ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การจัดฝึกอบรมบุคลากร
Suppliers
Inputs
1. แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
1. ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานในสังกัด บุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สป.
2. ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
ของข้าราชการ สป.
3. แผนงบประมาณประจาปีของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษาต่อ
และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
2538 , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547
5. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ฝึกอบรมบุคลากร สป.
6. ผลสารวจความต้องการการ
2. บุคลากรใน
ฝึกอบรมของบุคลากร สังกัด สป.
สังกัด สป.
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
3. กรมบัญชีกลาง
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมการจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.2549 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552,
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดิน
ทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547

Process
Outputs
Process Description
1. ความรู้/ทักษะ
เป็นกระบวนการการพัฒ นาบุคลากร ในสังกั ด จากการฝึกอบรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดาเนินการ
จัดฝึกอบรมบุคลากร ตามงบประมาณประจาปี แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งาน 2. รายงานผลการ
ปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่ อ เสริม สร้ างความรู้ ดาเนินการ
ทักษะ และสมรรถนะต่าง ๆ ของข้าราชการในสังกัด
สป.ศธ.
Process (Map)
1. การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล

2. จัดทาหลักสูตร /
หัวข้อการฝึกอบรม

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการฯ
5.เสนอ
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ

4. การจัดทาโครงการและแผน

เห็นชอบ

6. ประสานวิทยากร
สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. จัดเตรียมเอกสาร
วัสดุ อุปกรณ์

Customers
1. บุคลากรใน
สังกัด สป. ทีเ่ ข้ารับ
การฝึก อบรม

Stakeholders
1. หน่วยงานต้น
สังกัด สป.

2. ผูบ้ ริหาร
(ปลัดกระทรวง,
ผู้อานวยการ
สานักอานวยการ)

2. สานัก
อานวยการ
(ผู้รบั ผิดชอบ)

Suppliers
4. ส่วนราชการ/
ส่วนเอกชน

Inputs
ข้อมูลวิทยากร

Process
9. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการ

Outputs
8. ดาเนินการตามแผนฯ
ที่กาหนดไว้

10. สรุปผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัตงิ านและความพึงพอใจของผู้บงั คับบัญชาต่อ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (หลังฝึกอบรม 6 เดือน)

1. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล (แผนยุทธศาสตร์ฯ,
ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นของข้าราชการ สป.
และความต้องการการฝึกอบรม)
2. จัดทาหลักสูตร
3. แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรและประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร
4. การจัดทาโครงการและแผนปฏิบัตกิ าร
5. เสนอขออนุมัติ หรือขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร
6. ประสานวิทยากร สถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
8. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
9. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร
10. สรุปผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผูบ้ ังคับ
บัญชาต่อผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม (หลังจากการฝึกอบรม
6 เดือน)
* การจัดฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) เท่านั้น และใช้สาหรับการปฏิบัติงานเป็นรายโครงการ

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การจัดฝึกอบรมบุคลากร
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการที่มผี ลคะแนนความรู้หลังการฝึกอบรมเพิม่ ขึ้น
ลาดับ
ที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

15 วัน
ทาการ

ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล

1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนของ สป.ศธ.
2. ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นของ
ข้าราชการ สป.
3. ผลสารวจความต้องการการฝึกอบรม
2. ดาเนินการจัดทาหลักสูตราและหรือ
หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1) ชื่อหลักสูตรและหรือหัวข้อ
2) วัตถุประสงค์
3) เนื้อหาการฝึกอบรม
4) รูปแบบการฝึกอบรม
5) กลุ่มเป้าหมาย
6) ระยะเวลาดาเนินการ
7) รายชื่อวิทยากร

15 วัน
ทาการ

1

2
จัดทาหลักสูตร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจานวนเอกสารใน
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
บุคลากรของ สป. , ทักษะและ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นของ
ข้าราชการ สป. และความ
ต้องการการฝึกอบรม
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของการฝึกอบรมมีความตรง
กับความต้องการของบุคลากร
สอดคล้องและส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากร
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของการฝึกอบรมมีการ
เปรียบเทียบรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาของการ
ฝึก อบรมจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- มีการสรุปการศึกษา กบค.
วิเคราะห์ข้อมูล

- รายงานการจัดทา
หลักสูตร/หัวข้อการ
ฝึกอบรม

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

3
แต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการ
หลักสูตร

4
จัดทาโครงการ
และแผน

รายละเอียดของงาน
3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร
3.2 เชิญประชุมคณะกรรมการ
3.3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
3.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ
4.1 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
3) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
4) กิจกรรมและการดาเนินการ
5) กลุ่มเป้าหมาย
6) ระยะเวลาดาเนินการ
7) งบประมาณ
8) สถานที่ดาเนินการ
9) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11) ผู้รับผิดชอบ
4.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
4.3 กาหนดการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ
2 วันทาการ

7 วัน
ทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. หนังสือแต่งตัง้
คณะกรรมการ
2. หนังสือเชิญประชุม
3. ระเบียบวาระการ
ประชุม
4. รายงานการ
ประชุม
1. รายละเอียด
โครงการ,กาหนดการ,
หลักสูตร
2. รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. กาหนดการจัด
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5
เสนอขออนุมัติ

6
ประสานวิทยากร สถานที่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน
5. เสนอขออนุมัติโครงการแผนปฏิบัติการ
5.1 บันทึกเสนออนุมัติโครงการ
5.2 บันทึกเสนออนุมัติงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 วันทาการ
1 วันทาการ

6. ประสานวิทยากร สถานที่ บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
6.1 ทาหนังสือเชิญประธาน
6.2 ทาหนังสือเชิญวิทยากร
6.2 ติดต่อประสานงานสถานทีจ่ ัดงาน

1 วันทาการ
1 วันทาการ
2 วันทาการ

6.3 เชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

2 วันทาการ

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. บันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวง
2. รายละเอียด
โครงการ,กาหนดการ,
หลักสูตร
3. รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่าย
4. กาหนดการจัด
โครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
การฝึกอบรมมีการแจ้ง
กาหนดการ เรื่อง วัน เวลา
สถานที่ และชื่อผูป้ ระสานงาน
ของการฝึกอบรม

1. หนังสือเชิญ
ประธาน
2. หนังสือเชิญ
วิทยากร
3. ใบเสนอราคาที่
เกี่ยว ข้อง (ที่พัก อาหาร
เป็นต้น)
4. หนังสือแจ้งเวียน
เชิญเข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

จัดเตรียมเอกสาร

7. คานึงถึงความถูกต้องของเอกสาร และใช้
งบประมาณและทรัพยากรในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมอย่างประหยัด
- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม

7

8

8. ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้
ดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานที่กาหนดไว้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 วันทาการ

3-7 วัน
ทาการ
(ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของ
แต่ละ
โครงการ)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
การฝึกอบรมมีการจัดทาบัญชี
รายการสิ่งที่ต้องทาและตรวจ
สอบเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่
จาเป็นในการฝึกอบรม

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. บัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม
2. ใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมอบรม ,
วิทยากร, ประธานในพิธี
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม
1. เอกสาร
ประกอบการอบรม
2. ใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมอบรม ,
วิทยากร, ประธาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. เอกสารการเบิก
จ่ายเงิน (ใบเสร็จที่พกั ,
ใบรับเงินวิทยากร เป็น
ต้น)
4. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
5. ข้อสอบก่อนและ
หลังการอบรม

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

9
สรุปรายงานผล
ต่อผู้บริหาร

10
สรุปความ
พึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

9. สรุปรายงานผลการดาเนินการการ
ฝึกอบรม
9.1 คืนเงินยืมราชการ (ถ้ามี)
9.2 ประมวลผลแบบสอบถามความพึง
พอใจ

14 วัน
ทาการ

10. ดาเนินการสรุปความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจาก
การฝึกอบรม 6 เดือน

14 วัน
ทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
การฝึกอบรมมีการสารวจ
ความพึงพอใจของผูบ้ ังคับ
บัญชาต่อผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม
ภายหลังการฝึกอบรบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. บันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เอกสารสรุป
ค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จที่พัก
ใบรับเงินวิทยากร เป็น
ต้น)
3. ผลสรุปความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
อบรม
4. ผลข้อสอบก่อน
และหลังการอบรม
(ถ้ามี)
5. ภาพบรรยากาศ
การฝึกอบรม
1. หนังสือแจ้ง
หน่วยงาน
2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อ
ผู้เข้าร่วมการอบรม

ผู้รับผิดชอบ

