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คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

สังกัด กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและวิชาการสถิติ  

1. วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูปฏิบัติงาน ผูเกี่ยวของ และผูสนใจ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนงาน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมใหไดตามมาตรฐานหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพฝกอบรม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร

3. เพ่ือทบทวนการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงกระบวนงาน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

2. ขอบเขต คู มือการปฏิบั ติงาน กระบวนงาน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประกอบดวย 
5 กระบวนงานยอย ดังนี้ 
1. การศึกษา วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (Training Need)
2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําป
3. การเตรียมการจัดฝกอบรม
4. การดําเนินงานฝกอบรม
5. การประเมินผลการฝกอบรม
ทุกกระบวนงานยอยไดอธิบายถึงรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

3. คําจํากัดความ

คําจํากัดความ ความหมาย 

ผสช. ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ผอ.นว. ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิต ิ

ผอ.กอง เลขานุการกรม/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการศูนย/ผูอํานวยการกลุมข้ึนตรง ผสช. 

ผอ.กพบ. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จนท.กพบ. เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สสช. สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

นว. กองนโยบายและวิชาการสถิต ิ

กอง สํานักงานเลขานุการกรม/กอง/ศูนย/กลุมข้ึนตรง ผสช. 

สถจ. สํานักงานสถิติจังหวัด 

กพบ. กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรภาครัฐ บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ สวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ

ผูท่ีเกี่ยวของ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผสช. พิจารณาอนุมัติ/ใหความเห็นชอบในการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา 
ในการดําเนินงาน  

ผอ.นว. ใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงาน 

จนท.กพบ. เปนเจาหนาท่ีหลักในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

กอง/สถจ. สนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหบรรลุผลตามเปาประสงค
ขององคกร 
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5. Work Flow กระบวนงาน การพัฒนาบุคลากรภาครฐั
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สสช. มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (9) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรม

วิชาความรูเก่ียวกับสถิติ ซ่ึงภารกิจนี้อยูในความรับผิดชอบของ นว. กพบ. เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐ 
มีความรูเก่ียวกับสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สสช. ใหมีความสามารถท่ีหลากหลาย
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทยอยางตอเนื่อง 
    จากภารกิจดังกลาวขางตน ผอ.นว. ไดมอบหมายให จนท.กพบ. เปนผูรับผิดชอบกระบวนงาน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.1 การศึกษา วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (Training Need) 
         เปนข้ันตอนแรกของดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงจะทําการสํารวจความตองการ  
ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปตอครั้ง ผลสํารวจท่ีไดมาจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐประจําป  

 การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการศึกษาและวิเคราะหความตองการ 
ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

6.1.1 ออกแบบสํารวจความตองการฝกอบรมเพื่อจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ซ่ึงประกอบดวย 
- วัตถุประสงคของการออกแบบสํารวจ กําหนดใหสอดคลองกับการจัดทําโครงการสํารวจ 

- ขอบเขตของการออกแบบสํารวจ กําหนดกลุมเปาหมาย และระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจ  

- โครงสราง/รูปแบบของขอถาม ควรตั้ งขอถามใน 2 ลักษณะ คือ คําถามปลายปด 
โดยใหเลือกตอบหลักสูตรท่ีสนใจหรือใสลําดับท่ีความสนใจ และคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบ
เปนผูระบุชื่อหลักสูตรท่ีสนใจ 

- โครงการ/หลักสูตรฝกอบรม แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการสถิติ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และดานการพัฒนาสมรรถนะ การพิจารณากําหนดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม 
ใหศึกษาจากแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีผานมา/หลักสูตรท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน 
โดย จนท.กพบ. ท่ีไดมอบหมายเปนผูจัดทํา  

- นํารางแบบสํารวจเสนอตอ ผอ.กพบ. และ ผอ.นว. ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- นําแบบสํารวจท่ีผานความเห็นชอบเสนอตอ ผสช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป 
6.1.2 จัดสงแบบสํารวจไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติ ไดแก สสช. ทั้งสวนกลาง 

และสวนภูมิภาค สวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ 
ท่ีไดรวบรวมไวแลว และสงหนังสือออกตามข้ันตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ 

6.1.3 รวบรวมแบบสํารวจและประมวลผลขอมูล เม่ือมีการตอบกลับของแบบสํารวจดังกลาวแลว 
จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและประมวลผลขอมูลท่ีไดรับ 

6.1.4 จัดทําสรุปรายงานผลการวิเคราะหความตองการฝกอบรมเพ่ือจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เสนอตอ ผอ.กพบ. ผอ.นว. และ ผสช. ตามลําดับ เพ่ือโปรดทราบ และให จนท.กพบ. 
ใชเปนเอกสารประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําปตอไป 
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6.2 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําป 
 การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐประจําป ดังนี้ 
6.2.1 นําขอมูลจากขอ 6.1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ สสช. ประจําป นโยบายการบริหารงาน

ของผูบริหาร แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานสรุปประเมินผลการฝกอบรม 
และหลักสูตรท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน มาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐสําหรับปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปถัดไป) นั้น   

6.2.2 กําหนดจํานวนโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม จะพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
6.2.3 นํารางแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําปเสนอตอ ผอ.กพบ. และ ผอ.นว. ตามลําดับ 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
6.2.4 นําแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําปท่ีผานความเห็นชอบเสนอตอ ผสช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ใหดําเนินการตอไป 
6.2.5 แจงเวียนแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐประจําปให กอง/สถจ. ทราบ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ 

6.3 การเตรียมการจัดฝกอบรม 
การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการเตรียมการจัดฝกอบรม ดังนี้ 
6.3.1 จัดทําขอเสนอโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม 

- จนท.กพบ. ประชุมหารือกับ ผอ.กพบ. เพ่ือพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม 

- รางรายละเอียดเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย ชื่อโครงการ/หลักสูตร 
วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม 
ระยะเวลาการฝกอบรม สถานท่ีฝกอบรม และประมาณคาใชจายในการฝกอบรม เปนตน 

- ประสานงานกับวิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนบุคลากรของ สสช. และสวนราชการอ่ืน 
เพ่ือขอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม และปรับแกไขใหสมบูรณ  

6.3.2 จัดทํารางหนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม พรอมขอใชงบประมาณ และรางขอเสนอโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมเสนอตอ ผอ.กพบ. และ ผอ.นว. ตามลําดบั เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6.3.3 นําหนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม พรอมขอใชงบประมาณท่ีผานความเห็นชอบเสนอตอ ผสช. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป 

6.3.4 แจงเวียนขอเสนอโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมให กอง/สถจ./สวนราชการอ่ืน/รัฐวิสาหกิจ/
องคกรมหาชน ทราบ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ และประกาศบน Website 
ท่ี http://nsotraining.nso.go.th 

6.3.5 ประสานงานกับวิทยากรและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอเอกสารประกอบการบรรยาย ขอใชหองประชุม 
ขอใชรถยนตราชการ ขอใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งวิทยากร ขอใหเจาหนาท่ีจัดทําปายตอนรับ บันทึกภาพ
และวิดีทัศน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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6.3.6 รับสมัครบุคลากรภาครฐัเขารับการฝกอบรม ได 3 กรณี ดังนี้ 
1) โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมท่ีจัดใหแกบุคลากรภาครัฐของสวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ

และองคกรมหาชน ใชระยะเวลาดําเนินงาน 1 – 2 เดือน มีข้ันตอนตาง ๆ ไดแก
- บุคลากรภาครัฐสมัครเขารับการฝกอบรมผานระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน

ท่ี http://nsotraining.nso.go.th ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมท้ังสงหนังสือจากตนสังกัด
กลับมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ 

- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครในแตละโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมแลว หากผูสนใจ
สมัครเขารับการฝกอบรมนอยกวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีกําหนดไว จนท.กพบ. 
ท่ีไดรับมอบหมายจะตองสงหนังสือเชิญเขารับการฝกอบรมไปยังหนวยงานตาง ๆ อีกครั้ง 

- จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจะตองคัดเลือกผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติตามท่ีระบุในโครงการ/หลักสูตร ประกอบกับหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณวุฒิ 
การกระจายตัวของหนวยงาน โดยทําการคัดเลือกมากกวาจํานวนเปาหมายอยางนอย 5 คน 
และสํารองไวอีก 2 – 3 คน (กรณีมีผูสละสิทธิ์) แลวจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผูสมัคร 
เขารับการฝกอบรมท้ังหมด เสนอ ผอ.กพบ. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

- ผอ.กพบ. ประชุมหารือกับ ผอ.นว. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอีกครั้ง 
  - จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจัดทําหนังสือแจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานการพิจารณา 

คุณสมบัติเสนอตอ ผสช. เพ่ือโปรดทราบและอนุญาตใหดําเนินการตอไป 
- จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายแจงผลการคัดเลือกไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมทุกคน 
2) โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมท่ีจัดใหแกบุคลากรภาครัฐสวนกลางของ สสช. ใชระยะเวลา

ดําเนินงาน 3 – 4 สัปดาห มีข้ันตอนตาง ๆ ไดแก
- บุคลากรภาครัฐสวนกลางของ สสช. แจงความประสงคเขารับการฝกอบรมผาน ผอ.กอง

แลวจัดสงให นว. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการแจงความประสงคในแตละโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมแลว 

หากผูสนใจเขารับการฝกอบรมนอยกวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่กําหนดไว 
จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจะตองสงหนังสือเชิญเขารับการฝกอบรมไปยังกองอีกครั้ง 

- จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจะตองคัดเลือกผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติตามท่ีระบุในโครงการ/หลักสูตร ประกอบกับหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณวุฒิ 
การกระจายตัวของหนวยงาน โดยทําการคัดเลือกมากกวาจํานวนเปาหมายอยางนอย 5 คน 
และสํารองไวอีก 2 – 3 คน (กรณีมีผู สละสิทธิ์) แลวจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผูเขารับการฝกอบรมท้ังหมด เสนอ ผอ.กพบ. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

- ผอ.กพบ. ประชุมหารือกับ ผอ.นว. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอีกครั้ง 
- จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจัดทําหนังสือแจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานการพิจารณา 
 คุณสมบัติเสนอตอ ผอ.นว. เพ่ือโปรดแจงผอ.กอง ทราบ และแจงผูมีรายชื่อทราบดวย 

http://nsotraining.nso.go.th/
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3) โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมท่ีจัดใหแกบุคลากรภาครัฐสวนภูมิภาคของ สสช. ใชระยะเวลา
ดําเนินงาน 4 – 6 สัปดาห มีข้ันตอนตาง ๆ ไดแก
- บุคลากรภาครัฐสวนภูมิภาคของ สสช. แจงความประสงคเขารับการฝกอบรมผานสถิติจังหวัด

ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดแลว จัดสงให นว. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการแจงความประสงคในแตละโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมแลว 

หากผูสนใจเขารับการฝกอบรมนอยกวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่กําหนดไว 
จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจะตองสงหนังสือเชิญเขารับการฝกอบรมไปยัง สถจ. อีกครั้ง 

- จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจะตองคัดเลือกผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติตามท่ีระบุในโครงการ/หลักสูตร ประกอบกับหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณวุฒิ 
การกระจายตัวของหนวยงาน โดยทําการคัดเลือกมากกวาจํานวนเปาหมายอยางนอย 5 คน 
และสํารองไวอีก 2 – 3 คน (กรณีมีผู สละสิทธิ์) แลวจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผูเขารับการฝกอบรมท้ังหมด เสนอ ผอ.กพบ. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

- ผอ.กพบ. ประชุมหารือกับ ผอ.นว. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอีกครั้ง 
 - จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายจัดทําหนังสือแจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานการพิจารณา 
 คุณสมบัติเสนอตอ ผอ.นว. เพ่ือโปรดแจง สถจ. ทราบ และแจงผูมีรายชื่อทราบดวย 
พรอมท้ังโอนเงินคาใชจายในการเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม  

6.3.7 ผอ.กพบ. จัดประชุมเพ่ือแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหกับ จนท. กพบ. 
ตามศักยภาพและความสามารถของแตละคน เชน การลงทะเบียน การอํานวยความสะดวกแก
วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม การจัดสถานท่ีอบรม การจัดทําแบบประเมินผลการฝกอบรม 
และดูแลการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนตน 

6.3.8 จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ดังนี้ 
- งบประมาณเพ่ือใชในการจัดฝกอบรม โดยจัดทําหนังสือยืมเงินทดรองราชการพรอมแนบสัญญายืมเงิน  

ถึงสํานักงานเลขานุการกรม กลุมการเงินและบัญชี ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใชจายในการเดินทางของบุคลากรสวนภูมิภาค (ถามี) 

- จัดทํารางคํากลาวเปด – ปดการฝกอบรม พรอมบันทึกเชิญ ผสช. เปนประธานในพิธี กําหนดการ
เปด – ปดการฝกอบรม 

- จัดทําเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบกระดาษ/รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน QR Code 
Link ท่ีอยูของเอกสาร เปนตน 

- จัดทําเอกสารตาง ๆ ในรูปแบบกระดาษ/รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ประวัติวิทยากร 
ใบลงทะเบียนวิทยากร ใบลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมประจําวัน กําหนดการฝกอบรม 
ทําเนียบผูเขารับการฝกอบรม ปายชื่อวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน
คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน 

- จัดเตรียมอุปกรณฝกอบรมตาง ๆ 
การฝกอบรม ณ สสช. เชน ระบบโสตทัศนูปกรณ เครื่อง Projector/Visualizer เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม เปนตน 
การฝกอบรมออนไลน เชน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับวิทยากร ระบบ NSO Meeting เปนตน  
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6.4 การดําเนินงานฝกอบรม 
การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการฝกอบรม ดังนี้   
6.4.1 ฝกอบรม ณ สสช. จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายตองอํานวยความสะดวกใหแกวิทยากร 

และผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนสังเกตการณฝกอบรม ณ หองอบรม 
6.4.2 ฝกอบรมออนไลน ผานระบบ NSO Meeting จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมายตองเขาหองอบรมออนไลน

ตั้งแตเวลา 08.00 น. เพ่ือเตรียมความพรอมในการฝกอบรม สังเกตการณฝกอบรมผานระบบออนไลน 
พรอมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับระบบดังกลาว แกวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

6.5 การประเมินผลการฝกอบรม 
 เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม จนท.กพบ. ที่ไดรับมอบหมายใหจัดการฝกอบรมโครงการ/หลักสูตร 

จะรวบรวมแบบประเมินผลฝกอบรมแลวดําเนินการประมวลผล พรอมสรุปการประเมินผลการฝกอบรม 
นําเสนอ ผสช. เพ่ือโปรดทราบ 

6.5.1 ขอถามในแบบประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย 
- ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
- ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 
- ความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานของ จนท.กพบ. 
- ความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ NSO Meeting (สําหรับการฝกอบรมออนไลน) 
- ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการฝกอบรมในโอกาสตอไป   

6.5.2 รายงานสรุปผลการฝกอบรม ประกอบดวย 
- รายงานสรุปการประเมินผลการฝกอบรมเปนรายโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม จนท.กพบ. 

ท่ีไดรับมอบหมาย รวบรวมแบบประเมินผลการฝกอบรม ทําการประมวผลและวิเคราะหขอมูล 
โดยการแจกแจงความถ่ีของขอมูลในแตละคําตอบ หาคารอยละ สวนคําถามปลายเปด 
จะรวบรวมขอคิดเห็นใหเปนแนวเดียวกัน แลวสรุปในประเด็นหลัก ๆ แตละขอ พรอมทํา 
infographic นําเสนอ ผสช. เพ่ือโปรดทราบ  

- รายงานผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จนท.กพบ. ท่ีไดรับมอบหมาย นํารายงานสรุป 
การประเมินผลการฝกอบรมเปนรายโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม มารวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
โดยแจกแจงความถ่ีของขอมูลในแตละคําตอบ หาคารอยละ รวมท้ังสรุปผลการดําเนินงาน 
ในทุกภารกิจของ กพบ.เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม 
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และนํารายงานดังกลาวเสนอ ผสช. เพ่ือโปรดทราบและใหคําปรึกษา
แนะนําในการดําเนินงาน 
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- มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เสนอ ผสช. ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ตัวชี้วัด รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมโครงการ/หลักสูตรดานสถิติท่ีไดนําความรู

และประสบการณมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
- เกณฑการประเมินผล ผูสําเร็จการฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการฝกอบรม

มาปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเกณฑเปาหมายเปนรอยละท่ีสูงทุกป 
เชน  

เกณฑเปาหมาย 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 

รอยละ 87 รอยละ 88 รอยละ 89 

8. วิธีติดตามและประเมินผล
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 3 – 6 เดือน กพบ. จะสงแบบติดตามประเมินผลการฝกอบรมออนไลนใหแกผูสําเร็จ 

การฝกอบรม (ผูสําเร็จการฝกอบรม หมายถึง ผูเขารับการฝกอบรมที่ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 
ของชั่วโมงเรียนตลอดโครง/หลักสูตร และเปนผูมีผลการทดสอบไมต่ํากวารอยละ 70 จึงจะถือวาสําเร็จการฝกอบรม)  
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 ชุด ไดแก แบบสอบถามผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการฝกอบรม 
และแบบสอบถามผูสําเร็จการฝกอบรม 

9. เอกสารอางอิง
9.1 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
9.2 แผนยุทธศาสตรสํานักงานสถิติแหงชาติ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
9.3 รายงานการสํารวจความตองการฝกอบรมเพ่ือจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลาการภาครัฐ

  พ.ศ. 2563 – 2566 

10. แบบฟอรมท่ีใช
10.1 แบบสํารวจความตองการฝกอบรมเพ่ือจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
10.2 แบบประเมินผลการฝกอบรม  
10.3 แบบตดิตามประเมินผลการฝกอบรม จํานวน 2 ชุด ไดแก แบบสอบถามผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการฝกอบรม 

และแบบสอบถามผูสําเร็จการฝกอบรม 

11. สรุปประเด็นสําคัญ
11.1 กระบวนงานมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานสถิติแหงชาติ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
            พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความเปนมืออาชีพ 

11.2 กระบวนงานมีความเชื่อมโยงกับหนวยงานใดบาง  
1) หนวยงานภายในท่ีเก่ียวของ ไดแก สลก./กอง/ศูนย/สถจ./กลุมข้ึนตรง ผสช.
2) หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ไดแก สวนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน

7. มาตรฐานงาน
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 11.3 ตนทุนท่ีใชในการดําเนินการ  
 1) ตนทุน คือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในแตละป  
  ระยะเวลาท่ีใชในการจัดฝกอบรมเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปถัดไป 
  จนท.กพบ. จํานวน 8 คน  

 2) เปาหมายการลดตนทุนระยะสั้น ไดแก ลดงบประมาณคาใชจายเก่ียวกับวัสดุสิ้นเปลือง คาไฟฟา   
  น้ําประปา และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 3) เปาหมายการลดตนทุนระยะยาว ไดแก เปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรม ณ สสช. เปนการฝกอบรมออนไลน 
 11.4 ตัวชี้วัดท่ีใชในการติดตามและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก  
 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมโครงการ/หลักสูตรดานสถิติท่ีไดนําความรูและประสบการณมาปรับใช
ในการปฏิบัติงาน 
 11.5 ขอเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 
 

ขอเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/  
ปญหาอุปสรรค 

แนวทางการดําเนินการ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหมีผู เขารับ 
การฝกอบรมไมสามารถเขารับการฝกอบรม  
ณ  สสช.  ได  และมีการปร ับ เปลี ่ยนคาบ 
การอบรมฝกในบางหลักสูตร 

ดําเนินการตามคําแนะคําของศูนยบริหารสถานการณ 
แพร ร ะบาดของ โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019  
เพ่ือลดการแพรระบาดของโรคดังกลาว และสรางความเชื่อม่ัน
ให แก ผู เ ข ารั บการฝ กอบรม และนํ าระบบ Video 
Conference มาใชในการฝกอบรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใช 
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ตัวอยาง  
แบบสํารวจความตองการฝกอบรมเพ่ือจัดหลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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ตัวอยาง 
แบบประเมินผลการฝกอบรม 
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ตัวอยาง 
แบบติดตามประเมินผลการฝกอบรม 
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ภาคผนวก 2 
รายช่ือผูจัดทํา  
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รายช่ือผูจัดทํา 
 

1) นางสาวบงกช  วิบูลยธนานันต   ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ 
2) นางนลินี  ทองสวาง    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3) นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
4) วาท่ีรอยตรีหญิง สุนีย  รามัญจิตต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5) นางสาวยุวธิดา  สามเพ็ชรเจริญ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6) นางสาววรวรรณ  เสียงลือชา  พนักงานบริหารท่ัวไป 
7) นางสาวญมณ  ประเสริฐพุม  พนักงานบริหารท่ัวไป 
8) นางดวงจิตต  ศิลปะระเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9) นายกันตพัฒน  สุรสินธนพิศาล  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


