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1. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
  เพ่ือใช้เป็นแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับงานฝึกอบรม เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
       และประสิทธิผลสูงสุด 
 

2. นิยาม 
 ผวก.  หมายถึง ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 รผบ.  หมายถึง รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) 
 ฝทบ.  หมายถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ผอ.กพร.  หมายถึง ผู้อ านวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 
 หน.พบ.  หมายถึง หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ฝชง.  หมายถึง ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หมายถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรในแผนก

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 OD  หมายถึง โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์การ 
 CCC  หมายถึง Corporate Core Competency ความสามารถหลักขององค์กร 
 CDG  หมายถึง Competency Development Guide เครื่องมือการพัฒนา

สมรรถนะ 
 FC  หมายถึง Functional Competency สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
 TC  หมายถึง Technical Competency สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
 CC  หมายถึง  Core Competency สมรรถนะหลัก 
 MC  หมายถึง Managerial Competency สมรรถนะด้านการบริหาร 
 Public Training หมายถึง หน่วยงานภายนอก เป็นผู้จัดฝึกอบรม 
 In-house Training  หมายถึง ฝทบ. เป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
 Training Roadmap หมายถึง การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ก าหนดตามต าแหน่งงาน/ตามระดับ 
 Training Need  หมายถึง การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตาม

ความจ าเป็น 
 Training Need Survey หมายถึง แบบฟอร์มส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการจัดฝึกอบรม

ภายใน (In-House Training) ภายนอก (Public Training)  
 ระบบ HRD หมายถึง ระบบสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Development Information System : HRD IS) 
 Web HRD หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีเนื้อหาระบบสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่

แสดงบนจอภาพ โดยผ่าน Internet หรือ Intranet  
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3. ขั้นตอนการท างาน 
 3.1 การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1.1  

 
- กพร. พร. จัดท าแบบประเมิน IDP  
  พบ. จัดท าแบบส ารวจความจ าเป็นใน

การฝึกอบรมภายนอก/ภายใน 
(Training Need Survey) จาก
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (FC) 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (TC) ของ
ฝ่าย/ส านัก ต่างๆ  

- แบบส ารวจความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมภายนอก/ภายใน 
(Training Need Survey) 
 

3.1.2 
 

ฝทบ. 
ส่งแบบส ารวจความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมภายนอก/ภายใน (Training 
Need Survey)  ให้แก่ ฝ่าย/ส านกั 
และส่วนงานท่ีเกีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝทบ. จัดส่งแบบส ารวจดังน้ี 
- แบบส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม

ภายนอก/ภายใน (Training Need 
Survey) เพื่อหาความจ าเป็นในการ
จัดส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกและจัด
ฝึกอบรมภายใน 

- หลักเกณฑ์การส่งพนักงานฝึกอบรม ให้
แต่ ละสั งกั ดพิจารณาผู้ที่ มี ช่องว่ า ง
สมรรถนะในการพัฒนาก่อนและตาม
ความจ าเป็น 

เวียนบันทึกข้อความ 

3.1.3 กพร. 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 
พิจารณาหลักสูตรตาม CDG 

 
 
 
 
 

ผอ.กพร. / หน.พบ./เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม
รวมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูจาก           
- แบบส ารวจฯ  ของแต่ละสังกัด โดย 
  พิจารณาจาก FC,TC และ 
- พิจารณาหลักสตูรที่ก าหนดใน CDG  
  Training Roadmap  
พร้อมออกแบบหลักสตูรภายใน (In-
house) จากสมรรถนะหลัก CC  และ
สมรรถนะด้านบริหาร MC  พร้อมจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจ าปี ... 

- Competency 
Development  Guide 
(CDG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

กพร.จัดท าแบบส ารวจความจ าเปน็
ในการฝึกอบรมภายนอก /ภายใน 

(Training Need Survey) 

A 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งให้ฝ่าย/ส านัก ตรวจสอบแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ในส่วนของ FC และ 

TC ของแต่ละฝ่าย 

บันทึกข้อความ 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1.5  
กพร. 

ประสานงานแก้ไข ฝ่าย/ส านัก 
 

กรณี มีการแก้ไข ให้ กพร.ประสานงาน 
ฝ่าย/ส านัก แก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อหา
แนวทางแก้ไข 
 

- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.1.6  
กพร. 

จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

กรณี  ไ ม่ มี ก ารแก้ ไข ให้  กพร .จั ดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  
- รายละเอียดหลักสูตรในโครงการต่าง ๆ 

ได้แก่โครงการพัฒนาตามสมรรถนะ (CC 
FC TC MC) 

- งบประมาณ  

- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
พิจารณาพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหาร 
(MC) 

3.1.7  
 
 
 
 
 
 
 
 

กพร. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายการ
บังคับบัญชา ต่อ ผวก. อนุมัติ กรณีไม่
อนุมั ติ  กพร .  ต้ องทบทวนแผนและ

วิเคราะห์โครงการ CCC/CC/MC กรณี

โครงการ FC / TC กพร.ต้องวิเคราะห์

ร่วมกับฝ่าย/ส านัก 

-บันทึกข้อความ 
-แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-บันทึก ฝชง.แจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

 
 
 
  

ไม่อนุมัติ  

 
ฝ่าย/ส านัก 

ตรวจสอบแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 

มีแก้ไข   

A 

ไม่มีแกไ้ข  

แก้ไขแล้ว 

 

 
ผวก. 

พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาฯ 
 
 
 อนุมัติ  

B 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1.8  
 
 
 
 

กพร. 
ด าเนินการส่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 

ด าเนินการส่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับอนุมัติให้แก่  
- ฝชง. พร้อมแนบบันทึกอนุมัติ (ตัวจริง) 
เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
และส่งแผนดังกล่าว 
- ฝ่าย/ส านัก/ผู้บริหาร 
- บันทึกไว้ในตู้เอกสาร Intranet 
- น า บั น ทึ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ มั ติ แ ล ะ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคคล ลงในหน้า 
Web HRD 
- น ารายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมภายในและภายนอก ลงในระบบ 
HRD 

- บันทึกข้อความ 
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

3.1.9  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

-แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     แผนพฒันาทรัพยากรบคุคล 

B 
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 3.2 การด าเนินงานจัดฝึกอบรมภายใน (In-house) 

ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1  
 
 
 
 

 - แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

3.2.2  
 
 
 
 
        
 

การด าเนินการจัดฝึกอบรม 
แบ่ง 2 กรณ ีกรณีที่ 1 
เป็นไปตามค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบค่าวิทยากร 
กรณีที่ 2-3  เป็น
ค่าลงทะเบียนตามข้อบังคับ 
กพร.จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ

- ข้อบังคับว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
วิทยากร 

- ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม 

- ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทาง ตปท 

3.2.3  

 
 
 
 
 
 

ผวก.หรือ รผบ.ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ
การจัดฝึกอบรมในกรณีที่ 2 
ตามรายละเอียดหลักสูตร
และค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม 

- บันทึกขออนุมัติ 
- ใบเสนอราคาค่า

ด าเนินการฝึกอบรม 
- ประวัติวิทยากร 
- รายละเอียดหลักสูตร 
- แผนพัฒนาทรัพยากร 

  บุคคล 

3.2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานจัดฝึกอบรม
ตามแผนพัฒนาฯ โดย 
- ตัดค่าใช้จ่ายในงบประมาณ
ของแผนพัฒนา 
- ก าหนดวันเวลาสถานท่ีใน
การจัดฝึกอบรม  
-ประสานสถาบันจัดฝึกอบรม
หรือวิทยากร  
- เชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
- เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน
ระบบ HRD บันทึกรายชื่อ 
ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม และประวัติวิทยากร 
-ขอรถรับ-ส่ง (นอกสถานท่ี) 

-     บันทึกขออนุมัติ 
-     เอกสารประกอบการ 
      ฝึกอบรม 
 

  
  

อนุมัติ  ผวก.หรอื รผบ. พิจารณา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 

กพร. ด าเนินการฝึกอบรมภายใน ตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

กรณีที่ 1  
ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามระเบียบค่า

วิทยากรฉบับที ่
11 

กรณีที่ 2 
ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามข้อบังคับว่า
ด้วยค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมฉบับท่ี 
10 

- ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
- ประสานวิทยากร 
- ประสานอาหารว่าง 
- เชิญวิทยากร 
- เชิญผู้เข้ารับการ 
   ฝึกอบรม 
- ประวัติวิทยากร 

ปรับแก้ไข 

ไม่อนุมัติ  

A
ฟ 

กรณีที่ 3 
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ตปท. ฉบับที่ 8

ตา่งประเทศ 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5  
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีท่ี 1 ใบยืมเงินทดรอง งย.01 แนบบันทึก
อนุมัติแผนพัฒนาฯ ใบจองงบ 

2. กรณีท่ี 2-3 ใบยืมเงินทดรอง งย.01 แนบ
บันทึกขออนุมัติ (ตัวจริง)  ใบจองงบ 

  เสนอ ผอ.ฝทบ. ผอ.กพร. ลงนาม ส่งต่อไป
ยัง ฝชง. 

3. เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม เป็นผู้ยืมเงินทดรอง
และจองงบประมาณ 

4. หน.พบ.หรือ ผอ.กพร. ลงนามในใบจอง
งบประมาณ 

กรณี : การยืมเงินทดรองวงเงินเกิน 100,000 
บาท ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานฯ 

- ใบยืมเงินทดรอง  
 (งย.01) 

- บันทึกขออนุมัติฯ 
- ใบจองงบ 
- ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2542 

 

3.2.6  
 
 
 
 

1. 1. รับเงินยืมทดรอง (ส าเนา งย.01             
และใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 เปอร์เซ็นต)์ 
2. เงินยืมทดรองเกิน 5,000 บาท สั่งจ่ายเป็น

เช็ค 
3. กรณีเป็นค่าใช้จ่ายตามกรณีท่ี 2  สั่งจ่าย

เช็คให้แก่สถานท่ีด าเนินการจัดฝึกอบรม 

 

3.2.7  
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ต้อนรับวิทยากร 
3. ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. เป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
5. ดูแลเอกสาร  
6. อุณหภูมิห้องประชุม 
7. โสตทัศนูปกรณ์ (Note book) 

8. กล่าวต้อนรับ/กล่าวขอบคุณ 

- เอกสารประกอบการ 
   ฝึกอบรม 
- ค ากล่าวต้อนรับ/ ขอบคุณ 
- ใบลงนามเข้ารับการ    
   ฝึกอบรม 
- ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร 
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
- ใบเสร็จอาหารว่าง 
- แบบประเมินผล 

3.2.8  
 
 
 

- จัดท าใบหักล้างยืมเงินทดรอง (งย. 02) แนบ
ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน แนบส าเนาใบ
ยืมเงินทดรองให้แก่ผอ.ฝทบ.ผอ.กพร.ลงนาม
ส่งไปยัง ฝชง. (คืนเงินหากมีเงินคืน)  

- ใบหักล้างยืมเงินทดรอง 
 

3.2.9  
 

- จัดท ารายงานเสนอ รผบ.  ภายใน 30 วัน 
หลังจากสิ้นสุดวันฝึกอบรม 
- บันทึกปิดและประเมินระบบ HRD 
- เผยแพร่รายงานฝึกอบรมในระบบ HRD 
และ Intranet  

- รายงานเสนอ รผบ. 

 
  

ลงประวัติ/บันทึก KPI 

ยืมเงินทดรอง 
 

A
ฟ 

รับเงินยืมทดรอง 

หักล้างยืมเงินทดรอง 
 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
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3.3 การด าเนินงานฝึกอบรมภายนอก (Public-Training) 
ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.3.1  
 
 
 
 

 - แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

3.3.2  
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานฝึกอบรมภายนอก 
ตามหลักสูตรที่บรรจุในแผนหรือนอก
แผน  แบ่งออกเป็น 2 กรณี  
1. หลักสูตรนอกแผนพัฒนาฯ 
2. หลักสูตรในแผนพัฒนาฯ 

 

3.3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กรณีพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรภายนอกกรอก
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรม
ภายนอกฯ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับ สมรรถนะหรือลักษณะ
งาน 
- โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
(1) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) แผ่นพับหลักสูตรแสดง  
    ค่าลงทะเบียน 
(3) ประวัติฝึกอบรมภายนอก  
    (ลงนามก ากับ) 
- พนักงานแจ้งความจ านงในการเข้า
รับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ฝึกอบรม(ภายนอก) 

- แผ่นพับหลักสตูรแสดง 
  ค่าลงทะเบียน 
- แบบฟอร์มขออนุมัติ 
   ฝึกอบรมภายนอก 
- แผนพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล 
- ประวัติฝึกอบรมภายนอก  
   (ลงนามก ากับ) 
 

 
  

  

 กพร.ด าเนินงานฝึกอบรมภายนอก
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรณีที่ 1 
หลักสตูร 

นอกแผนพัฒนาฯ 

กรณีที่ 2 
หลักสตูร 

ในแผนพัฒนาฯ 

A
ฟ 

พนักงาน 

กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.3.4  
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งแบบฟอรม์ฯ 
พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3.3.3 
ให้ผู้บังคับบัญชาลงนามจนถึง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามสายงาน  
 
- ผู้บังคับบัญชา พิจารณาหลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับสมรรถนะประจ ากลุม่งาน/ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หรอื
ลักษณะงาน 

 

-แบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก 
-แผ่นพับหลักสูตรแสดง 
  ค่าลงทะเบียน 
-ประวัติฝึกอบรมภายนอก  
   (ลงนามก ากับ) 
 
 

3.3.5  
ฝทบ. 

 กพร.ตรวจสอบ   
- หลักสูตรต้องสอดคล้องกับสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน/ สมรรถนะประจ า
ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน 
- งบประมาณ 
 

 
 
 

เมื่อผู้บังคับบญัชาตามสายงานพิจารณาลง
นามแล้วส่งต่อมายัง ฝทบ. เพื่อให ้กพร. 
ตรวจสอบ ก่อนวันเข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 10 วันท าการ 
- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมตรวจสอบ  หลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับสมรรถนะประจ ากลุ่ม
งาน/ สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หรือ
ลักษณะงาน/ จ านวนเงินงบประมาณ 
พร้อมตัดค่าใช้จ่ายในแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส่วนลดการเป็นสมาชิก (หากมี) 
- บันทึกในระบบ HRD 
- ผอ.กพร. หน.พบ. ลงช่ือก ากับการ
ตรวจสอบ 

- แบบฟอร์มขออนุมัติ 
  ฝึกอบรมภายนอก 
- แผ่นพับหลักสตูรแสดง 
  ค่าลงทะเบียน 
-แผนพัฒนาทรัพยากร 
  บุคคลฯ 
-ประวัติฝึกอบรมภายนอก  
   (ลงนามก ากับ) 
 

3.3.6 
 
 
 
 
 

 
ฝทบ. 

พิจารณาลงนามก ากับ 
 

ผอ.ฝทบ. ลงนามในแบบฟอร์มขอ
อนุมัติฝึกอบรมภายนอก 

 

 
 
 
 
  

A
ฟ 

B
ฟ 

ผู้บังคับบัญชา 

พิจารณาลงนาม 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.3.7  
      
 

 
 
 
 
 

      
 

รผบ. พิจารณาแบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก รายละเอียด
หลักสูตร พร้อมค่าใช้จ่าย เพ่ือลงนาม
อนุมัติการเข้ารับการฝึกอบรม  

-แบบฟอร์มการขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก 

3.3.8  
 
 
 
 

 

หากไม่อนุมตัิ ให้แจ้งประสานต้นสงักัด  
-เพื่อทราบ / บันทึกในแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (เก็บเรื่อง) 
-เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในการจดั
ฝึกอบรมภายใน 

 

3.3.9  
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
- ประสานงานผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
จัดส่งแบบฟอร์มขออนุมตัิฝึกอบรม
ภายนอกที่ไดร้ับการอนุมัติ กลับไปยังต้น
สังกัด พร้อมใบจองงบประมาณ โดย  
ผอ.กพร. เป็นผู้ลงนาม 
- ลงในระบบ HRD บันทึก “อนุมัติ” 
 /ผู้อนุมัติ /วันท่ี 
- หน.พบ. หรือ ผอ.กพร. ลงนามในใบจอง
งบประมาณ 

- แบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก 

- ใบจองงบประมาณ 

3.3.10  

พนักงาน 
ส่งแบบฟอร์มฯ เพื่อยมืเงินทดรอง 
ไปยัง ฝชง. 

 
 
 

พนักงาน ด าเนินการยืมเงินทดรอง 
(งย.01) ส่งผ่านต้นสังกัดไปยัง ฝชง. 

 

 
 

B
ฟ 

อนมุตัิ  

ผวก./ รผบ.พิจารณา 

ลงนามอนุมัติการเข้ารับ
ฝึกอบรมฯ 

แจ้งประสานต้นสังกัด 

 

ไม่อนุมัติ  

C
ฟ 

ฝทบ. 

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมประสานผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มกลับไป
ยังต้นสังกัด 
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ล าดับ ขั้นตอนการท างาน รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.3.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม น า
เงินไปช าระค่าลงทะเบยีน พร้อมเข้ารับ
การฝึกอบรมตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  
 
- เมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท า
รายงานตามแบบฟอร์มรายงานการ
ฝึกอบรมภายนอก พร้อมแนบเอกสาร
บรรยาย (ส าเนาหรือ File ใบประกาศ ใบ
เซ็นต์ช่ือ) เสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาจนถึง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดตามสายงาน 
ผ่าน ผอ.ฝทบ. ไปยัง รผบ. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นสดุการฝึกอบรม 

- แบบฟอร์มรายงานการ
ฝึกอบรมภายนอก 

3.3.12  
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท ารายงานหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม  
- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ติดตามการสง่
รายงานการฝึกอบรมภายนอก โดยบันทึก
แจ้งต้นสังกัดที่ขาดส่งรายงานการฝึกอบรม
ภายนอก  
- บันทึกการ “ผ่าน” ฝึกอบรมในระบบ 
HRD  
- รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมนิ
วิทยากรภายนอกที่ประเมินโดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลวิทยากร ใน 
Web HRD 
- เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมประสานงานส่งผลการ
ประเมินวิทยากรให้หน่วยงานผู้จัดการ
ฝึกอบรม 

 

3.3.13  
 
 
 
 

- เผยแพร่ ใน Web HRD  
- ส่งเอกสารให้ บร.กพร.ฝทบ. เพ่ือ
เผยแพร่ใน Web KM 
 
 

 

 
  

C
ฟ 

เผยแพร่/ 
เก็บเอกสาร   

พนักงาน 

ช าระค่าลงทะเบียน / จัดท ารายงาน 

 

กพร. 

- เผยแพร่รายงาน 
- บันทึกประวัต ิ
- ติดตาม รายงานการฝึกอบรม 
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4. การควบคุมบันทึก 

ล าดับ ชื่อบันทึก สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการเก็บ 
ผู้อนุมัติ 
ท าลาย 

วิธีการท าลาย 

1 บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาฯ  ตู้เอกสารของ 
พบ.กพร.ฝทบ. 

5 ปี เก็บในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามปี 

ผอ.กพร. เข้าเครื่องย่อย
เอกสาร 

2 รายงานการฝึกอบรมภายใน ตู้เอกสารของ 
พบ.กพร.ฝทบ. 

3 ปี เก็บในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามวันที่ 

ผอ.กพร. เข้าเครื่องย่อย
เอกสาร 

3 รายงานการฝึกอบรมภายนอก ตู้เอกสารของ 
พบ.กพร.ฝทบ. 

3 ปี เก็บในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามวันที่ 

ผอ.กพร. เข้าเครื่องย่อย
เอกสาร 

4 บันทึกขออนุมัติการฝึกอบรม
ภายใน 

ตู้เอกสารของ 
พบ.กพร.ฝทบ. 

3 ปี เก็บในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามวันที่ 

ผอ.กพร. เข้าเครื่องย่อย
เอกสาร 

5 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตู้เอกสารของ 
พบ.กพร.ฝทบ. 

3 ปี เก็บในแฟ้มเอกสาร
เรียงตามวันที่ 

ผอ.กพร. เข้าเครื่องย่อย
เอกสาร 

 
 
 
 

5. เอกสารแนบ 
 5.1 แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก   
 5.2 แบบฟอร์มตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม 
 5.3 แบบฟอร์มรายงานสรุปการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก 
 5.4 ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 10 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม 
            ภายในประเทศ 
 5.5 ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 8 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
 5.6 แบบฟอร์มยืมเงินทดรอง (งย.01) 
 5.7 แบบฟอร์มหักล้างเงินยืมทดรอง (งย.02) 
 5.8 ข้อบังคับองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่วิทยากรฯ 
 5.9 ระเบียบวิธีปฏิบัติงานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2542 
 



 

การแก้ไขเอกสารคู่มือปฏิบตัิงาน ระบบงานฝกึอบรม แก้ไขครั้งที่ 9 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หน้าที่ 
ล าดับ 3.2.4 รายละเอียด 
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภายในระบบ HRD 
บันทึกรายชื่อ ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 

 
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภายในระบบ HRD 
บันทึกรายชื่อ ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม และประวัติวิทยากร 

5 

ไม่มี ล าดับ 3.2.9 รายละเอียด เพิ่มข้อความ 
- เผยแพร่รายงานฝึกอบรมในระบบ HRD 
และ Intranet 

6 

ล าดับ  3 .3 .3  ขั้ นตอนการท างาน และ
รายละเอียด 
กรอกแบบฟอร์มฝึกอบรมภายนอก… 

 
 
กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก… 

7 

ล าดับ 3.3.3 รายละเอียด 
- กรณีพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรภายนอกกรอกแบบฟอร์มฝึกอบรม
ภายนอกฯ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ 
สมรรถนะหรือลักษณะงาน 
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตรวจสอบ    
  จ านวนเงินงบประมาณ  
- บันทึกในระบบ HRD 
- แจ้งความจ านงในการเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานฝึกอบรม(ภายนอก) 

- กรณีพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรภายนอกกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอกฯ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับ สมรรถนะหรือลักษณะงาน 
- โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
(1) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) แผ่นพับหลักสูตรแสดง  
    ค่าลงทะเบียน 
(3) ประวัติฝึกอบรมภายนอก  
    (ลงนามก ากับ) 
- พนักงานแจ้งความจ านงในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรม(ภายนอก) 

7 

ล าดับ 3.3.4 รายละเอียด 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ส่งแบบฟอร์มฯ ให้
ผู้บังคับบัญชาลงนามตามสายงาน 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อม
แนบเอกสารตามข้อ 3.3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา
ลงนามจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามสาย
งาน  

8 

ไม่มี ล าดับ 3.3.4 รายละเอียด 
ผู้บังคับบัญชา พิจารณาหลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน/ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หรือลักษณะ
งาน 

8 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หน้าที ่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตรวจสอบ หลักสูตรบรรจุ
ในแผนฯ งบประมาณ พร้อมตัดค่าใช้จ่ายใน
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนลดการเป็น
สมาชิก (หากมี) 

- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตรวจสอบ  หลักสูตรต้อง
สอดคล้องกับสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน/ 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน หรือลักษณะ
งาน/จ านวนเงินงบประมาณ  
พร้อมตัดค่าใช้จ่ายในแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส่วนลดการเป็นสมาชิก (หากม)ี 

8 

ผอ.ฝทบ. ลงนามก ากับในหน้าที่ 2 ของ
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอก 

ผอ.ฝทบ. ลงนามในแบบฟอร์มขออนุมัติ
ฝึกอบรมภายนอก 

8 

รผบ. พิจารณาใบขออนุมัติฝึกอบรมนอก
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ในแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รายละเอียดหลักสูตร พร้อม
ค่าใช้จ่าย เพ่ือลงนามอนุมัติการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

รผบ. พิจารณาแบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรม
ภายนอก รายละเอียดหลักสูตร พร้อม
ค่าใช้จ่าย เพ่ือลงนามอนุมัติการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

9 

ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จัดท าบันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มขออนุมัติ
พร้อมใบจองงบประมาณ กลับไปยังต้นสังกัด 

ประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จัดส่งแบบฟอร์มขออนุมัติฝึกอบรมภายนอกท่ี
ได้รับการอนุมัติ กลับไปยังต้นสังกัด พร้อมใบ
จองงบประมาณ โดย ผอ.กพร. เป็นผู้ลงนาม 

9 

หน.พบ. ผอ.กพร. ลงนามในใบจอง
งบประมาณ 

หน.พบ. หรือ ผอ.กพร. ลงนามในใบจอง
งบประมาณ 

9 

ล าดับ 3.3.9 รายละเอียด 
- ลงในระบบ HRD บันทึก “อนุมัติ” 

 
- ลงในระบบ HRD บันทึก “อนุมัติ”/ผู้อนุมัติ 
/วันที่ 

9 

พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม น าเงินไปช าระค่าลงทะเบียน พร้อม
เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
เมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท ารายงาน
ตามแบบฟอร์ม เสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชา
มายัง รผบ. 

- พนักงานซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าเงิน
ไปช าระค่าลงทะเบียน พร้อมเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
- เมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท ารายงาน
ตามแบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรมภายนอก 
พร้อมแนบเอกสารบรรยาย (ส าเนาหรือ File 
ใบประกาศ ใบเซ็นต์ชื่อ) เสนอผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุด
ตามสายงาน ผ่าน  
ผอ.ฝทบ. ไปยัง รผบ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

10 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข หน้าที ่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ติดตามการส่งรายงานการ
ฝึกอบรมภายนอก 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ติดตามการส่งรายงานการ
ฝึกอบรมภายนอก โดยบันทึกแจ้งต้นสังกัดที่
ขาดส่งรายงานการฝึกอบรมภายนอก 

10 

ส่งเอกสารให้ บร.กพร.ฝทบ ส่งเอกสารให้ บร.กพร.ฝทบ. เพ่ือเผยแพร่ใน 
Web KM 

10 

 

 

 

 

 

 

 


