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ความเป็นมาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับปัจจัยต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา (Training Need 
Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักขององค์กร (Core Corporate 
Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) แนวทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน และ 
ร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 โดยวางกรอบ
การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็น
และความต้องการขององค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนและเป็นเงื่อนไขสําคัญต่อการสนับสนุนองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance 
Organization) ภายใต้ธรรมาภิบาล ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเป็นจํานวนเงิน 
40,000,000 บาท ต่อมา ฝนย. ได้โอนเปล่ียนแปลงงบค่าจ้างบริหารจัดการด้านมาตรฐานคุณภาพ มาเป็นค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมจํานวน 227,900 บาท รวมงบประมาณฝึกอบรมท้ังสิ้นจํานวน 40,227,900 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล. 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรให้สอดคล้อง 

ต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ รฟม. 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อบริบท 

การเปล่ียนแปลง  
4. เพ่ือสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรม

แห่งการเรียนรู้ 
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ผลการดําเนินงาน 

 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 งบประมาณจํานวน 40,227,900 บาท แบ่งออกเป็น 16 โครงการ โดยสรุปผลการดําเนินการดังนี้   

โครงการ วิธีการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
งบประมาณ 

ตามแผน (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คงเหลือ (บาท) 

P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 22 หลักสูตร 
** ขออนุมัติเพิ่มเติม
จํานวน 4 หลักสูตร 

20 91 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- ร้อยละ 97.76 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละ 81.14 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 

4,496,000 
 

2,388,101 2,107,899 

P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 5 หลักสูตร 
1 โครงการ 

** ดําเนินการในปี 61 

- - - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- 5,000,000 - 5,000,000 

P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 100 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- ร้อยละ 95.90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละ 89.90 ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 

1,261,000 - 1,261,000 

P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 6 หลักสูตร 6 หลักสูตร 100 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 
 

- ร้อยละ 98.63 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละ 96.33 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 

1,598,000 428,500 1,169,500 
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โครงการ วิธีการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
งบประมาณ 

ตามแผน (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คงเหลือ (บาท) 

P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 100 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- ร้อยละ 98.63 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละ 99.97 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 

1,400,000 863,561.30 536,438.70 

P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 6 หลักสูตร 
** ขออนุมัติเพิ่มเติม
จํานวน 1 หลักสูตร 

5 หลักสูตร  84 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- ร้อยละ 97.06 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
 

4,090,000 3,602,729.95 487,270.05 

P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย 9 หลักสูตร 
** ขออนุมัติเพิ่มเติม
จํานวน 1 หลักสูตร 

8 หลักสูตร 89 - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้

- ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 
- ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัด
ความรู้ 

250,000 123,504.75 126,495.25 

P8 โครงการพฒันาระบบการประเมินความต้องการอตัรากําลังบุคลากร ของ รฟม.  
** ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิม โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อรองรับแผน
วิสาหกิจใหม่   

1 หลักสูตร 
** ขออนุมัติดําเนินการ

ระหว่างปี 60 - 61 

1 หลักสูตร 
** ดําเนินการในส่วนของ   
ปี 60 

100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด

- ร้อยละ 100 ของ

การดําเนินการสําเร็จ
ตามแผนที่กําหนด

4,000,000 
 

2,696,400 
** เฉพาะการดําเนินการ
ในปี 60 

1,303,600 

P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2560 - 2564 

1 หลักสูตร 
 

1 หลักสูตร 
 

100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน 

- ร้อยละ 100 ของ
การจัดทําแผนสําเร็จ 

100,000 - 100,000 

P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System) 

** ขออนุมัติดําเนินการ
ใน  ปี 61 

- - - ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด 

- สัดส่วนความพึง

พอใจของพนักงานที่มี
ต่อระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

- 3,000,000 - 3,000,000 
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โครงการ วิธีการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
งบประมาณ 

ตามแผน (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คงเหลือ (บาท) 

P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 1 หลักสูตร 
 

1 หลักสูตร 
 

100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน 
- ระดับความผูกพัน

ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 

- ร้อยละ 100 ของ

การดําเนินการสําเร็จ
ตามแผน 
- ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74

1,000,000 792,000 208,000 

P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน

- ร้อยละ 100 ของ

การดําเนินการสําเร็จ
ตามแผน

2,000,000 1,200,000 800,000 

P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการทบทวน
สมรรถนะสําหรับ
องค์กร 
- ร้อยละพนักงานที่มี

สมรรถนะตามที่
องค์กรกําหนด 

- ร้อยละ 100 ของ

การทบทวน
สมรรถนะสําหรับ
องค์กรสําเร็จ 
- ร้อยละ 95.73 ของ

พนักงานมีระดับ
สมรรถนะตามที่ รฟม. 
กําหนด

4,000,000 3,200,000 800,000 

P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 100 - ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน 
- จํานวนนวัตกรรม
จากการบริหาร
จัดการความรู้ 

- ร้อยละ 100 ของ

การดําเนินการสําเร็จ
ตามแผน 
- 1 นวัตกรรมจากการ
บริหารจัดการความรู้ 
“องค์ความรู้ด้านการ
บริหารข้อมูลและ
เอกสารนวัตกรรม
กระบวนการประเภท
ระดับการเปลี่ยนแปลง
แบบนวัตกรรมระดับ
ต้น (Incremental 
Innovation)” 
 
 
 

2,000,000 2,000,000 0 
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โครงการ วิธีการ 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
งบประมาณ 

ตามแผน (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
คงเหลือ (บาท) 

P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ** ดําเนินการในปี 61 - - - จํานวนผู้มีส่วนร่วมกับ
การบริหารจัดการความรู้

- จํานวนนวัตกรรมจาก
การบริหารจัดการความรู้

 

- 1,000,000 - 1,000,000 
 

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน
(Functional/Technical Competency) 

Public   - ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 

- ร้อยละของพนักงาน

มีระดับสมรรถนะ
ตามที่ รฟม. กําหนด 

- ร้อยละ 100 ของ

กลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 

- ร้อยละ 95.73 ของ

พนักงานมีระดับ
สมรรถนะตามที่ รฟม. 
กําหนด 

4,805,000 2,236,887.20 2,568,112.80 

รวม 63 หลักสูตร 51 หลักสูตร 80.96   40,227,900 19,531,684.20 20,696,215.80 

หมายเหตุ :  - สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจําปี 2560 จํานวนทั้งหมด 63 หลักสตูร ไม่นับรวม โครงการ P16 
  - สรุปโครงการ P16 รายละเอียดที่ภาคผนวก 

 

สรุปการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

      

1. งบประมาณ   40,227,900.00  บาท         4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานต่อการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 83.17 
 ใช้ไป    19,531,684.20  บาท  คิดเป็นร้อยละ 49.00 
 คงเหลือ    20,696,215.80  บาท  คิดเป็นร้อยละ 52.00 

2. หลักสูตรดําเนินการทั้งหมด 63   หลักสูตร        5. สัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการประเมินการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 91.05 
 ดําเนินการแล้วเสร็จ 51   หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80.96 

3. พนักงานจํานวน 1,099   คน         6. พนักงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานองค์กร 

 ได้รับการพัฒนา 1,088   คน  คิดเป็นร้อยละ 99.00       เป้าหมาย ร้อยละ  90.00 
                ผลลัพธ ์ ร้อยละ  95.73 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง

1 หลักสูตร ผู้นําองค์กรยุค 4.0 (Innovative Leadership) In-house ผอ.ฝ่าย/สํานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป 25 ส.ค. - 8 ก.ย. 60 89.00 62.41  -  -

2 หลักสูตร การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ.2542

In-house ผวก. และรองผู้ว่าการ 7-ต.ค.-59  -  -  -  -

3 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง Public นายพงษ์ศักดิ์ ผอ.ฝรภ., นายวิจติร ผอ.ฝจบ. 24 พ.ย. 59 - 28 เม.ย. 60  -  -  - ส่ง

4 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง Public น.ส.บุษกร ผอ.ฝนย. 19 ต.ค. 60 - 16 มิ.ย. 61  -  -  -  - ยังไม่สิ้นสุดการอบรม

5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 Public นายสมประสงค์ ผอ.ฝพธ. 19 ต.ค. 59 - 30 ก.ค. 60  -  -  - ส่ง

6 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน Public ผชก. หรือ รองผู้ว่าการ มิ.ย. - ก.ค. 60  -  -  -  - ไม่มีผู้สมัคร

7 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) Public นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ 27 มิ.ย. - 6 ส.ค. 60  -  -  - ไม่ส่ง

8 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) Public น.ส.บุษกร 13 ม.ค. - 8 ก.ย. 60  -  -  -  - ไม่ผ่านการคัดเลือก

9 หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) Public รองผู้ว่าการ จัดในปี 61

10 หลักสูตร Director Certification Program : DCP Public คณะกรรมการ รฟม. จัดในปี 61

11 หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 Public นางณฐมณฯ 15 ก.พ. - 17 มิ.ย. 60  -  -  - ส่ง

12 หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4 Public ผชก. ขึ้นไป 18 พ.ค. - 29 ก.ย. 60  -  -  -  - ไม่มีผู้สมัคร

13 หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 5 Public นางณฐมณฯ 27-ก.ย.-60  -  -  - ส่ง

ผู้บริหารระดับกลาง
14 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information 

Security Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับบริหาร

In-house ผอ.กอง และรักษาการ ผอ.กอง 12-ก.ย.-60 77.20  -  -  -

15 หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง In-house ผอ.กอง และรก.ผอ.กอง ขึ้นไป/พนักงาน ฝจบ. ที่

เกี่ยวข้อง

1-มี.ค.-60 87.60 87.00  -  -

16 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 12 Public ร.ต.อ.ศิรวัชร์ ผอ.กรภ.2, นางกัณจนา ผอ.กสญ.2,

 นางอุทุมพร  ผอ.กผบ.2

1 ก.พ. - 16 มิ.ย. 60  -  -  - ไม่ส่ง

17 หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 Public นางกุลชุลี ณ ระนอง , นายมานพ ใจดี 24 ก.ค. - 24 ธ.ค. 60  -  -  -  - ยังไม่สิ้นสุดการอบรม

ผู้บริหารระดับต้น
18 หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) In-house หน.แผนก และรักษาการ หน.แผนก 3-ต.ค.-60 80.20 100.00  -  -

19 หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก In-house หน.แผนก และ รก.หน.แผนก 1-มี.ค.-60 82.40 94.00  -  -

20 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น Public นางสาวดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์

นางสาววรรษธร คล้ายแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ

5 ก.ค. - 8 ก.ย. 60  -  -  - ส่ง

21 หลักสูตร Oral Communication Course : OCC Public นายพสิษฐ์ หน.จก. ฝชง. 17 ก.ค. - 11 ส.ค. 60  -  -  - ส่ง

22 หลักสูตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 7 Public นายภัคผล หน.คน. ฝนย. ส.ค. 60 - มี.ค. 61  -  -  -  - ไม่ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560

ลําดับ โครงการ Training หมายเหตุกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม วันที่ดําเนินการ
การประเมินผล
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รายละเอียดการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560

ลําดับ โครงการ Training หมายเหตุกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม วันที่ดําเนินการ
การประเมินผล

โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร
โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อม

23 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา In-house หน.แผนก และรักษาการ หน.แผนก และ

พนักงานระดับ 11 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร

จัดในปี 61

24 หลักสูตร 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง In-house หน.แผนก และรักษาการ หน.แผนก และ

พนักงานระดับ 11 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร

จัดในปี 61

25 หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น In-house หน.แผนก และรักษาการ หน.แผนก และ

พนักงานระดับ 11 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร

จัดในปี 61

26 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-house พนักงานระดับ 7 - 10 จัดในปี 61

27 หลักสูตร ผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ In-house พนักงานระดับ 7 - 10 จัดในปี 61

28 โครงการประเมินศักยภาพ In-house พนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์พนักงานที่มี

ศักยภาพสูง

จัดในปี 61

โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
29 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับระดับ 8 - 10 In-house พนักงานระดับ 8 - 10 

ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร

11 - 22 ก.ย. 60 75.24 89.90  -  -

30 หลักสูตร สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางาน  และศึกษาดู

งานโครงการในพระราชดําริ (หมายเหตุ : จัดศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ ในหลักสูตร ผู้นําองค์กรยุค 4.0

 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย)

In-house พนักงานที่ผ่านการอบรมจริยธรรม 

เมื่อปี 54 - 56

29 ส.ค. - 8 ก.ย. 59  -  -  -  - จัดศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ ในหลักสูตร 

ผู้นําองค์กรยุค 4.0 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย

31 หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติธรรม) (หมายเหตุ : กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดย กสผ.)

In-house ผู้บริหารและพนักงาน 7-9 ก.ย. 60 95.80  -  -  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

โดย กสผ.

32 หลักสูตร การลงโทษทางสังคม Social Sanction กับบทบาทของพนักงานในองค์กรในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (หมายเหตุ : หัวข้อบรรยายในกิจกรรมวันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 5)

In-house พนักงานที่ได้รับการบรรจุในปี 2559 30-พ.ย.-59  -  -  -  - ใช้ค่าใช้จ่ายของ ฝนย. จํานวน 110,000 บาท

( หัวข้อบรรยายในกิจกรรมวันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 5)

โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
33 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information 

Security Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงาน

In-house พนักงานระดับ 4 - 11 12-ก.ย.-60 83.20 89.00  -  -

34 หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ In-house พนักงานระดับ 4 - 11 20 เม.ย. - 19 พ.ค. 60 81.60 100.00 78.20  - จํานวน 3 รุ่น

35 หลักสูตร พัฒนาวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (หมายเหตุ : ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก หลักสูตร วิศวกรรม

ระบบขนส่งทางราง)

Public นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล ฝพค. 19 เม.ย. - 13 ก.ย. 60  -  -  - ส่ง อบรม 27 ส.ค. 60

36 หลักสูตร พัฒนาความรู้การดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง (หมายเหตุ : จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาธุรกิจ

ต่อเนื่อง  และ หัวข้อ การบริหารจัดการตั๋วร่วม)

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 26 มิ.ย. และ 28 ส.ค. 60 81.24  -  -  - หัวข้อ การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง - ร้อยละ 79

หัวข้อ การบริหารจัดการตั๋วร่วม - ร้อยละ 83.47

37 หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 22 - 30 พ.ค. 60 89.80 100.00  -  - จํานวน 2 รุ่น

38 หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC Public น.ส.สุรภา ฝชง. 24 เม.ย. - 2 มิ.ย. 60  -  -  - ส่ง
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รายละเอียดการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560

ลําดับ โครงการ Training หมายเหตุกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม วันที่ดําเนินการ
การประเมินผล

โครงการพัฒนาพนักงานใหม่
39 หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 9/2560 In-house พนักงานใหม่ ปี 2560 17 ก.ค. - 7 ส.ค. 60 82.00 99.97  -  -

โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 
40 หลักสูตร SEPA Overview In-house พนักงานระดับ 7 - 10 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการ

บริหาร และผู้ที่ยังไม่เคยอบรม

21 ธ.ค. 59 - 19 ม.ค. 60 82.00  -  -  -

41 หลักสูตร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2558 - 2560 และการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรฉบับใหม่

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 10 ม.ค. - 27 ต.ค. 60 76.63  -  -  - ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน

ของวิทยากรสถาบันเพิ่มฯ

42 หลักสูตร Decision Under Risk (การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง)  (เปลี่ยนแปลงชื่อจากหลักสูตร หลักสูตร การ

บริหารความเสี่ยงองค์กร)

In-house พนักงานระดับ หน. และรก.หน. และพนักงานที่

รับผิดชอบงานด้านความเสี่ยงองค์กร

27 และ 29 ก.ย. 60 81.20  -  -  - จํานวน 4 รุ่น

43 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและข้อกําหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Introduction to 

ISO 9001 : 2015) (เปลี่ยนแปลงจาก หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001 : 2015)

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 30 - 31 ม.ค. 60 87.00  -  -  -

44 หลักสูตร การควบคุมภายใน In-house ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป จัดในปี 61

45 หลักสูตร การปรับระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  (งบปี 61 500,250 บาท ใช้งบอบรม 300,000 บาท ฝนย.

 โอนมาให้อีก 227,900 บาท)

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 30 มิ.ย. - 26 ก.ย. 60  -  -  -  - ไม่มีการประเมินผล 

เนื่องจากยังไม่จบหลักสูตร (2560 - 2561)

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย
46 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น In-house พนักงานใหม่ คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 9 19 - 21 ก.ย. 60 83.43 88.20  -  -

47 หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน In-house ผู้บริหารและพนักงาน 21 มิ.ย. - 4 ก.ค. 60  -  -  -  - ไม่มีการประเมินผล

48 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม่ In-house พนักงานใหม่ คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 9 11-ส.ค.-60  -  -  -  - กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่มีการ

ประเมินผลหลักสูตรนี้

49 หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ สําหรับผู้ควบคุมงาน In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 25 - 26 พ.ค. 60 75.00  -  -  -

50 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

In-house วิศวกร / พนักงานที่เกี่ยวข้อง 30-พ.ค.-60  -  -  -  -

51 หลักสูตร สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (หมายเหตุ : กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) In-house ผู้บริหารและพนักงาน 30-พ.ค.-60  -  -  -  -

52 หลักสูตร สัมมนาทํางานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ (หมายเหตุ : กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) In-house ผู้บริหารและพนักงาน 30-พ.ค.-60  -  -  -  -

53 หลักสูตร สัมมนาอยู่กับ UD การออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะสําหรับทุกกลุ่ม In-house  -  -  -  - ยกเลิก

54 กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อ การทํางานในที่อับอากาศ สําหรับงานเฉพาะที่ (AIR LOCK) 

และ หัวข้อ การสร้างสุขภาวะจิตที่ดีต่อการทํางาน

In-house ผู้บริหารและพนักงาน 30-พ.ค.-60 89.60  -  -  - หลักสูตร AIR Lock - ร้อยละ 88

หลักสูตร สร้างสุขภาวะ - ร้อยละ 91.20

55 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความต้องการอัตรากําลังบุคลากร ของ รฟม. (เปลี่ยนชื่อจากเดิมโครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจใหม่)

In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง 3 ก.ค. - 30 พ.ย. 60  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของการดําเนินการสําเร็จตามแผนที่

กําหนด (ในส่วนของปี 2560)

56 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 - 2564 In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 59 - ก.ย. 60  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของการจัดทําแผนสําเร็จ

กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่มีการ

ประเมินผลหลักสูตรนี้



-9-

Reaction Learning Behevior Self-Summary

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560

ลําดับ โครงการ Training หมายเหตุกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรม วันที่ดําเนินการ
การประเมินผล

57 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดในปี 61

58 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (หลักสูตร สัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากร

ภาครัฐ ประจําปี 2560)

In-house ผู้บริหารและพนักงาน ม.ค. - ส.ค. 60  -  -  -  - นายวิจิตร ผอ.ฝจบ. 

(ยกเลิก เพราะติดภารกิจ)

59 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. In-house ผู้บริหารและพนักงาน เม.ย. - ก.ย. 60  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของการดําเนินการสําเร็จตามแผน

60 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง พ.ค. - ก.ย. 60  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร

สําเร็จ

61 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง In-house ผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ รฟม. จํานวน 25 คน 

และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มี.ค. - ก.ย. 60  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของการดําเนินการสําเร็จตามแผน

1 นวัตกรรมจากการบริหารจัดการความรู้ “องค์ความรู้

ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสารนวัตกรรม

กระบวนการประเภทระดับการเปลี่ยนแปลงแบบ

นวัตกรรมระดับต้น (Incremental Innovation)”

62 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน In-house ผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ รฟม. จํานวน 

25 คน และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จัดในปี 61

63 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) In-house หัวหน้าแผนกขึ้นไปถึงผอ.ฝ่าย/สํานัก ต.ค. 59 - ก.ย. 60  -  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ

ฝึกอบรม

 - ร้อยละ 95.73 ของพนักงานมีระดับสมรรถนะตามที่ 

รฟม. กําหนด



 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

สรุปโครงการ P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะ 
กลุ่มงานและตาํแหน่งงานปี 2560 

 
 
 
 
 

 



สังกัด งบท่ีได้รับ ใช้ไป คงเหลือ จํานวนหลักสูตร
จํานวนคน
ท่ีเข้าอบรม

หมายเหตุ

เลขานุการ 45,000.00          0.00 45,000.00 0 0

สผว 325,000.00        176,772.50 148,227.50 10 21

สตส. 105,000.00        74,882.00 30,118.00 19 19

สธด. 95,000.00          47,615.00 47,385.00 5 10

สธร. 5,000.00            0.00 5,000.00 0 0

สปอ. 35,000.00          22,898.00 12,102.00 2 7

ฝกท. 415,000.00        20,115.00 394,885.00 1 12

ฝกม. 260,000.00        214,000.00                 46,000.00 4 8

ฝจบ. 215,000.00        66,800.00 148,200.00 6 11

ฝชง. 285,000.00        140,028.00 144,972.00 11 25

ฝทท. 170,000.00        137,501.70 32,498.30 9 12

ฝทบ. 210,000.00        51,620.00 158,380.00 7 16

ฝนย. 120,000.00        118,083.00 1,917.00 10 16

ฝบก.1 235,000.00        15,000.00 220,000.00 2 3

ฝบก.2 145,000.00        0.00 145,000.00 0 0

ฝป

สรุป P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน(Functional/Technical Competency) ปี 2560

ฝปก. 280,000.00        71,112.00 208,888.00 3 6

ฝพค. 170,000.00        50,000.00 120,000.00 1 1

ฝพธ. 275,000.00        0.00 275,000.00 0 0

ฝพพ. 70,000.00          0.00 70,000.00 0 0

ฝรฟ. 140,000.00        0.00 140,000.00 0 0

ฝรภ. 955,000.00        955,000.00                 0.00 17 363 รผบ. อนุมัติเพิ่ม 5,920 บาท

ฝวส. 250,000.00        75,460.00 174,540.00 4 14

รวม 4,805,000.00     2,236,887.20             2,568,112.80      111            544               

1. งบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประจําปี 2560 4,805,000.00 บาท 

ใช้ไป 2,236,887.20 บาท

คงเหลือ 2,568,112.80 บาท

2. หลักสูตรดําเนินการทั้งสิ้น 111 หลักสูตร

3. การจัดส่งรายงานสรุปฝึกอบรม

ส่งแล้ว 98 หลักสูตร 
ค้างส่ง 13 หลักสูตร

4. พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 544 คน

สรุปการดําเนินการโครงการ P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน(Functional/Technical Competency)



งบ เลขานุการ 45,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  - ไม่มีผู้เข้าอบรม

0 0.00 0.00

คงเหลือ 45,000.00   

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

ชื่อ-สกุล

รวมทั้งสิ้น



งบ สผว. 325,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
หลักสูตร Graphic Design การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ 5711067 นางสาวฉัตรมณี พะนาน

5711070 นายพลวัต ยศยิ่ง

หลักสูตร เทคนิคการนําเสนอข่าวสารเชิงสถิติในโลกยุคดิจิทัล 5911261 นางสาวพาขวัญ สุขสมถิ่น

5711070 นายพลวัต ยศยิ่ง

หลักสุตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 17 3710078 นางกฤติมา ศรีเหรา สผว.

5911260 นางสาววิภาณี อินทพันธุ์

5911215 นางสาวจุฑาทิพย์ ตันติวิท

5911328 นางสาวสิรินุช ชุ่มโสตร์

5711058 นางสาวธรรมพร ดีปลื้ม

4 หลักสูตร การสร้างสรรค์ข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์  22 พ.ย.59 - 22 พ.ย.59 5911261 นางสาวพาขวัญ สุขสมถิ่น สผว. ส่ง 1  3,300.00 3,300.00

หลักสูตร การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 6011349 นางสาวปาลพิมพ์ลดา สุสุรเสริมภูมิ

5911328 นางสาวสิรินุช ชุ่มโสตร์

6 หลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managemaent)  17 พ.ค.60 - 17 พ.ค.60 4910525 นางสาวปรีวณา อุทัย สผว. ส่ง 1  3,000.00 3,000.00

7 หลักสูตร Graphic Design  12 มิ.ย.60 - 30 มิ.ย.60 5711057 นางนาฎนดา เจริญเกียรติตรัย สผว. ส่ง 1  5,000.00 5,000.00

หลักสูตร Social Return on Investment (SROI) 5310683 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร

3810090 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์

หลักสูตร CSR&CSV Strategy and Management for Business Sustainability 4910525 นางสาวปรีวณา อุทัย

5711068 นางสาวพลิสสุภา พจนะลาวัณย์

5711067 นางสาวฉัตรมณี พะนาน

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6011348 นางสาวพิณนภา เพชรศิริ

6011346 นางสาวมิตตา บุญเลิศ

21 176,772.50

คงเหลือ 148,227.50  

2  9,000.00

3 

4,500.00

13,642.50 4,547.509  24 มิ.ย.60 - 24 มิ.ย.60 สผว. ส่ง

10  29 ส.ค.60 - 30 ส.ค.60 สผว. ส่ง

8  19 มิ.ย.60 - 20 มิ.ย.60 สผว. ส่ง 2  60,990.00 30,495.00

12,840.00 6,420.005  26 เม.ย.60 - 27 เม.ย.60 สผว. ส่ง 2 

9,500.00

8,000.003  26 ต.ค.59 - 28 ต.ค.59 ส่ง 5  40,000.00

รวมทั้งสิ้น

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  25 ก.ย.60 - 29 ก.ย.60 สผว. ส่ง 2  10,000.00 5,000.00

2  15 ต.ค.59 - 16 ต.ค.59 สผว. ส่ง 2  19,000.00



งบ สตส. 105,000.00    

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1  การเข้าร่วมประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่าง

ประเทศ ครั้งที่ 11

 16 พ.ย.59 - 18 พ.ย.59 5310676 นางสาวสุฎารณี อุมะวิชนี สตส. ไม่ส่ง 1  3,500.00 3,500.00

2  หลักสูตร Business Management for International Audit  18 ก.ค.60 - 26 ก.ค.60 3710065 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ สตส. ไม่ส่ง 1  15,000.00 15,000.00

3  หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor  22 ก.ค.60 - 22 ก.ค.60 5010586 นางสาวดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ สตส. ไม่ส่ง 1  2,500.00 2,500.00

4  หลักสูตร การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)  15 ก.พ.60 - 17 ก.พ.60 5410719 นายคณิต เตโชชลาลัย สตส. ส่ง 1  8,560.00 8,560.00

5  หลักสูตร Audit Working Paper and Audit Evidence  2 มี.ค.60 - 2 มี.ค.60 4710347 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ สตส. ส่ง 1  3,210.00 3,210.00

6  หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  13 มี.ค.60 - 14 มี.ค.60 5510893 นางสาวชุติมา โลมรัตนานนท์ สตส. ส่ง 1  3,500.00 3,500.00

7  หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  29 มี.ค.60 - 29 มี.ค.60 4410271 นางสาวอิสรีย์ ประกอบสินนุกูล สตส. ส่ง 1  4,066.00 4,066.00

8  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ  19 มิ.ย.60 - 20 มิ.ย.60 4710347 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ สตส. ส่ง 1  4,000.00 4,000.00

9  หลักสูตร การตรวจสอบสินบนข้ามชาติ ด้วยการบัญชีนิติการ  6 ก.ค.60 - 7 ก.ค.60 6011492 นางสาวณัชชา เกษตรภิบาล สตส. ส่ง 1  4,500.00 4,500.00

10 หลักสูตร การแก้ไขปัญหาจากประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงาน พร้อม

วิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

 6 ก.ค.60 - 6 ก.ค.60 5610928 นางสาวกัญญ์สิริ สิทธิวรการ สตส. ส่ง 1  1,248.00 1,248.00

11 หลักสูตร เจาะลึก 59 Case Study การบันทึกตามบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

 13 ก.ค.60 - 13 ก.ค.60 5610928 นางสาวกัญญ์สิริ สิทธิวรการ สตส. ส่ง 1  963 963

12 หลักสูตร ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน  27 ก.ค.60 - 27 ก.ค.60 4010157 นางธิมาพร วังช่วย สตส. ส่ง 1             2,500.00 2,500.00

13 หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อ

ป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร

 10 ส.ค.60 - 10 ส.ค.60 5610928 นางสาวกัญญ์สิริ สิทธิวรการ สตส. ส่ง 1  4,066.00 4,066.00

14 หลักสูตร \"Update กฎหมายภาษี\" ในปี 2560 พร้อมสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

 17 ส.ค.60 - 17 ส.ค.60 5410720 นางสาวปาณิสรา นันธิกุล สตส. ส่ง 1  1,605.00 1,605.00

15 หลักสูตร เทคนิคการวางระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 24 ส.ค.60 - 24 ส.ค.60 5610928 นางสาวกัญญ์สิริ สิทธิวรการ สตส. ส่ง 1  1,284.00 1,284.00

16 หลักสูตร การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร  29 ส.ค.60 - 30 ส.ค.60 4010157 นางธิมาพร วังช่วย สตส. ส่ง 1  5,800.00 5,800.00

17 หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  9 ก.ย.60 - 9 ก.ย.60 4410271 นางสาวอิสรีย์ ประกอบสินนุกูล สตส. ส่ง 1  2,500.00 2,500.00

18  หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้ในปี

 2560 และทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะ

ถูกนํามาใช้ในอนาคต

 15 ก.ย.60 - 15 ก.ย.60 5410720 นางสาวปาณิสรา นันธิกุล สตส. สง่ 1  4,280.00 4,280.00

19 หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ TFRS

(ฉบับปรับปรุง 2559)

24-ก.พ.-60 3910119 นางพรพรรณ ศรมณี สตส. ส่ง 1 1,800.00 1,800.00

19 74,882.00

คงเหลือ 30,118.00     

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ สธด. 95,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
4910566 นางสาวชลธิชา โรจนลิขิตกุล สธด.

5310681 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย

5310662 นายฉัตรชัย จุมวงษ์

6011406 นางสาวนิภาภัทร พลสมัคร

5911300 นางสาวพัชรพร ประทีปถิ่นทอง

5410745 นางสาวจิตปราณี เสียงอ่อน

5310681 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย

6011354 นางสาวศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์

6011356 นางสาวเบญจศิริ ทิศาภาค

5  หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ E-filing

 23 ส.ค.60 - 23 ส.ค.60 6011353 นางสาวดลพร วัฒนชูสกุล สธด. ส่ง 1  3,745.00 3,745.00

10 47,615.00

คงเหลือ 47,385.00   

รวมทั้งสิ้น

4  หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร  16 ส.ค.60 - 16 ส.ค.60 สธด. ส่ง

2 

9,095.00

2  8,132.00 4,066.00

8,988.00 4,494.002  หลักสูตร Excel for Auditing การใช้ Excel สําหรับงาน

ตรวจสอบบัญชี

 21 ก.ย.60 - 21 ก.ย.60 สธด. ส่ง

3  หลักสูตร Financial Analysis for Non-Finance

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร ทักษะที่จําเป็นสําหรับ Productive Supervisor รุ่นที่ 8  20 ก.ย.60 - 21 ก.ย.60 ส่ง 3  17,655.00 5,885.00

 24 มิ.ย.60 - 24 มิ.ย.60 สธด. ส่ง 2  9,095.00



งบ สธร. 5,000.00     

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

 -  -  -  -  -  -  -  - ไม่มีผู้เข้าอบรม

0 0.00 0.00

คงเหลือ 5,000.00     

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ สปอ. 35,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
5711148 นางสาวธนียา ใจอ่อน

4910553 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล

6011487 นางสาวพัจนา ศิลป์สโมสร

5711149 นางสาวมินชญา ตังวีระสิงห์

2 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 11 ม.ค. -12 ม.ค. 60 ส่ง 3 5,778.00 1,926.00

7 22,898.00

คงเหลือ 12,102.00   

รวมทั้งสิ้น

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)  22 ก.ย.60 - 23 ก.ย.60 สปอ. ส่ง 4  17,120.00 4,280.00

สปอ.



งบ ฝกท. 415,000.00    

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1 หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี 

(O.S.T) (ร่วมกับ ฝรภ.)

ส่ง 12 20,115.00 1,676.25 ร่วมกับ ฝรภ.

12 20,115.00

คงเหลือ 394,885.00    

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

ฝกท.



งบ ฝกม. 260,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
5611000 นางสาวอภิฐา วิริยะพงษ์

5811185 นางสาวชนกเนตร มณีรัตน์

5711136 นางสาวขวัญฤทัย พงษ์สุข

5711137 นางสาวพร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์

5510896 นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นมณี

4610295 นายพิสิทธิ์ นพคุณพงศ์

5110600 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์

5310638 นางสาวสหทัย จันทร์เจริญ

8 214,000.00

คงเหลือ 46,000.00   

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีวิจารณาคดีปกครอง

(ที่ได้รับการรับรองจาก กศป.แล้ว) รุ่นที่8

4 1 ก.พ. 60 - 31 ต.ค. 60 ฝกม. ส่ง

2

2 177,000.00 88,500.00 ยังไม่ครบกําหนด

ส่งรายงาน

3  หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ  15 มี.ค.60 - 17 มี.ค.60 ฝกม. ส่ง

9,800.00 4,900.00

13,600.00 6,800.00

2  หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  13 มี.ค.60 - 14 มี.ค.60 ฝกม.

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  22 ก.พ.60 - 24 ก.พ.60 ฝกม. ส่ง 2 13,600.00 6,800.00

ส่ง 2



งบ ฝจบ. 215,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
4710351 นายพรศักดิ์ อยู่มั่งมี

4610284 นายธนพงษ์ อารีย์

3910121 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ

4010185 นายธานินทร์ นิรมานสกุล

3  หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจําปี 2560 รุ่นที่ 44  22 ก.ย.60 - 7 ต.ค.60 6011475 นางสาวอัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์ ฝจบ. ส่ง 1 20,000.00 20,000.00

3910121 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ

4010185 นายธานินทร์ นิรมานสกุล

6011462 นางสาวฐิติรัตน์ ธนะศักดิ์สาคร

6011495 นางสาวสุนันท์ พลขันธ์

4610299 นางนฤดี ไทยประยูร

3610016 นางสาวกวิสรา ยาศิริ

11 66,800.00

คงเหลือ 148,200.00  

รวมทั้งสิ้น

4  หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์

 31 พ.ค.60 - 2 มิ.ย.60 ฝจบ. ส่ง

6  หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  26 ส.ค.60 - 26 ส.ค.60 ฝจบ. ส่ง

5,500.00

2 6,000.00 3,000.00

2

2 10,800.00 5,400.00

5  หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3

 21 ส.ค.60 - 23 ส.ค.60 ฝจบ. ส่ง 11,000.00

2 11,000.00 5,500.00 ปัจจุบันนายธานินทร์

ย้ายไป ฝวส. แล้ว

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 6  25 พ.ค.60 - 26 พ.ค.60 ฝจบ. ไม่ส่ง 2 8,000.00 4,000.00

2  หลักสูตร กลยุทธสร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0  4 ก.ย.60 - 6 ก.ย.60 ฝจบ. ไม่ส่ง



                                                                                          งบ ฝชง. 285,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
5711103 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ

5711104 นางสาวศิวพร จริงจิตร

2  หลักสูตร แก่นการจัดการด้านการเงิน  19 เม.ย.60 - 25 เม.ย.60 5811195 นางสาวนัทธมน ธนพิชชาสกุล ฝชง. ส่ง 1 9,500.00 9,500.00

5610941 นางสาวนารีรัตน์ ธารีศักดิ์

5510902 นางสาวชภัทร์กานต์ หัสยพงศ์พันธ์

5711100 นางสาวเต็มศิริ ลีแวง

5811212 นางสาวมัทนา พุ่มทิม

5510858 นางสาวปรารถนา เสาร์สุวรรณ

5410759 นางสาวจํานงจิตต์ คุ้มครอง

4  หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/60  17 มิ.ย.60 - 11 ส.ค.60 3910114 นางสาวนลินพร ไชยรัชต์ ฝชง. ส่ง 1 29,800.00 29,800.00

5510903 นางสาวทิพย์ศิริ ผลเกิด

5711105 นางสาววิมลณัฐ ศรีพิชัย

5410760 นางสาวกมลวรรณ นาวากาญจน์

5310691 นางสาวกานติมา ช่วยชูชื่น

5711103 นางสาวพัชรวลัย วิโรจนะ

5711104 นางสาวศิวพร จริงจิตร

5811194 นางสาวพิชญา ไล่เลย

5811188 นางสาวพิชชาภรณ์ บุญญาธิการ

5911232 นางสาวสิรินาถ พงษ์ดี

9  หลักสูตร \"กฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลัง\" รุ่นที่ 5  21 ก.ค.60 - 22 ก.ค.60 4110223 นางสาวกิตติกา ตัณฑเกษม ฝชง. ส่ง 1 4,000.00 4,000.00

5510859 นางสาวปุณยาพร ภิรมจิตรผ่อง

4110223 นางสาวกิตติกา ตัณฑเกษม

5010584 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ

5510822 นายสุทธินันท์ ชิตตระกูล

11  หลักสูตร งบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร  25 ส.ค.60 - 25 ส.ค.60 5911233 นายประนิธาร สิริเฉลิมรักษ์ ฝชง. ส่ง 1 4,066.00 4,066.00

25 140,028.00

คงเหลือ 144,972.00  

รวมทั้งสิ้น

4,280.00

10  หลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทํา ส่งมอบ

และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

 16 ส.ค.60 - 16 ส.ค.60 ฝชง. ส่ง 4 16,264.00 4,066.00

2 8,560.008  หลักสูตร เทคนิคการออกและใช้ใบกํากับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี  19 ก.ค.60 - 19 ก.ค.60 ฝชง. ส่ง

5  หลักสูตร กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ  21 มิ.ย.60 - 21 มิ.ย.60

11,235.00 3,745.00

6  หลักสูตร ภาษี สวัสดิการพนักงานและการวางแผนภาษีสําหรับฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหาร  28 มิ.ย.60 - 28 มิ.ย.60 ฝชง. ส่ง 2 9,630.00 4,815.00

3

3  หลักสูตร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทํางาน  26 เม.ย.60 - 26 เม.ย.60 ฝชง. ส่ง 4,708.00

7  หลักสูตร Update วิธีการออกและแก้ไขใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และการจัดทํารายงาน  29 มิ.ย.60 - 29 มิ.ย.60 ฝชง. ส่ง

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

10,165.00 5,083.001 ฝชง. ส่ง 2 หลักสูตร เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากร พร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ  28 ก.พ.60 - 28 ก.พ.60

6 28,248.00

ฝชง. ส่ง 2 8,560.00 4,280.00



งบ ฝทท. 170,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1 หลักสูตร ASP.NET Web Development with Visual Studio 2015  13 ก.ย.60 - 15 ก.ย.60 5911225 นายสว่างพงษ์ จันทพร ฝทท. ไม่ส่ง 1 11,459.70 11,459.75

2 หลักสูตร Systems Reqiuirements Study (Workshop Course)

การแสวงหาความต้องการเพื่อนํามาพัฒนาระบบงาน

 13 ก.ย.60 - 15 ก.ย.60 5711094 นางสาวปวีณา เปล่งเสียง ฝทท. ไม่ส่ง 1 9,000.00 9,000.00

3 หลักสูตร Cisco Certified Network Associate Routing and 

Switching

 20 ก.พ.60 - 24 ก.พ.60 5911224 นายสรกฤช ฉัตรมาลัย ฝทท. ส่ง 1 9,523.00 9,523.00

4 หลักสูตร IT Service Management with ITIL 

(การประยุกต์ใช้งานITILให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน)

 24 พ.ค.60 - 26 พ.ค.60 5711090 นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง ฝทท. ส่ง 1 19,260.00 19,260.00

5 หลักสูตร Managing Non-Functional Requirements 

and Business Goals

 19 มิ.ย.60 - 21 มิ.ย.60 5711155 นางสาวมนัสนันท์ เพียรกิจรุ่งเรือง ฝทท. ส่ง 1 12,840.00 12,840.00

5911222 นางสาวอมลรดา ด้วงแพง

5811196 นางสาวธนากานต์ ส่งสุข

7 หลักสูตร Core Android Programming  17 ก.ค.60 - 21 ก.ค.60 5410814 นายนพคุณ สารวงษ์ ฝทท. ส่ง 1 14,500.00 14,500.00

4710438 นางสาวศรัทธารัตน์ กังวล

5711089 นางสาวทิพยสุดา มณีจันทร์

5911221 นางสาวดวงรัตน์ อริยะวทัญญู

9 หลักสูตร Tuning and Optimizing Database Using SOL Server  15 ส.ค.60 - 17 ส.ค.60 5410712 นางสาวจุฑารัตน์ วรสุวิทย์ ฝทท. ส่ง 1 14,873.00 14,873.00

12 137,501.70

คงเหลือ 32,498.30   

รวมทั้งสิ้น

ฝทท. ส่ง 3 19,046.00       6,348.678 หลักสูตร Enterprise Architecture in Cloud Computing Era  26 ก.ค.60 - 27 ก.ค.60

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

6 หลักสูตร Web Application Security  22 มิ.ย.60 - 23 มิ.ย.60 ฝทท. ส่ง 2 27,000.00 13,500.00



งบ ฝทบ. 210,000.00 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
3610015 นางสาวสุพาณี สอนซื่อ ฝทบ.

6011367 นางสาวอชิรญา สายวิจิตร

4910574 นายจิรัฎฐ์ สีขาว

6011481 นายพีรณัฐ ขําช้าง

5110611 นางสาวจันทิมา เบ็ญจรัตน์

2 หลักสูตร การสร้างสรรค์ Info motion เพื่อการนําเสนอข้อมูล

ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม After Effect และโปรแกรม Illustrator

 25 ก.ค.60 - 27 ก.ค.60 4910574 นายจิรัฎฐ์ สีขาว ฝทบ. ส่ง 1 3,500.00 3,500.00

3 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และที่ปรึกษา กบร. ครั้งที่ 3/2559  8 ธ.ค.59 - 9 ธ.ค.59 4010183 นายสุทัศน์ สิขเรศ ฝทบ. ส่ง 1 1,500.00 1,500.00

4 หลักสูตร การประเมินผลและติดตามผลหลังการฝึกอบรม

ครบวงจรถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน

 28 มี.ค.60 - 29 มี.ค.60 6011367 นางสาวอชิรญา สายวิจิตร ฝทบ. ส่ง 1 6,420.00 6,420.00

4010183 นายสุทัศน์ สิขเรศ

5110613 นางสาวสุจิตรา กิติพรพิศาล

5410802 นายอิทธิพล ภูมิประภาส

6011480 นางสาวธนพร กาชัย ฝทบ.

6011481 นายพีรณัฐ ขําช้าง

5911281 นางสาวพิชชาภรณ์ เรืองสุทธา

6011477 นางสาวพิรุฬห์พร เพียงพิมพ์

7 หลักสูตร Mini Master in HR Management

หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 19 ส.ค.60 - 2 ก.ย.60 5611048 นางสาวรวีวรรณ พุทธิวัฒน์ ฝทบ. ส่ง 1 18,900.00 18,900.00

16 51,620.00

คงเหลือ 158,380.00   

รวมทั้งสิ้น

6 หลักสูตร ออกแบบ Infographic โดย Illustrator  29 ก.ค.60 - 30 ก.ค.60 ส่ง 4

3 16,500.00 5,500.00

4,800.00 1,200.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1 หลักสูตร HROD DISRUPTION FOR THAILAND 4.0  23 มี.ค.60 - 7 ก.ย.60 ส่ง 5 0 0

5 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.)

สามัญ ครั้งที่1/2560

 31 พ.ค.60 - 3 มิ.ย.60 ฝทบ. ส่ง



งบ ฝนย. 120,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1  หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร KPI  2 มี.ค.60 - 3 มี.ค.60 5610920 นายเกียรตินิยม ฉิมพลี ฝนย. ส่ง 1  3,500.00 3,500.00

2  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11  7 มิ.ย.60 - 24 มิ.ย.60 4210237 นางฉัฐยา เจริญพานิช ฝนย. ไม่ส่ง 1  18,900.00 18,900.00

3  หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  14 มิ.ย.60 - 16 มิ.ย.60 5110605 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล ฝนย. ไม่ส่ง 1  4,500.00 4,500.00

5911253 นายอนุวัตร ไชยเพชร

4710427 นายภัคพล ธนรักษ์

5811193 นางสาวฟ้ามุ่ย เกริกกิตติกุล ฝนย.

4910526 นายธนัช ยืนนาน

5911252 นางสาวปวารณา งามบุญแถม

5811192 นางสาวทิพยสุดา สุวภิรมย์โชติ

5911249 นางสาวณัฐพัณ ฉันทวิจัยกุล

5711078 นางสาวภัชรพร ณ นครพนม

5310680 นางสาวพุทธธิดา สงวนศักดิ์โยธิน

5711079 นางสาวชลดา ตระกูลพานิช

8  หลักสูตร เทคนิคการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  26 มิ.ย.60 - 28 มิ.ย.60 5510910 นางบัวสวรรค์ ภูบัวคํา ฝนย. ส่ง 1  4,500.00 4,500.00

9  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  29 มิ.ย.60 - 30 มิ.ย.60 3610044 นางสาวบุษกร อยู่สุข ฝนย. ส่ง 1  26,750.00 26,750.00

10  หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0  20 ก.ค.60 - 20 ก.ค.60 5911250 นายปกเกศ ยาทุม ฝนย. ส่ง 1  6,313.00 6,313.00

16 118,083.00

คงเหลือ 1,917.00     

รวมทั้งสิ้น

5,500.00

16,500.00 5,500.00

3  16,500.00

3 

7  หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance 

Measurement)

 22 ส.ค.60 - 22 ส.ค.60 ฝนย. ไม่ส่ง

2  9,600.00 4,800.00

6  หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance 

Measurement)

 22 ส.ค.60 - 22 ส.ค.60 ฝนย. ไม่ส่ง

5  หลักสูตร สร้างสรรค์ไอเดียให้โดดเด่นด้วย InfoGraphic  15 ก.ค.60 - 23 ก.ค.60 ไม่ส่ง

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

4  หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดใหม่การควบคุม

ภายในตาม COSO 2013 Internal Control Integrated 

 22 มิ.ย.60 - 23 มิ.ย.60 ฝนย. ไม่ส่ง 2  11,020.00 5,510.00



งบ ฝบก.1 235,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1  หลักสูตร โบกี้รถไฟ : Railway Bogie  21 ส.ค.60 - 24 ส.ค.60 4410268 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ฝบก.1 ส่ง 1  6,000.00 6,000.00

5510876 นายอภิสิทธิ์ ทุมรัตน์

5811166 นายเวสารัช นาคเปลี่ยว

3 15,000.00

คงเหลือ 220,000.00  

รวมทั้งสิ้น

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

2  หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ  1 เม.ย.60 - 2 เม.ย.60 ฝบก.1 ส่ง 2  9,000.00 4,500.00



งบ ฝบก.2 145,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -  -  - ไม่มีผู้เข้าอบรม

0 0.00 0.00

คงเหลือ 145,000.00  

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝปก. 280,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
6011439 นายจิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด

6011427 นายพงศกร อั้งสุพ่วง

4610292 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี

5911299 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ พระพินิจ

5611010 นายสุพจน์ อินทร์สุวรรณ

5611009 นายวารุต ศิริสุมทุม

6 71,112.00

คงเหลือ 208,888.00  

รวมทั้งสิ้น

8,000.00

ฝปก. ส่ง 2  23,112.00

4,000.003  หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 29  18 มี.ค.60 - 19 มี.ค.60 ฝปก. ส่ง 2 

11,556.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร 

ประจําปี 2560 รุ่นที่ 44

 22 ก.ย.60 - 7 ต.ค.60 ฝปก. ส่ง 2  40,000.00 20,000.00

2  หลักสูตร Introduction to ISO/IEC 27001:2013  27 ก.พ.60 - 28 ก.พ.60



งบ ฝพค. 170,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
1  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง  27 ส.ค.60 - 27 ส.ค.60 5510852 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล ฝพค. ส่ง 1  50,000.00 50,000.00

1 50,000.00

คงเหลือ 120,000.00  

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝพธ. 275,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -  -  -

0 0.00 0.00

คงเหลือ 275,000.00  

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝพพ. 70,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -  -  -

0 0.00 0.00

คงเหลือ 70,000.00   

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝรฟ. 140,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
 -  -  -  -  -  -  -  - ไม่มีผู้เข้าอบรม

0 0.00 0.00

คงเหลือ 140,000.00  

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝรภ. 955,000.00 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
5510889 จ่าอากาศเอกบันลือฤทธิ์ สุมา

์4810450 จ่าเอกกษมะ เกรียงพานิช

2  หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 50  3 พ.ย. 59 - 19 พ.ค.60 4810519 ร้อยตํารวจเอกเจริญชัย สารพล ฝรภ. ส่ง 1  47,880.00 47,880.00

3 หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี O.S.T) รุ่นที่ 1 27 - 28 ม.ค. 60

รุ่นที่ 2 3 - 4 ก.พ. 60

รุ่นที่ 3 17 - 18 ก.พ. 60

รุ่นที่ 4 24 - 25 ก.พ. 60

ส่ง 116 199,405.00 1,719.01

5310657 นายธนภัทธ์ ตระกูลเกิด

4910562 นายนพดล พรหมเดช

4810470 จ่าเอกศักดิ์ชาย หม่องกระโทก

4810459 นายบุญสม วงศ์จินดาบล

4810454 จ่าเอกจักรพล ชารีผาย

4810445 จ่าสิบตํารวจประทุม สอนบุญ

6  หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชึวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธ

ทําลายล้างสูง ระดับนายทหารประทวน รุ่นที่ 6

 8 มี.ค.60 - 4 พ.ค.60 5711130 นายอาณัติ สิงห์สังข์ ฝรภ. ส่ง 1  9,360.00 10,760.00

4710379 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์

5410798 นายเทพรัตน์ สั่งแสวง

4910561 นายนที สายสิทธิ์

5611016 นายปฐมสิทธิ์ สุวรรณรัตน์

4710383 นายวีระยุทธ เมษะมาน

8  หลักสูตร ผู้กํากับการ รุ่นที่ 110  24 เม.ย.60 - 11 ส.ค.60 4810482 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝรภ. ส่ง 1  36,560.00 36,560.00

6011441 ว่าที่ร้อยตรีชัยชนะ ป้อมปลั่ง

6011444 นายอภิชัย ลักษณะ

6011442 นายพงศ์ชนก ปักษาพนัธ์

6011445 นายเสรี ศาสนปิติ

6011443 นายอธิรัฐ เนียมสวัสดิ์

5410799 นายทวี มุ่งชมกลาง

4710387 นายปกาศิต ภูมิสิงหราช

11 หลักสูตร ฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด 

(K-9) ประจําปี 2560

6- 10 มี.ค. 60 ส่ง 9 48,300.00 5,366.67

12 หลักสูตร การตรวจค้นวัตถุระเบิดสําหรับพนักงานรักษา 7 19 มิ.ย.-23 ธ.ค.60 ส่ง 40 105,000.00 2,625.00

13 หลักสูตร Medical Equipment For EMT-B 2-ก.พ.-60 ส่ง 30 18,200.00 606.67

14 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดและการ

ปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่อง

รุ่นที่1 24-28 เม.ย.60 

รุ่นที่2 1- 5 พ.ค.60

ส่ง 14 254,295.00 18,163.93

15 หลักสูตร ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ 5-พ.ค.-60 ส่ง 36 11,300.00 313.89

16 หลักสูตร มาตรการในการป้องกันและตอบโต้เหตุการณ์ก่อการร้ายระบบ

ขนส่งมวลชน

15 พ.ค. 60 - 10 ส.ค. 60 ส่ง 65 63,700.00 980.00

17 หลักสูตร การบริหารหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย และ

หน่วยงานด้านการดับเพลิงหรือกู้ภัยเบื้องต้น

19-มิ.ย.-60 ส่ง 30 10,700.00 356.67

363 960,920.00

คงเหลือ 5,920.00-     
หมายเหตุ : รผบ. อนุมัติบันทึกด่วนที่สุดที่ ฝรภ/663 ลว. 26 ก.ค. 60 ให้เพิ่มเงิน จํานวน 5,920 บาท

10  หลักสูตร พนักงานดับเพลิง  25 มิ.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ฝรภ.

ฝรภ.

ฝรภ.

ฝรภ.

ฝรภ.

ฝรภ.

ฝรภ.

ส่ง

รวมทั้งสิ้น

ฝรภ.

2,500.00

2  14,000.00 7,000.00

5  12,500.00 หลักสูตร การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน  12 มิ.ย.60 - 16 มิ.ย.60 ฝรภ. ส่ง9

5  35,000.00 7,000.00

5  หลักสูตร การต่อต้านการข่าวกรอง รุ่นที่ 23  6 ก.พ. 60 - 16 มิ.ย.60 ฝรภ. ส่ง

7  หลักสูตร วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการกิจการ  25 มี.ค.60 - 31 มี.ค.60 ฝรภ. ส่ง

4  55,120.00 13,780.00

ส่ง 2  0 0

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร การทําลายวัตถุระเบิด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รุ่นที่ 14  26 มิ.ย.60 - 4 ต.ค.60 ฝรภ. ส่ง 2  39,600.00 19,800.00

4  หลักสูตร เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B : พฉพ)  28 ม.ค. 60 - 27 ก.พ.60 ฝรภ.

ฝรภ.



งบ ฝวส. 250,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ
6011399 นายสมเกียรติ ธนากรกิตติสุข

5510868 นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา

5610958 นายเอกดนัย ศฤงควณิชกุล

5610955 นายภรัณยู ลิ้มทวีโชค

5911332 นายภาวิช วัฒนสุชาติ

5811207 นายธิติวุฒิ อดิสร

5610954 นางสาวณภัทร คุณธนะวัฒน์

5610955 นายภรัณยู ลิ้มทวีโชค

5911332 นายภาวิช วัฒนสุชาติ

5510867 นายชิตณรงค์ แดงประเสริฐ

5410716 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค

5811207 นายธิติวุฒิ อดิสร

5510867 นายชิตณรงค์ แดงประเสริฐ

5410716 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค

14 75,460.00

คงเหลือ 174,540.00  

รวมทั้งสิ้น

4,280.00

45,000.00 7,500.00

2          8,560.00

6

4 หลักสูตร AutoCAD Intermediate  11 ก.ย.60 - 12 ก.ย.60 ฝวส. ส่ง

3 หลักสูตร การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  28 ก.ค.60 - 28 ก.ค.60 ฝวส. ส่ง

ส่ง 3ฝวส. 12,900.00 4,300.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1 หลักสูตร การอบรมเชิงวิชาชีพการเลือกใช้ ออกแบบ ติดตั้ง

และการบํารุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ํา

 7 มิ.ย.60 - 7 มิ.ย.60 ฝวส. ส่ง 3 9,000.00 3,000.00

2 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  17 มิ.ย.60 - 18 มิ.ย.60
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