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คู่มือการปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน : สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระบวนงาน : การบริหารการฝึกอบรม

แก้ไขครั้งที่ 2

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน “การบริหารการฝึกอบรม”
แสดงขั้นตอนรายละเอียดของการทางาน ที่ชัดเจน มีความถูกต้อง สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐาน
การบริหารด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องได้
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานด้าน “การบริหารการฝึกอบรม” ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.1 การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม
2.2 การกาหนดรูปแบบและการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
2.3 การบริหารโครงการฝึกอบรม
2.4 การรายงานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
3. คาจากัดความ
3.1 หลั กสูตร หมายถึง หลักสู ตรด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผ่ านการวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง รวมถึงบาทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
และความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา
3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ของกระทรวงพาณิชย์
3.3 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุ คคลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความชานาญ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
พิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร / โครงการ
ฝึกอบรม
ให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุม ติดตาม
และเร่งรัดการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์
ให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุม ติดตาม
และเร่งรัดการจัดทาหลักสูตร
ศึกษาวิเคราะห์หาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรม วางแผนวงเงิน งบประมาณ
และแผนการปฏิบัติงาน (Action plan)
บริหารการฝึกอบรมตามแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action plan)
ติดตามและประเมินผล

เป้าหมายของกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
อนุมัตแิ ผนการพัฒนาบุคลากรของ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
อนุมัติหลักสูตร / โครงการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ฝึกอบรม
แผนการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้อานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระทรวงพาณิชย์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ ผู้อานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระทรวงพาณิชย์
แผนการปฏิบัติงาน (Action plan) กลุม่ งานนโยบายและแผน

ดาเนินการจัดการฝึกอบรม

กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม

ข้ อ มู ล จากการประเมิ น ผลหลั ง กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ฝึ กอบรม เพื่ อน ามาปรับ ปรุง และ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถาบั น กรม
พระจันทบุรีนฤนาถ
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผังกระบวนการ (Work flow)
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่หนึ่ง
5.2.1 การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม จะต้องวิเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง รวมถึงบาทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และความต้องการในการฝึกอ บรมของ
บุคลากร รวมถึงผู้บังคับบัญชา โดยมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรว่ายังขาดส่วนใดที่ยังมีความ
จาเป็นต่อการปรับปรุงหรือส่งเสริมประสิทธิภาพการทางาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการออกแบบและพัฒนา
โครงการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับยุท ธศาสตร์กระทรวง และความจาเป็นของบุคลากรและองค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่สอง
5.2.2 การกาหนดรูปแบบและการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม (Training Course Design) เป็นการสร้าง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) รวมทั้ง
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนโยบายผู้บริหาร/ ยุทธศาสตร์กระทรวงที่เกี่ยวข้อง/ ผลการประเมินการฝึกอบรม/ และผล
การประเมิ น สมรรถนะ เพื่ อน ามาก าหนดหลั ก สู ต ร หั ว ข้ อและเนื้ อหา วั ต ถุ ประสงค์ กลุ่ ม เป้ า หมาย วิ ธีก ารพั ฒ นา
ระยะเวลา วิทยากร และสถานที่การจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนที่สาม
เตรียมการก่อนฝึกอบรม
5.2.3 จัดทาโครงการ/หลักสูตร ประมาณการค่าใช้จ่าย ประสานวิทยากร/หน่วยงาน ประสานสถานที่
จัดอบรม และจัดทากาหนดการ
(1) ร่างหลักสูตรการจัดโครงการที่จะฝึกอบรม หรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมที่มีอยู่ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (กิจกรรมนี้อาจเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้) โดยกาหนดช่วงเวลาการจัด
โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้ามาย คุณสมบัติ จานวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
ชัดเจน
(2) สรรหาวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยาย
โดยพิจารณาจากประวัติประสบการณ์ในการบรรยายที่ผ่านมา ประสานเชิญวิทยากรอย่างไม่เป็นทางการ สาหรับแต่ละหัวข้อ
วิชาในโครงการฝึกอบรม เพื่อจัดลาดับของหัวข้อวิชา วัน – เวลาที่เหมาะสมสาหรับวิทยากร พร้อมทั้งขอประวัติวิทยากร
สาหรับแนบบันทึกขออนุมัติโครงการ
(3) สรรหาสถานที่ฝึกอบรม สถานที่พัก สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร (ถ้ามี) รวมถึง
สถานที่ศึกษาดูงานต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาสถานที่ต่างๆ สาหรับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว หากจะมีก ารจัดฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในกาหนดการ ควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่กาหนดในหลักสูตร ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องฝึกอบรมสถานที่ทากิจกรรมตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ จะต้องมีความพร้อม
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(4) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมให้ชัดเจน และครอบคลุมทั้งโครงการ
(5) เขียนโครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจาเป็นจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณและการดาเนินการจากผู้บริหาร ควรจะเขียนโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อโครงการ
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์ของโครงการ
4) กลุ่มเป้าหมาย / คุณสมบัติ จานวนผู้ที่เข้ารับการอบรม
5) หัวข้อหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
6) ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี)
7) วิทยากรของการฝึกอบรม
8) งบประมาณของโครงการ
9) การประเมินผลโครงการ
10) เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม
11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12) ผู้รับผิดชอบโครงการ
5.2.4 ขออนุมัติดาเนินการโครงการฝึกอบรม
เมื่อได้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ผู้ดาเนินการโครงการ/หลักสูตรจัดทาหนังสือขออนุมัติ โครงการ
ฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีอานาจอนุมัติ ต้องระบุรายละเอียดในการขออนุมัติให้ชัดเจนและครอบคลุม โดยแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติโครงการฝึกอบรม ดังนี้
 สาเนาบันทึกที่ได้รับการอนุมัติกรอบการดาเนินงานพัฒนาบุคคลกรประจาปีงบประมาณ
 โครงการฝึกอบรม
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 กาหนดการฝึกอบรม
 ประวัติวิทยากร (วิทยากรของทุกหัวข้อการบรรยาย)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)
5.2.5 แจ้งกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ/หลักสูตร เพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจัดทาหนังสือ
เชิญวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรม
(1) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ เข้ารั บการฝึกอบรม แล้ว แจ้งรายชื่อมายังผู้ ดาเนินการจัดฝึกอบรมภายในเวลาที่กาหนด
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซด์ของสถาบันฯ หรือตามใบสมัคร
ที่จัดส่งพร้อมหนังสือเวียน ทั้งนี้ให้แนบโครงการฝึกอบรมและกาหนดการฝึกอบรมประกอบการพิจารณา
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กรณีมสี านักงานพาณิชย์จังหวัดเข้ารับการฝึกอบรม ในหนังสือต้องระบุชี้แจงเรื่องการเข้าพักก่อนและ
หลังการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง โดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า
พาหนะเดินทางใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด แจ้งมายังผู้จัดการฝึกอบรมเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือ
โอนเงินงบประมาณให้กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด
(2) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรอย่างเป็นทางการ โดยแนบโครงการฝึกอบรมและกาหนดการฝึกอบรม
ให้กับวิทยากรโดยตรงหรือหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากร โดยการจัดส่งหนังสือเชิญทางโทรสารก่อน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ทันที
(3) ประสานยืนยันหรือทาหนังสือขอใช้สถานที่จัดฝึกอบรม สถานที่พัก สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และวิทยากร รวมถึงสถานที่ศึกษาดูงาน (ถ้ามี) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจัดส่ งกาหนดการ รายชื่อการเข้าพัก
ชื่อโครงการหรือหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ หน่วยงานที่จัด เพื่อจัดทาฉากหลังเวทีห้องประชุม (Backdrop)
(4) ติด ตามการเชิ ญ วิ ท ยากร เพื่ อ แจ้ ง ยื น ยั น วั น เวลา สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมตามเดิ ม หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง หัวข้อวิชาที่บรรยาย พร้อมทั้งประสานขอรับเนื้อหาการบรรยายสาหรับจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประสานการจัดรถรับ – ส่งวิทยากรจากภายนอกหน่วยงาน
5.2.6 เชิญประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรม
(1) ประสานประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการฝึกอบรม อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมจัดทาร่างคา
กล่าวสาหรับประธานพิธีเปิด และคากล่าวในพิธีปิดการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(2) จัดทาหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการฝึกอบรม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
กาหนดการของหลักสูตร พร้อมทั้งแนบโครงการ/หลักสูตร และร่างคากล่าวฯ (ถ้ามี)
(3) ร่างคากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการอบรม (ถ้ามี)
5.2.7 ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานในสังกัด
(1) เมื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหน่วยงานในสังกัดครบถ้วน ผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม
จัดทาหนังสือขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่นาออกนอกสถานที่ เสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีอานาจอนุมัติ หากกรณีเดินทางไปต่างจังหวัดต้อง
ขออนุมัติรถตู้ของส่ว นราชการโดยระบุ รายละเอียด ยี่ห้ อ ทะเบียน และรายชื่อพนักงานขับรถ ทั้งนี้ให้ แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
 สาเนาหนังสือที่ได้รับการอนุมัตโิ ครงการฝึกอบรม
 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(2) จัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบอย่างเป็น
ทางการอีกครั้ง พร้อมแนบกาหนดการฝึกอบรม
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(3) จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และจัดทาใบลงทะเบียนฝึกอบรม และการจัดห้องพัก
5.2.8 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หากจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับอนุมัติตั้งแต่การขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
(1) กรณีมีการจัดจ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย / รถบัส/รถตู้ เพื่อเดินทางไปอบรม ให้จัดทา
บั น ทึ กขอจ้ า งทาเอกสารประกอบการการบรรยาย / รถบั ส /รถตู้ เพื่ อเดิ นทางไปอบรม ถึ ง ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
(ผ่านผู้ อานวยการกองบริห ารการคลัง) เพื่อให้ ดาเนินการในส่ว นที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน และระบุ
กรรมการตรวจรับงานจ้างตามที่ระเบียบพัสดุฯ กาหนด ทั้งนี้ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
 สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
 ใบเสนอราคาผู้รับจ้าง (ตัวจริง)
(2) กรณีมีการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ หรือมีการจัดซื้อกระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ 5.2.8 (1)
5.2.9 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ (สาหรับการจัดฝึกอบรม) และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
(1) จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามยอด
ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยจะต้องไม่เกินจากจานวนเงินงบประมาณที่ได้ขออนุมัติโครงการเสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ผ่านผู้อานวยการกองบริหารการคลัง) พิจารณาอนุมัติ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ยืมเงินทดรองราชการ ไม่รวมยอดเงินที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่รวม
ยอดเงินประมาณการค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางของสานักงานพาณิชย์จังหวัด กรณีโอนเงินงบประมาณ
ให้กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด
กรณีมคี ่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือในการฝึกอบรมกับสถานประกอบกิจการร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตร
ให้ชาระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตราชการ โดยในบันทึกให้ระบุวงเงินการใช้บัตรเครดิตราชการและจานวนเงินสดให้ชัดเจน
แต่หากมีความจาเป็นไม่สามารถใช้บัตรเครดิตราชการได้ให้ระบุเหตุผลในบันทึกขออนุมัติด้วย
การขออนุมัติยืมเงินให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
 สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
 สัญญายืมเงินทดรองราชการ (มี 2 แบบ คือยืมเงินสดอย่างเดียว กับยืมเงินสดและขอใช้วงเงิน
บัตรเครดิต)
(2) กรณี มี ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม สามารถด าเนิ น การจ่ า ยค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ได้ 2 กรณี คือ
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1) กรณีจ่ ายเป็ น เงิน สดในวันที่จัดอบรม ผู้ เข้ารับการอบรมต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ (1) ใบเบิก
ค่า ใช้ จ่ า ยเดิน ทางไปราชการ แบบ 8708 (2) ใบเสร็ จค่ าพาหนะเดิน ทาง หรื อ ใบรับ รองแทนใบเสร็ จ บก 111
(3) อนุมัติเดินทางไปราชการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามอนุมัติ ก่อนวันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
2) กรณีโอนเงินงบประมาณให้กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด ให้จัดทาหนังสือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผ่านผู้อานวยการกองบริหารการคลัง ) พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) ให้กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติการโอนเงินแล้วให้
จัดส่งหนังสือให้กับกองบริหารการคลัง เพื่อดาเนินการ
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้
 สาเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ
 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงาน สังกัด และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัด
5.2.10 จัดเตรียมด้านการฝึกอบรม
(1) จัดเตรียมเอกสารบรรจุกระเป๋าหรือแฟ้มใส่ เอกสาร สาหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการบรรยาย กาหนดการ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น สมุด
ปากกา เป็นต้น
(2) จัดทาป้ายชื่อวิทยากรตลอดทั้งหลักสูตร ป้ายชื่อประธานในพิธีเปิด-พิธีปิดการฝึกอบรม
(3) จัดทาป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ป้ายชื่อคล้องคอ หรือติดเสื้อ สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
(4) จัดเตรียมใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ แบบ 8708 และใบเสร็จค่าพาหนะเดินทาง หรือ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก 111 กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด ณ วันที่ที่ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรม
(5) จัดเตรียมใบสาคัญรับเงินเพื่อเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร (ถ้ามี)
(6) จัดเตรียมแบบการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(7) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร และอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น กระดาษ, ดินสอ, Flipchart พร้อมกระดาษ และปากกา สาหรับเขียน ฯลฯ
(8) จัดทาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (Electronic) สาหรับรับ – ส่งวิทยากร จากหน่วยงาน
ภายนอก มาบรรยาย หรือกรณีรับ-ส่งประธานในพิธีเปิด-ปิด หากสถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ภายนอกหน่วยงาน
(9) จั ด เตรี ย มเบิ ก เงิ น สดส าหรั บ การด าเนิ น การฝึ ก อบรมในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า วิ ท ยากร
ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ
สาหรับสานักงานพาณิชย์จังหวัด) กรณีจ่ายเป็นเงินสดวันที่จัดอบรม
(10) จัดทาประกาศนียบัตร สาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร (ถ้ามี) และหากมีการลงนาม
โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ทาบันทึกถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ท่านลงนามในประกาศนียบัตร หรือขออนุญาตใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(11) ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมที่พักที่โรงแรมที่จัด เพื่อให้ทางโรงแรมไว้ใช้ Check-in Check-out เพื่อ
ออกเป็น Portfolio (**กรณีผู้เข้าอบรมมาจากส่วนภู มิภาคหรือมาถึงไม่พร้อมกัน ไม่ควรจับรายชื่อคู่เข้าพักให้กับทาง
โรงแรม ควรให้ใครไปถึงก่อนให้แจ้งที่โรงแรม เพื่อจะได้ให้ทางโรงแรมเปิดห้องทีละห้องเพื่อให้จัดคนเข้าพักให้ครบคู่ก่อน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดห้องเดี่ยว แล้วจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นได้)
(12) ประสานกลุ่ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลจั ด ท าแบบประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร
โดยจัดทาแบบประเมินผลการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เป็นรายวิชา
(13) ประสานการจัดฝึกอบรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (กรณีทางานเป็นทีมร่วมกับฝ่ายอื่น)
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดเตรียมชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ถ้ามี) ของที่
ระลึ ก ส าหรั บ มอบวิ ท ยากรในการศึ ก ษาดู ง าน จั ดเตรี ยมโสตทั ศนู ปกรณ์ ต่ าง ๆ เช่ น กล้ องถ่ ายรู ป กล้ องถ่ ายวี ดี โ อ
คอมพิวเตอร์ (Notebook) เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
 กรณีใช้ห้องประชุมของหน่วยงานเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ควรประสานขอความอนุเคราะห์
กองคลัง ฝ่ายบริหารอาคาร ในการขอใช้ห้องจัดฝึกอบรม การจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ การจัดโต๊ะหมู่บูชาสาหรับพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม (ถ้ามี) ที่จอดรถสาหรับวิทยากร (หากวิทยากรเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว)
ระหว่างการฝึกอบรม
5.2.11 ดาเนินการฝึกอบรม
(1) ลงทะเบียน แจกกระเป๋าหรือแฟ้มเอกสารที่บรรจุ เอกสารประกอบการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
การอบรม หรือแจกเพิ่มเติมภายหลังกรณีมีเพิ่มเติมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(2) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหารกลางวันให้กับวิทยากร (สอบถามกรณีวิทยากรไม่
รับประทานอะไรเป็นพิเศษ หรือกรณีเป็นวิทยากรประจา ชอบรับประทานอะไรเป็นพิเศษ)
(3) จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรพร้อมใบสาคัญรับเงิน โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมอบ
วิทยากร ควรตรวจสอบการลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน (ขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของวิทย ากร เพื่อใช้
ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน) เช่น ช่วงพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงวิทยากรนั่งรอบรรยายต่อ
จากวิทยากรท่านอื่น หรือหลังสิ้นสุดการบรรยาย (ควรหลีกเลี่ยงกรณีที่วิทยากรต้องใช้เวลาเดินทางไกลเพื่อไปบรรยาย
สถานที่อื่นต่อ)
(4) กรณีมีทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ในวันแรกของการฝึกอบรมก่อนการบรรยายในหัวข้อ
แรกให้ดาเนินการทดสอบก่อนการฝึกอบรม และในวันสุดท้ายให้ดาเนินการทดสอบหลังการฝึกอบรมหลังจากการอบรมใน
หัวข้อสุดท้าย
(5) ทาหน้าที่พิธีกรทั่วไประหว่างการฝึกอบรมโดย
 กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมแก่ผู้เข้าอบรม
 ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้เ ข้าอบรมเกี่ยวกับกาหนดการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่าย การคิดคานวณเบี้ยเลี้ยงให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงตามจานวนวันที่ผู้จัด
ฝึกอบรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน / อาหารเย็น ชื่อของห้องอาหารพร้อมทั้งชั้นที่จัดไว้ สาหรับรับประทานอาหาร เช้า/
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กลางวัน/เย็น รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารให้ตั้งเป็นระบบสั่น และหากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้โทรศัพท์/ไลน์
ควรออกนอกห้องประชุม เพื่อไม่เป็นการรบกวนภายในห้องประชุม
- ช่วงถามตอบ กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์จะถามวิทยากรพร้อมๆ กัน ต้องจัด
เจ้าหน้าที่คอยดูแลการรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย อย่างน้อย 2 คน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายเดิมตั้งคาถาม ที่ใช้เวลามากหรือ
มีประเด็นคาถาม เสนอความคิดเห็นในเชิงลบที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ควรหลีกเลี่ยง การส่งไมโครโฟนไร้สายให้ และ
สังเกตการแสดงออกของวิทยากรในลักษณะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งคาถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อหรือไม่
- กล่าวแนะนาวิทยากร
ประวัติของวิทยากรที่มีรายละเอียดจานวนมาก ควรเลือกเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ตาแหน่ง
หน้าที่การงานในปัจจุบัน ตาแหน่งหน้าที่ที่สาคัญในอดีต คุณวุฒิการศึกษา (ใช้คาว่า “สาเร็จการศึกษาจาก.......” เริ่มจาก
ป.ตรี / โท / เอก) และประสบการณ์การทางาน หรือความเชี่ยวชาญของวิทยากร โดยเน้นถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชา
ที่เชิญเป็นพิเศษ (ถ้ามี) ให้ระวังเรื่องการอ่านชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง ให้ถูกต้อง หรืออาจจะสอบถามวิทยากรว่าอยากให้
เน้นกล่าวแนะนาประวัติในเรื่องใด
ขั้นตอนการกล่าวแนะนา
* แนะนาชื่อหัวข้อวิชาที่กาลังจะฝึกอบรม โดยอาจกล่ าวถึงความเชื่อมโยงกับหัวข้อวิชาก่อน
หน้านี้ หรือหัวข้อวิชาที่จะฝึกอบรมต่อไป หรือกล่าวถึงความสาคัญของหัวข้อวิชานี้โดยเฉพาะก็ได้
* แนะนาชื่อของวิทยากร โดยใช้คานาหน้าชื่อ ยศ ตาแหน่ง หรือตาแหน่งทางวิชาการ ให้
ถูกต้องและครบถ้วน
* กล่าวถึงประวัติวิทยากร ตามที่ได้เลือกไว้แล้ว
* หากวิทยากรเป็นบุคคลภายนอก อาจกล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติ ในนามของกระทรวง
ในช่วงแรกด้วยก็ได้
* ซั ก ซ้ อ มท าความเข้ า ใจล าดั บ พิ ธี กั บ ประธานและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในขั้ น ตอนพิ ธี เ ปิ ด – ปิ ด
การกล่าวรายงาน กล่าวเปิด การถ่ายภาพหมู่ (เจ้าหน้าที่ต้องรีบจัดตาแหน่งให้เร็วและเหมาะสม โดยต้องคานวณพื้นที่และ
จานวนผู้ที่จะเชิญถ่ายภาพไว้ก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงเชิญท่านประธาน)
* อาจมีการแนะนาทีมงาน/เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่จะมาดูแลและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
เข้าอบรม
ขั้นตอนการกล่าวขอบคุณวิทยากร
* ควรกล่าวขอบคุณในขณะที่วิทยากรพูดจบ ไม่ควรเว้นช่วงนาน
* ฟังและจับประเด็น ขณะกล่าวขอบคุณวิทยากร ควรสรุปประเด็นสาคัญของการบรรยาย
และบางคาถามที่วิทยากรยังไม่ได้ให้คาตอบที่ชัดเจน ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดาเนินรายการต้องจดบันทึกไว้และประสาน
เพื่อขอข้อมูลกับวิทยากรแจ้งให้ผู้ถามรับรู้ข้อเท็จจริง
* ประเด็นที่ควรกล่าวก่อนหรือหลังการกล่าวขอบคุณ มีดังนี้
- ในนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/กระทรวงพาณิชย์ ขอขอบคุณ...................ที่ได้กรุณามา
ให้ความรู้/แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่อง..................... (สรุ ปเนื้อหาที่สาคัญเพียง 2 – 3 ประโยค หรือสรุปความรู้ ข้อคิด ที่
ได้จากการฝึกอบรม)
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- บอกจุดเด่น (ที่ดี) ของวิทยากร หรือความรู้สึก (ที่ดี) อย่างไรบ้าง ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ในหัวข้อวิชานี้ ซึ่งทาให้ผู้ที่ได้รับการขอบคุณรู้สึกประทับใจ
- กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความขอบคุณวิทยากรด้วยการปรบมือ เช่น
ขอเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณท่านวิทยากรด้วยค่ะ/ครับ เป็นต้น
(6) ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วนทุกวัน
(7) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของห้องอบรม และทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือแก้ไขเหตุขัดข้องอื่นๆ เช่น เสียงไมโครโฟนขัดข้อง, การนาเสนอ Power Point หรือรับ-ส่ง
ไมโครโฟนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถามข้อสงสัยกับวิทยากร
(8) สังเกตการณ์การฝึกอบรม และบริหารเรื่องเวลาให้เป็นไปตามกาหนดการ
(9) ส่ง link แบบประเมินผ่าน Line Group ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน เพื่อประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ หลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในแต่ละหัวข้อรายวิชา
(10) ผู้รับผิดชอบ ดูแลเรื่องห้องพักของประธานในพิธีเปิด-ปิด ผู้ติดตาม วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สารวจเรื่องอาหารของมุสลิม/เจ/มังสวิรัติ/อาหารที่แพ้/อาหารว่างและเครื่องดื่ม, จดจาความชอบ/ไม่ชอบ ประเภทของ
อาหาร, รสชาติอาหาร ชา กาแฟ อาหารที่ต้องงด เป็นการสร้างความประทับใจ, จัดพาหนะรับ – ส่งประธาน/วิทยากร
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากโรงแรมทุกวันหลังจบการบรรยาย เพื่อนามาคานวณค่าใช้จ่ายสาหรับจ่ายให้สถานที่จัดฝึกอบรม และ
ขอรับใบกากับภาษี-ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และใบรายชื่อการเข้าพัก ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯ
(11) กรณีมีพิธีเปิด วันเปิดการอบรม
 เตรียมความพร้อมด้านงานพิธีการ เช่น ลาดับการกล่าวรายงานการฝึกอบรม กล่าวเปิดการฝึกอบรม
 จั ดเตรี ย มคากล่ า วเปิดการฝึ กอบรม คากล่ าวรายงาน พร้อมจัดวางบริเวณโพเดียมหรื อ
โต๊ะประธานในพิธีให้เรียบร้อย
 ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงแรม เพื่อเตรียมการจัดโต๊ะ – เก้าอี้ ก่อนการถ่ายภาพหมู่คณะ
และแจ้งทะเบียนรถของประธานในพิธีปิดให้โรงแรมจัดเตรียมที่จอดรถ
 เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับประธานในพิธีปิด
ขั้นตอนพิธีเปิด
1. เชิญผู้อานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถกล่าวรายงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
แต่ละงาน) กล่าวรายงานการฝึกอบรม
2. เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที หรือโพเดียม เพื่อกล่าวเปิดการฝึกอบรม เมื่อประธานกล่าว
จบเชิญประธานนั่งโต๊ะรับรองด้านข้างเวที เพื่อให้เจ้าหน้าทีโรงแรมจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายภาพหมู่คณะ
3. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและผู้เข้าฝึกอบรมถ่ายภาพหมู่คณะ
(12) กรณีมีพิธีปิด วันปิดการอบรม
 เตรี ย มความพร้ อ มด้ านงานพิ ธีก าร เช่น การแจกวุฒิ บัต ร วางรู ปแบบการจั ดที่ นั่ง ผู้ รั บ
วุฒิ บั ตร มีการซักซ้อมวิธีการรั บวุฒิ บั ตรของผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่กล่ าวรายชื่อ เจ้าหน้าที่ถือพานวุฒิ บัตร กาหนด
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ตาแหน่งการยืนบนเวทีของผู้มอบและผู้รับวุฒิบัตร เตรียมกล้องและเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ ที่สาคัญคือ ต้องจัดทา ตรวจสอบ
รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรให้ถูกต้อง และจัดเรียงลาดับตามรายชื่อของผู้รับวุฒิบัตร ให้เรียบร้อยก่อนวันปิดงาน และซักซ้อม
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
 ในวันปิดงานต้องตรวจสอบรายชื่อในวุฒิบัตรให้ตรงกับผู้รับ หากผู้รับรายชื่อใดไม่อยู่ให้แยก
วุฒิบัตรออก
 จัดเตรียมแฟ้มคากล่าวรายงานและคากล่าวปิด พร้อมจัดวางตรงโพเดียมหรือโต๊ะประธานใน
พิธีให้เรียบร้อย
 ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงแรม เพื่อเตรียมการจัดโต๊ะ – เก้าอี้ ก่อนการถ่ายภาพหมู่คณะ
 แจ้งทะเบียนรถของประธานในพิธีปิดให้โรงแรมจัดเตรียมที่จอดรถ
 เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับประธานในพิธีปิด
ขั้นตอนพิธีปิด
1. เชิญประธานมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าอบรมจนครบทุกราย เชิญประธานนั่งโต๊ะรับรองข้างเวที
และจัดโต๊ะบนเวทีสาหรับประธานในพิธีปิด โดยใช้เวลาจัดโต๊ะไม่เกิน 2 นาที
2. เชิญประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม กล่าวจบเชิญประธานนั่งโต๊ะรับรองข้าง
เวทีอีกครั้ง
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมจัดเวที เพื่อเตรียมการถ่ายภาพหมู่คณะ
(13) กรณีจ่ายเงินสดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ กับสานักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ ตรวจเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนการฝึกอบรมเสร็จสิ้น คือ
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1
 ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111) หรือใบเสร็จรับเงินค่า
น้ามันเชื้อเพลิง-ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ (กรณีเดินทางมาโดยรถยนต์สานักงาน) ถ้าเดินทางโดยสารเครื่องบินให้
แนบค่าตั๋วเครื่องบิน-แนบ Boarding pass (ไป-กลับ) และ
 หนังสืออนุ ญาตให้เดินทางมาราชการ การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร เช่น เวลา
เดินทางไป – กลับ จานวนเงินที่ขอเบิก ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครั้งแรก 1 ราย และตรวจสอบซ้าอีก 1 ราย เพื่อความ
ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุรายชื่อที่ต้องแก้ไขเอกสาร แยกเป็นประเภทไว้ชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องแก้ไข หรือทาเครื่องหมาย
(วงกลม) ตรงที่ผิดไว้ เช่น เอกสารครบแต่ขาดรับรองสาเนา เอกสารที่มีการแก้ ไขตัวเลข ต้องลงลายมือชื่อกากับทุกจุด
แยกเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน และควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อน
โดยเตรี ย มเงิ น บรรจุ ซองส าหรับ จ่า ยค่า เดิ นทาง ระบุ ชื่ อผู้ รับ จ านวนเงิ น ไว้ ห น้ าซอง ระบุ
หมายเลขลาดับโดยเรียงตามรายชื่อที่ตรงกับหลักฐานการจ่ายเงิน แบบ 8708 ส่ ว นที่ 2 ไว้ (เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว ควรเตรียมซองโดยระบุชื่อและเลขลาดับไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้)
(14) สาหรับการจัดอบรมในส่วนภูมิภาค มีเงื่อนไขเรื่องเวลา คือ การบริหารจัดการต้องรวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการชาระเงินค่าใช้จ่าย ขอรับใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หลังเสร็จ
สิ้นการจัดฝึกอบรม เนื่องจากผู้จัดฝึกอบรมต้องเดินทางกลับตรงตามเวลาของเที่ยวรถ/เที่ยวบิน การขอรับใบเสร็จรับเงิน
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ค่าใช้จ่ายของโรงแรม ต้องขอยอดสรุ ปค่าใช้จ่ายของทุกวันหลังจบการบรรยาย หรือ ตรวจสอบล่ วงหน้า 1 วัน โดย
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ได้รับหรือไม่ พร้อมทั้ง ขอตรวจสาเนา folio รายชื่อผู้เข้าพักของ
โรงแรม ให้ตรงว่ากับการเข้าพักจริง ดูคานาหน้า ชื่อและนามสกุล ตัวสะกดให้ถูกต้อง และวันสุดท้ายของการอบรมต้องให้
ตรวจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ค่าห้องพัก ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม) การคานวณเงินอ้างอิงจากประมาณการ
ค่า ใช้จ่ า ยที่ข ออนุ มั ติ ไ ว้ ค านวณค่ าใช้ จ่ า ยจากจ านวนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ก ารัน ตี ไว้ กั บ สถานที่จั ด ฝึ กอบรม ถ้ า จานวน
กลุ่มเป้าหมายจริงเกินกว่าที่การันตรีไว้ ก็คานวณค่าใช้จ่ายตามจริง
หลังการฝึกอบรม
(15) ทาหนังสือขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความร่วมมือ ใน
การจัดฝึกอบรม ได้แก่
- วิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมทุกหัวข้อวิชา (หรือใช้วิธีขอบคุณในหนังสือเชิญเป็นวิทยากร)
- เจ้าของสถานที่ฝึกอบรม (กรณีได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานอื่น)
- เจ้าของสถานที่ดูงาน (หรือใช้วิธีขอบคุณในหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน)
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์หรือมีส่วนร่วมทาให้การฝึกอบรมประสบ
ความสาเร็จ
(16) จัดทาสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(17) แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อลงข้อมูลในทะเบียน กพ.7
(18) กรณีที่ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกองบริหารการ
คลัง (พัสดุ) เพื่อดาเนินการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย ใบส่งมอบงาน (ตัวจริง) ใบแจ้งหนี้ (ตัวจริง) ใบเสร็จรับเงิน
(ตัวจริง) (เอกสารต้องลงนามพร้อมประทับตรา) และให้คณะกรรมการตรวจรับงานเก็บเอกสารการตรวจรับงานจากพัสดุ
จานวน 1 ชุด
5.2.12 หักล้างเงินยืมทดรองราชการ
รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เพื่อหักล้างเงินยืมราชการ/
เงินยืมทดรองราชการ ส่งกองบริหารการคลัง โดยจัดทาหนังสือขอส่งใบสาคัญหักล้างเงินยืมราชการ (ระบุสัญญายืมเงิน
ราชการด้วย) ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผ่านผู้อานวยการกองบริหารการคลัง) ทั้งนี้ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังนี้
 สาเนาขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ พร้อมสัญญายืมเงิน
 รายชื่อวิทยากร และเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
 กรณีมีการใช้จ่ายบัตรเครดิตราชการ ให้แนบแบบใบสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการใช้บัตรเครดิต
สลิปใบเสร็จการใช้บัตรเครดิต folio รายชื่อผู้เข้าพักของโรงแรม ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 กรณีมีการใช้จ่ายด้วยเงินสด ให้แนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงิน หรือใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
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 กรณีมีส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรม ต้องแนบเอกสารดังนี้ (1) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (2) ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111)
หรือใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง -ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ (กรณี เดินทางมาโดยรถยนต์สานักงาน) ถ้าเดินทาง
โดยสารเครื่องบินให้แนบค่าตั๋วเครื่องบิน-แนบ Boarding pass (ไป-กลับ)
ข้อสังเกตและควรระวังในฐานะเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม
 ในฐานะผู้จัดฝึกอบรมควรสร้างความพึงพอใจ มีอัธยาศัยไมตรีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงการทักทาย
ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สอบถามเรื่องการเดินทาง อาหาร ห้อ งพัก การให้บริการของพนักงานโรงแรม แม้ผู้เข้าอบรมจะ
แสดงทัศนคติหรือใช้คาพูดในเชิงลบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ควรตั้งใจรับฟังและแสดงออกด้วยการขอโทษ หาก
สามารถชี้แจงเหตุผลได้ ควรชี้แจงอย่างมีสติ พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนามาแก้ไข ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง และหาวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุเช่นกรณีตัวอย่างนี้
 คณะผู้จัดการฝึกอบรม ควรดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมก่อนกาหนดการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
เพราะถ้าตรวจพบปัญหาหรืออุปสรรคจะได้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการฝึกอบรม เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Notebook) ไปยังจอภาพ/เครื่องฉาย LCD มีปัญหาด้านเทคนิคของการใช้โปรแกรมที่ต่างกัน ความชัดเจน
ของตัวอักษรบนจอภาพ ความชัดของเสียงไมโครโฟน เป็นต้น
 ใช้ทักษะการจดจาชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสารกรณีมีการแก้ไข และ
เป็นการสร้างความประทับใจ (ขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงานกรณีผู้เข้าอบรมเดินทางมาอบรมเป็นหมู่
คณะ)
 ควรให้คูปองอาหารผู้เข้าอบรมจนครบและแจ้งจุดเดินไปห้องอาหาร พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าอบรมที่มี ตาแหน่ง
(ดูตามเหมาะสม) นั่งรับ ประทานอาหารร่ว มโต๊ะกับวิทยากร และผู้จัดฝึกอบรมควรรับประทานหลังจากผู้อบรมเข้า
ห้องอาหารจนครบ
 ช่วงพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ควรแจ้งพนักงานให้จัดชุดของวิทยากรให้เรียบร้อย และควร
เชิญผู้เข้าอบรมรับอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ครบก่อน กรณีอาหารว่างไม่เพียงพอกับจานวนผู้เข้าอบรม ควรแจ้งพนักงาน
ขอรับอาหารว่างเพิ่ม ข้อควรปฏิบัติของผู้จัดฝึกอบรมไม่ควรจะรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนผู้เข้าอบรม และผู้
จัดอบรมควรรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตรงจุดที่เหมาะสม
 การวางตัวของผู้จัดต้องเหมาะสม เพื่อให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
พึงระลึกเสมอว่าผู้เข้า อบรมไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้จัดอบรมไม่มีอานาจในการออกคาสั่งให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตาม
การขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามควรแสดงออกอย่างนอบน้อม เป็นการสร้างมิตรภาพเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้า
อบรมอย่างเต็มใจ
 การประกาศ พิ ธี ก ร/เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ค วรประกาศในขณะที่ วิ ท ยากรบรรยาย ควรประกาศระหว่ า ง
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หากเป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น รถผู้อบรมจอดกีดขวางทางเดินรถและลืมปลดล็อก
เบรกมือ หรือเหตุอื่นๆ ให้พิจารณาดูตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเขียนข้อความส่งให้วิทยากร เพื่อพิจารณ าให้
ประกาศ ควรแจ้งเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มให้วิทยากรทราบในเบื้องต้น กรณีวิทยากรบรรยายเกินเวลา

17

ควรพิจารณาความเหมาะสม เช่น รอวิทยากรบรรยายให้จบ (หากเกินเวลาพัก 15 – 20 นาที) ควรลุกขึ้นยืน โค้งคานับ
วิทยากร แล้วทาสัญญาณมือ (ขอเวลานอก) กรณีวิทยากรยังบรรยายต่อ ควรเขียนข้อความแจ้งวิทยากร
 มารยาทบนโต๊ะอาหารในการร่วมรับประทานอาหารกับวิทยากร ควรระมัดระวังกิริยาและคาพูดต้อง
สังเกตการแสดงออกของวิทยากร เพื่อใช้คาพูดเหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ควรทัศนคติใน
เชิงลบ โดยเฉพาะเรื่องภายในหน่วยงาน หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เอนเอียงไปขั้วใดขั้วหนึ่ง ไม่แสดงตนว่า
เป็นผู้รู้มากเกินไป ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและโต้ตอบอย่างไม่เกินขอบเขตที่พอเหมาะ เรื่องใดที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริง ไม่ควร
นามาเล่าเพียงเพราะต้องการร่วมการสนทนา เพราะการพูดในสิ่ง ที่เรารู้ไม่จริง แต่พูดเสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นการ
ทาลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตนเอง วิธีการแก้ไขหากไม่มีความรู้เรื่องหัวข้อการสนทนา ควรเชิญผู้เข้าอบรมที่
แสดงออกด้านการเสนอความคิดเห็น (เชิงบวก) หรือแนวคิดที่เกิดความสงสัยหรือมีข้อคาถาม ร่วมโต๊ะรั บประทานอาหาร
กับวิทยากร
ขั้นตอนที่สี่
5.2.12 การรายงานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลหลังฝึกอบรม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 3 -6
เดือน จะดาเนินการจัดทาแบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) รวมทั้ง
สัมภาษณ์ผู้ ผ่านการอบรมในรู ปแบบการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เพื่อประมวลผลการนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าความรู้ ไ ปใช้ ห ลั ง การอบรม โดยจั ด ท ารายงานผลการฝึ ก อบรม และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนามาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถต่อไป
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.1 ข้อกาหนดที่สาคัญ
 วิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นและความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
 โครงการ/หลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์/ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์
 กาหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติวิทยากร
 ดาเนินการส่งใบสาคัญเพื่อหักล้างเงินยืมภายในเวลาที่กาหนด
 รายงานติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ในการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้
ในการทางาน
6.2 ตัวชี้วัดที่สาคัญ
 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจาเป็นและความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ
 จัดทาโครงการ/หลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์/ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 วิทยากรต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ข้อ
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ดาเนินการส่งใบสาคัญเพื่อหักล้างเงินยืมทดรองราชการ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเงินจากกองบริการ



ดาเนินการติดตามหลังจบหลักสูตร ภายใน 3-6 หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

การคลัง

6.3 จุดควบคุม
 จัดทารายงานสรุป ผลการวิเคราะห์ ความจาเป็นและความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
เสนอผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
 จัดทาหนังสือขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร/ยุทธศาสตร์/ภารกิจของกระทรวง
พาณิชย์ เสนอผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ก่อนดาเนินการ
 ประวัติวิทยากรต้องมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน ไม่ต่ากว่า 1 ปีขึ้นไป และ
มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่สอนตั้งแต่ 2 เรื่องขึ้นไป
 จัดทาหนังสือเพื่อส่งใบสาคัญหักล้างเงินยืมถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผ่านผู้อานวยการกองบริหารการคลัง)
 จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์
7. ระบบติดตามประเมินผล
 ระยะที่ 1 ประเมินผลทันทีหลั งการฝึกอบรมในแต่ละหั วข้อวิชา ซึ่งเป็น การประเมินผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมของหลักสูตร ได้แก่ ด้านเนื้อหา วิทยากร ความเหมาะสมของหลักสูตร รูปแบบและระยะเวลาการฝึกอบรม
รวมถึงการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม
 ระยะที่ 2 ประเมินผลหลังจบหลักสูตรประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นการประเมินผลการนาความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทางาน ในการตอบแบบประเมินผ่าน QR Code โดยการส่ง link แบบประเมินผ่าน Line
Group ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน หรือสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
ประมวลผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
8. เอกสารอ้างอิง
 ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยค่าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน : การจัด
ฝึกอบรม

สถานที่เก็บ
 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
 www.pcni.go.th

ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บ
 กลุ่มงานนโยบาย  เอกสารคู่มือการ
และแผน
ปฏิบัติงาน
 กลุ่มงานบริหาร
 File PDF
การฝึกอบรม
 กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

10. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
 สัญญายืมเงินสด และบัตรเครดิตราชการ
 ใบสาคัญรับเงิน
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

