบัญชา กรณีเสร็จสิน้การฝึกอบรมและกลับมาปฏิบัติงานตามปกต ิ
 3.4 บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
 
4. ค านิยามศัพย์ 
 พนักงาน หมายถึง  พนักงานขององค์การสะพานปลา 
 การจัดฝึกอบรมภายใน หมายถึง  การจัดฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในสังกัด
องค์การสะพานปลา 
 การจัดฝึกอบรมภายนอก หมายถึง การจัดฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก
องค์การสะพานปลา 
 สรุปผลการฝึกอบรม หมายถึง การประเมินผลการฝึกอบรม/การสัมมนาที่ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยประเมินโดยแบบสอบถามของแผนกฝึกอบรม ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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5. ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ (กรณีจัดฝึกอบรม/สัมมนา) 
 

กระบวนการที่
ส าคัญ 

ข้อก าหนด
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ส าคัญ 
ระยะเวลาการ

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดของ
กระบวนการ 

ตัวชี้วัดที่แสดงให้
เห็นถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของ
กระบวนการ 

ความคุ้มค่าและ
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของ
กระบวนการ 

การจัดฝึกอบรม - ประสานงาน
รวดเร็ว 
- มีความถูก
ต้องแม่นย า 

- การประสานงาน/การ
ส่งต่อเรื่องการเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนา
ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้ง
บุคลากรในสังกัด 
- การรายงานผลการ
ด าเนินการนฝึกอบรม/
สัมมนา 

- จดัท าบันทึกข้อ
อนุมัติการฝึกอบรม/
สัมมนาล่วงหน้า 3 
สัปดาห์ 
- จัดท าหนังสือเชิญ
วิทยากร (กรณีต้อง
ใช่วิทยากรจาก
ภายนอก) และ
ประสานงานด้าน
สถานที่ล่วงหน้า 2 
สัปดาห์ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการส่ง
เรื่องเพ่ือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

ระยะเวลาของ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการลดลง 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/
สัมมนาจน
ส าเร็จ 

ลดระยะเวลาการ
ด าเนินการเรื่อง
การจัดฝึกอบรม/
สัมมนา และ
สามารถด าเนินการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
ให้เสร็จได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 
 



 4 

6. แผนผังการด าเนินงานการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ของแผนกฝึกอบรม 
 

 

แผนกฝึกอบรม 
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

การฝึกอบรม/สัมมนา (ภายนอก) การฝึกอบรม/สัมมนา (ภายใน) การฝึกอบรม/สัมมนา  
(พนักงานแจ้งความประสงค์ 

ขอเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา) 

 

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
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7. แผนผังกระบวนการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา (ภายนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/สัมมนา 

งด 

แจ้งยังหน่วยงาน/ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

น าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม/สัมมนา 

แจ้งตอบรับ 
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา 

บันทึกประวัติการฝึกอบรม/
สัมมนาลงระบบฐานข้อมูล 

    ไม่อนุมัต ิ

  อนุมัต ิ

จบการท างาน 

ผอร.จัดท ารายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา 

 

ด าเนินการลงทะเบียน/จัดท า
เอกสารเข้าร่วมฝึกอบรม/สมัมนา 



 6 

8. แผนผังกระบวนการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา (ภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการฝึกอบรม/สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ 

จัดท าโครงการฝึกอบรม/
สัมมนา 

งด 

แจ้งยังหน่วยงาน/ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ด าเนินการฝึกอบรมและ
ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

บันทึกประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา
ลงระบบฐานข้อมลู 

ไม่อนุมัติ 

  อนุมัต ิ

จบการท างาน 

เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ติดต่อประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม 

ประสานงานวิทยากร 

ไม่เห็นชอบ 
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8.1 แผนผังกระบวนการประสานงานสถานที่การจัดฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม 

จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่/
อุปกรณ์การสัมมนา (กรณีหน่วยงานของรัฐ) 

จัดท าหนังสือขอเช่าสถานที่ 
 (กรณีหน่วยงานเอกชน) 

หน่วยงานเจ้าของ
สถานที่พิจารณาให้
ความอนเุราะห์ 

รายงานผู้บังคับบญัชาทราบ 

ไม่อนุมัต ิ

แจ้งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งจ านวนมื้ออาหาร 

แจ้งรายการอุปกรณ์การสัมมนา 

แจ้งรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สัมมนา 

ช าระเงิค่าบริการ/จัดเก็บใบเสร็จ 

จัดท าหนังสือขอบคุณ 

เจ้าของสถานที่
พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

แจ้งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งจ านวนมื้ออาหาร 

แจ้งรายการอุปกรณ์การสัมมนา 

แจ้งรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สัมมนา 

ช าระเงิค่าบริการ/จัดเก็บใบเสร็จ 

จบการท างาน 

จดัหาสถานท่ี
ใหม่ 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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8.2 แผนผังกระบวนการประสานงานวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานวิทยากร 
 
 

จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร/ใบตอบรับ 

เสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา
ลงนามในหนังสือเชิญ 

 

จัดส่งหนังสือเชิญวิทยากร 

วิทยากรพิจารณา
ตอบรับ 

จัดท าเรื่องเบิกค่าวิทยากร/ของที่ระลึก 

ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร 
แนบเรื่องเบิกค่าวิทยากร 

จบการท างาน 

รายงานผู้บริหารทราบ 

พิจารณาความ
เหมาะสม โดย
ผู้บงัคบับญัชา 

ไมต่อบรับ 

ตอบรับ 

ไมอ่นมุตัิ อนมุตัิ 

จัดหาวิทยากรใหม่ 

จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร 
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9. แผนผังกระบวนการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา (พนักงานแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ 
   การฝึกอบรม/สัมมนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานแจ้งความประสงค์  
ขอเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 

งด 

แจ้งยังหน่วยงาน/ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

น าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาการเข้าร่วม 
การฝึกอบรม/สัมมนา 

แจ้งตอบรับ 
เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา 

บันทึกประวัติการฝึกอบรม/
สัมมนาลงระบบฐานข้อมูล 

ไม่อนุมัติ 

  อนุมัต ิ

จบการท างาน 

ผอร.จัดท าบันทึกข้อความ
น าเสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

 

ด าเนินการลงทะเบียน/จัดท า
เอกสารเข้าร่วมฝึกอบรม/สมัมนา 
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10. แผนผังกระบวนการขั้นตอนการขอยืมเงินทดรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอรม/สัมมนา  
ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 

น าเสนอแผนกงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณางบประมาณ 

จัดท าเอกสารขอยืมเงินทดรอง 
( 2 สัปดาห์ก่อนการฝึกอบรม/สมัมนา) 

จัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน/
เอกสารส าคัญทางการเงิน 

สรุปรายงานค่าใช้จ่าย  
ต่อผู้บริหาร 

จัดท าบันทึกคืนเงินยืมทดรอง 

จัดเก็บเอกสาร 

จบการท างาน 
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11. แผนผังกระบวนการขั้นตอนการจัดส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (นบส./นบก.) 
“นักบริหารกองพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง” และ “นักบริหารกองพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือจากสถาบันเกษตราธิการ แจ้งก าหนดการฝึกอบรม 

น าเสนอรายชื่อพนักงานองค์การสะพานปลาที่อยู่ในเกณฑ์
ได้รับพิจารณาคัดเลือก 

ผู้บริหารพิจารณา 
ผู้มีคณุสมบัติเหมาะสม 

จัดท ารายชื่อพนักงาน อสป. เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม 
(นบส./นบก.) ไปยัง สนง.เกษตราธิการ 

จัดส่งใบสมัครและประวัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม พร้อม
ด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 

บันทึกประวัติการฝึกอบรมสัมมนา 

จบการท างาน 

ไม่อนุมัติและแจ้งกลับ
สถาบันเกษตราธิการ 

อนุมัติ 



 12 

12. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 12.1  กรณีการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ภายนอกองค์การสะพานปลา 
  12.1.1  รับเอกสารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากหน่วยงานต้นเรื่อง 
  12.1.2  จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรม/สัมมนาจากผู้บริหารองค์การสะพานปลา 
                      โดยระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม  
  12.1.3  จัดส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม 
  12.1.4  รายงานผลการฝึกอบรมฝึกสัมมนาให้ผู้บริหารทราบ 
  12.1.5  บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝสัมมนา 
 
 12.2 กรณีการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ภายในองค์การสะพานปลา 
  12.2.1  จัดท าโครงการฝึกอบรม/สัมมนา พนักงานองค์การสะพานปลา 
  12.2.2  จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดฝึกอบรม/สัมมนาจากผู้บริหารองค์การสะพานปลา 
           โดยระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม 
  12.2.3  จัดการสัมมนา/ฝึกอบรมให้กับพนักงานขององค์การสะพานปลา 
  12.2.4  ประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา 
  12.2.5  รายงานผลการฝึกอบรมฝึกอบรม/สัมมนาให้ผู้บริหารทราบ 
  12.2.6  บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝสัมมนา 
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