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สรุปแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2563 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้กําหนดทิศทางองค์กรตามแผนวิสาหกิจของ รฟม. 
ปีงบประมาณ 2560 – 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน ซึ่งบุคลากรของ รฟม. ถือเป็น
ทรัพยากรสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ต้ังไว้ ดังน้ัน 
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน 
 การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา (Training Need 
Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักขององค์กร (Core Corporate 
Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap Assessment) แผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 แผนพัฒนาองค์กร ประจําปี 
2562 – 2565 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2565 เพ่ือใช้ในการวาง
กรอบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและความ
ต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากรขององค์กรซึ่งได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุมพนักงาน
ทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงพนักงาน
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้าง
สุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเง่ือนไขสําคัญต่อการสนับสนุนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลท่ีดี 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมพนักงานรับการแต่งต้ังดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
3. เพ่ือให้พนักงานมีพฤติกรรมด้านใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความรู้สกึเป็นส่วนร่วมขององค์กร เกิดความรักความสามัคคแีละ
ความผูกพันในองค์กร 

 
เป้าหมาย 
1. พนักงานมีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด ร้อยละ 94.19 (Baseline 
ปี 2562)  
2. พนักงานที่พร้อมรับการแต่งต้ังดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นผ่านเกณฑ์การพัฒนา Master Course 1 : MRTA 
Strategic course ร้อยละ 90 (เฉพาะ In-House Training) 
3.  พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 70 และแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 60 
(ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563) 
 
ผลผลิต (Output) 

(1) พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) พนักงานมีความพึงพอใจหลังจบหลักสตูร/โครงการฝึกอบรม 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) พนักงานมีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด 
(2) พนักงานมีความพร้อมรับการแต่งต้ังดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
(3) พนักงานรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และแสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร 
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สรุปผลตามตัวชี้วัดการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรพัยากรบคุคล ประจําปีงบประมาณ 2563 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ค่าเป้าหมาย ผลลพัธ์

(1) ร้อยละของพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีตอ่หลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 

85 
80 

99.22
89.81 

ตัวชี้วัดผลลพัธ ์(Outcome KPI) ค่าเป้าหมาย ผลลพัธ์
(1) ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าอบรมในการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
(2) ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (เฉพาะ CC) (ตัวช้ีวัดตามแผน
วิสาหกิจ) 
(3) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่
องค์กรกําหนด 
(4) ร้อยละของพนักงานที่พร้อมรับการแต่งตัง้ดํารงตําแหน่งทีสู่งขึ้นผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
Master Course 1 : MRTA Strategic course (เฉพาะ In-House Training) 
(5) ร้อยละของพนักงานที่ไดร้บัรู้วัฒนธรรมองค์กร 
(6) ร้อยละพฤติกรรมของบุคลากรที่แสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 

80 
95.90 

 
94.19 

 
90 
 

70 
60 

85.87
96.81 

 
95.41 

 
91.52 

 
78.20 
89.00 

ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการอบรม 

ข้อมูล จํานวนชั่วโมง
(หน่วย : ชัว่โมง) 

จํานวนชั่วโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) 42,468
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาโดยวธิกีารที่ไม่ใชก่ารฝึกอบรม (Non – Training) 10,656
รวมจํานวนชั่วโมงของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด (1,145 คน) 53,124
จํานวนชั่วโมงเฉล่ียการพัฒนาทัง้หมดตอ่คน 46.03
ชาย (จํานวนคน 578 คน) 26,817.18
หญิง (จํานวนคน 567 คน) 26,303.82

** หมายเหตุ 1. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จํานวนพนักงานท้ังหมด 1,154 คน ได้รับการพัฒนาท้ังหมดในปีบัญชี 2563 
จํานวน 1,145 คน คิดเป็นร้อยละ 99.22 
2. การคํานวณชั่วโมงการพัฒนา ดูเพ่ิมเติมในเล่มรายงาน ภาคผนวก ข 

ค่าใช้จ่ายการดําเนนิงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563 
งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ช ้

(บาท) 
คิดเปน็ 
(ร้อยละ)

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

คิดเปน็ร้อยละ 
(ร้อยละ)

40,500,000.00 11,950,875.52 26.56 28,549,124.48 73.44

** หมายเหตุ :  งบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประจําปี 2563 ได้รับการจัดสรร จํานวน 47,000,000 บาท โอนเปล่ียนแปลง
วงเงินจากรายการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมไปเป็นรายการค่าจ้างท่ีปรึกษา จํานวน 6,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประจําปี 2563 
คงเหลือจํานวน 40,500,000 บาท  

 ค่าใช้จ่ายรวมรายการกันเหลื่อมสําหรับงบทําการปีงบประมาณ 2563 จํานวน 3,003,345 บาท 
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ค่าใช้จ่ายแยกตาม สังกัด (ด้านการพัฒนาตามสมรรถนะประจํากลุ่มงาน และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน 
Functional/Technical Competency Course ประจําปี 2563 ได้รับการจัดสรรให้ทุกสังกัด จํานวน 8,176,000 บาท  
การพัฒนาตาม Functional/Technical  

Competency Course 
งบที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้  

(บาท)  
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท)

1 กลุ่มงานเลขานกุารผู้บรหิารระดับสูง 77,000.00 - - 77,000.00

2 สํานักผู้ว่าการ (สผว.) และ สํานักส่ือสารองค์กร (สสอ.) 504,000.00 61,320.00 12.17 442,680.00

3 สํานักตรวจสอบ (สตส.) 189,000.00 54,578.00 28.88 134,422.00

4 ฝ่ายธุรกจิบัตรโดยสาร (ฝธด.) 266,000.00 78,205.43 29.40 187,794.57

5 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)  
และสํานักงานพัฒนาระบบงาน (สพร.) 

245,000.00 - - 245,000.00

6 ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.) 385,000.00 124,595.00 32.36 260,405.00

7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) 287,000.00 17,000.00 5.92 270,000.00

8 ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) 525,000.00 3,210.00 0.61 521,790.00

9 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) 483,000.00 38,820.00 8.04 444,180.00

10 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1) 329,000.00 6,000.00 1.82 323,000.00

11 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2) 217,000.00 12,000.00 5.53 205,000.00

12 ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.) 224,000.00 11,780.00 5.26 212,220.00

13 ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ (ฝพธ.) 525,000.00 - - 525,000.00

14 ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) 581,000.00 29,800.00 5.13 551,200.00

15 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) 1,365,000.00 965,472.00 70.73 399,528.00

16 สํานักกฎหมาย (สกม.) และสํานักนิติกรรม (สนก.) 427,000.00 104,400.00 24.45 322,600.00

17 ฝ่ายกรรมสิทธิท์ีด่ิน (ฝกท.) 658,000.00 - - 658,000.00

18 ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) 483,000.00 26,900.00 5.57 456,100.00

19 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) 350,000.00 189,873.00 54.25 160,127.00

20 สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปอ.) 

56,000.00 45,515.00 81.28 10,485.00

รวมจํานวนทั้งสิ้น 8,176,000.00 1,769,468.43 21.64 6,406,531.57



หมายเหตุ

27 20 74.07 12,850,000.00           1,579,092.00         11,270,908.00     
Reaction Learning Behavior ROI

Self
Summary

11 8 72.72 2,450,000.00               499,458.00             1,950,542.00        

1 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) Public รผว. (นายสุรเชษฐ์ฯ) 15 ม.ค. - 4 ก.ย. 63  -  -  -  -  - ไม่ผ่านการคัดเลือกจาก ปปช

2 หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) Public รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ก.พ. - มิ.ย. 63  -  -  -  -  - ไม่มีผู้สมัคร

3 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง Public ผชก. (นายถนอมฯ) พ.ค. 63 - ก.พ. 64  -  -  -  -  - ไม่ผ่านการคัดเลือกจาก พป

4 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 Public รผป. (นายวิทยาฯ) ก.ค. 63 - เม.ย. 64  ไม่มีค่าใช้จ่าย  -  -  -  - อยู่ระหว่างการอบรม

5 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) Public ผชก. (นายธันวาฯ) 16 มิ.ย. - 5 ส.ค. 63              125,000.00  -  -  -  -  ส่งแล้ว

6 หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills) In-House รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ  11 มิ.ย. 16 ก.ค. และ 26 ส.ค. 63 171,010.00             85.20 80  -  -  -

7 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills) In-House รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ  17 มิ.ย. 20 ก.ค. และ 13 ส.ค. 63 193,925.00             83.22 93.33  -  -  -

8 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2 Public ผชก. (นายธันวาฯ)  27 ส.ค.63 - 28 ส.ค.63 9,523.00                  -  -  -  -  ส่งแล้ว

9 หลักสูตร Director Certification Program : DCP Public คณะกรรมการ  -  -  -  -  - ไม่มีคณะกรรมการสมัครฝึกอบรม

10 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน Public คณะกรรมการ  -  -  -  -  - ไม่มีคณะกรรมการสมัครฝึกอบรม

11 หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era Public คณะกรรมการ  -  -  -  -  - ไม่มีคณะกรรมการสมัครฝึกอบรม

7 6 85.71 1,570,000.00               -                        1,570,000.00        

12 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19

(จากปี 62 เฉพาะภาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

Public นายสมคิดฯ ผอ.ฝทท. 11 - 20 มี.ค. 63  -  -  -  -  -

13 หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม Public นายกาจผจญฯ ผอ.ฝพค. 30 มิ.ย. - 24 ก.ค.63  -  -  -  - ยังไม่ส่ง

14 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง Public นายสมประสงค์ฯ ผอ.ฝธด. 30 ส.ค. 63 - มิ.ย. 64  -  -  -  -  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจาก รฟม.

15 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน Public นางสาวบุษกรฯ ผอ.ฝนย. 30 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64  -  -  -  - อยู่ระหว่างการอบรม

16 หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management Public ผู้อํานวยการฝ่าย  -  -  -  -  - หน่วยงานผู้จัดขอยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

17 หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Skills) In-House รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ  11 มิ.ย. 16 ก.ค. และ 26 ส.ค. 63  -  -  -  -  - จัดพร้อมกับหลักสูตรลําดับที่ 6

18 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills) In-House รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ  17 มิ.ย. 20 ก.ค. และ 13 ส.ค. 63  -  -  -  -  - จัดพร้อมกับหลักสูตรลําดับที่ 7

4 3 75.00 3,180,000.00               396,462.00             2,783,538.00        

19 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม Public นายกิตติฯ ผอ.กบก.2 สังกัด ฝบก.2

นายวิภาชฯ ผอ.กตล. สังกัด ฝพธ.

18 ธ.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 132,300.00              -  -  -  -  ส่งแล้ว นายวิภาชฯ ส่งรายงานแล้ว

นายกิตติฯ ยังไม่ได้ส่งรายงาน

20 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง Public นายณัฐฯ ผอ.กบก.6 สังกัด ฝบก.2

น.ส.พรพิมล ผอ.กสล. สังกัด ฝพค.

มิ.ย. - ธ.ค. 63 138,000.00              -  -  -  - อยู่ระหว่างการอบรม

21 หลักสูตร ผู้นํายุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Public ผู้อํานวยการกอง  -  -  -  -  - หน่วยงานผู้จัดขอยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

22 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นําองค์กร (Smart Leader) In-House ผู้อํานวยการกอง 16 และ 22 ก.ย. 63 126,162.00             96.00  -  -  -  -

3 2 66.67 4,150,000.00               332,157.00             3,817,843.00        

23 หลักสูตร นักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 Public นางสาวรุจิราฯ หน.กก สังกัด ฝนย.  -  -  -  -  - หน่วยงานผู้จัดขอยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

24 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม Public น.ส.นันทิญาณีฯ หน.อาวุโส บส.2 สังกัด ฝพธ.

น.ส.เสาวลักษณ์ฯ หน.อาวุโส รท. สังกัด สผว.

นางทิพย์ฯ หน.อาวุโส ผค. สังกัด ฝพพ.

1 ก.ค. - 18 ก.ย. 63              135,000.00  -  -  -  -  ส่งแล้ว

25 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) สําหรับผู้บริหารระดับต้น In-House หน.แผนก และ รก.หน.แผนก 10, 16 มี.ค. และ 4 ส.ค. 63              197,157.00 95.06 90.46  -  -  -

2 1 50.00 1,500,000.00               351,015.00             1,148,985.00        

26 หลักสูตร ผู้นํากระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ Public นางสาวณิชยาฯ สังกัด ฝนย.  -  -  -  -  - หน่วยงานผู้จัดขอยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

27 หลักสูตร ส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานในประเทศ

In-House กลุ่ม Mastery (ระดับ 5 - 6) 12-13 และ 17-18 มี.ค. 63              351,015.00  -  -  -  -  - ยังไม่ได้ดําเนินการภาคศึกษาดูงานในประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

13 13 100 8,150,000.00             3,482,682.10         4,667,317.90       

1 1 100.00               6,500,000.00            2,457,167.00         4,042,833.00 

28 หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ In-House กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการ รฟม.

กลุ่มที่ 2 ผอ.ฝ่าย ขึ้นไป

กลุ่มที่ 3 ผอ.กอง และ หน. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

21 ต.ค. 63

17 ส.ค. 63

มิ.ย. - ก.ย. 63

2,457,167.00           93.23  -  -  -  -

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

คงเหลือร้อยละดําเนินการแล้วเสร็จTraining
จํานวนหลักสูตร

(ตามแผน)
งบประมาณตามแผน  งบประมาณที่ใช้ การประเมินผลฝึกอบรมโครงการ

Program 3 : Management Development Program (MDP)

Program 4 : Professional Development Program (PDP)

Program 5 : New Generation Development Program (NDP)

Master Course 2 Policy and Standard Course

Master Course 1 : MRTA Strategic Course

Program 1 : Executive Development Program (EDP)

Program 2 : Advanced Management Development Program (AMP)

Module : การบริหารราชการและการบริหารงานทั่วไปของ รฟม. 
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หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

คงเหลือร้อยละดําเนินการแล้วเสร็จTraining
จํานวนหลักสูตร

(ตามแผน)
งบประมาณตามแผน  งบประมาณที่ใช้ การประเมินผลฝึกอบรมโครงการ

5 5 100.00                  650,000.00              417,798.10            232,201.90 

29 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0

(Change for Disruptive World)

In-House พนักงานระดับ 1 - 14 3 ก.พ. 63 17,608.50               88.70  -  -  -  -

30 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 In-House พนักงานระดับ 1 - 14 20,21,29 พ.ค.63 ไม่มีค่าใช้จ่าย 91.81  -  -  -  -

31 หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ In-House หน. และ รก.หน. 15 และ 17 ก.ค. 63 114,715.00             89.26  -  -  -  -

32 หลักสูตร Microsoft Excel Advanced In-House พนักงานสังกัด สธด. และที่เกี่ยวข้อง 5-7, 19-21 และ 25-27 ส.ค. 63 214,299.60             91.80  -  -  -  -

33 หลักสูตร เทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ In-House พนักงานระดับ 1 - 14 31 ส.ค. 63 71,175.00               92.45  -  -  -  -

3 3 100.00                  550,000.00              575,647.00             (25,647.00)

34 หลักสูตร CSR in process In-House ผอ.กอง ขึ้นไป 29 ม.ค. 63 126,440.00             86.20 90.14  -  -  -

35 หลักสูตร บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาททางสังคม In-House พนักงานระดับ 1 - 14 27 ม.ค. 63 74,620.00               94.42  -  -  -  -

36 หลักสูตร การวิเคราะห์ Business Model In-House พนักงานระดับ 1 - 14 17 และ 29 ก.ย. 63 374,587.00             92.65 93.44  -  -  -

4 4 100.00                  450,000.00                32,070.00            417,930.00 

37 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา (ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง) In-House ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 16 ธ.ค. 62 92.13  -  -  -  -

38 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสําหรับผู้บังคับบัญชา (หน.แผนก และ รก.หน.) In-House หน.แผนก และ รก.หน. 18 และ 25 พ.ย. 62 89.81  -  -  -  -

39 หลักสูตร กฎหมายปกครองให้กับบุคลากรของ รฟม. In-House พนักงานระดับ 1 - 14 29 มิ.ย. 63 12,570.00               90.45  -  -  -  -

40 หลักสูตร กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ In-House พนักงานระดับ 1 - 14 21 ก.ย. 63 6,400.00                 87.98  -  -  -  -

13 11 84.62 1,624,000.00             682,167.99            941,832.01         

41 หลักสูตร การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับผู้บริหาร In-House ผอ.ฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 7 ต.ค. 62 6,172.00                  -  -  -  -  - ดําเนินการโดยสังกัด ฝทท.

42 หลักสูตร General Safety สําหรับผู้บริหารระดับกลาง In-House ผอ.กอง หรือเทียบเท่า 28 พ.ย. 62 4,950.00                 89.58  -  -  -  -

43 หลักสูตร เทคนิคการจัดทําขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดทําราคากลางและการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 9 มี.ค. 63 11,208.80               86.68  -  -  -  -

44 หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิติการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจําปี In-House พนักงานระดับ 1 - 14 25 ก.พ. 63 62,242.00               91.70  -  -  -  -

45 หลักสูตร Oral Communication Course : OCC Public น.ส.อัจฉราฯ หน.ศค. สังกัด ฝพค. 13 ก.ค. - 7 ส.ค. 63  -  -  -  -

46 หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจําลองในการวิเคราะห์และประมาณการจํานวนผู้โดยสาร In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 22 24 และ 26 มิ.ย. 63 322,240.00             87.38  -  -  -  -

47 หลักสูตร General Safety สําหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคศึกษาดูงาน In-House ผอ.กอง หรือเทียบเท่า 4 มี.ค. 63 7,020.00                 91.51  -  -  -  -

48 หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 In-House พนักงานระดับ 1 - 14 10 ก.ย. 63 7,100.00                 83.23  -  -  -  -

49 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน In-House หน.แผนก และ รก.หน.แผนก 10-11, 17-18 ส.ค. และ  9, 11 ก.ย. 63 184,241.69             88.00 100.00  -  -  -

50 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร In-House ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 25 และ 27 ก.ย. 63                51,726.50 88.00 100.00  -  -  -

51 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 18 ก.ย. 63 25,267.00               92.00  -  -  -  -

52 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง  -  -  -  -  - เลื่อนไปดําเนินการในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

53 หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC Public พนักงานระดับ 7  -  -  -  -  - หน่วยงานผู้จัดไม่เปิดรับสมัคร

6 6 100.00 9,700,000.00             1,434,120.00         8,265,880.00       
54 โครงการจัดทําระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และกําหนดแนวทางพัฒนา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) (W1)

In-House 1 1 3,000,000.00               1,194,120.00           

55 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) (W2) In-House 1 1 3,000,000.00               

56 โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Learning) (W5) In-House 1 1 1,000,000.00               

57 โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (W6) In-House 1 1 2,500,000.00               

58 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (W7) In-House 1 1 1,000,000.00               

59 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (W8) In-House 1 1 700,000.00                 240,000.00             

59 50 84.75 32,324,000.00           7,178,062.09         25,145,937.91     
8,176,000.00             1,769,468.43         6,406,531.57       

40,500,000.00           8,947,530.52         31,552,469.48     

Master Course 3 Optional Course

การพัฒนาระบบงาน (Work System Development)

รวม
การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Course สรุปรายละเอียดที่ภาคผนวก ก

13,100.00               

รวมทั้งหมด

Module  : ดิจิทัล เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Module  : ลูกค้า การตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม

Module  : จริยธรรม (Ethical Skills)

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 



งบ กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง 77,000.00    

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

0 0.00 0.00

คงเหลือ 77,000.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ สผว. และ สสอ. 504,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน  หมายเหตุ

5310683 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร

6011348 นางสาวพิณนภา เพชรศิริ

2  หลักสูตร กรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15  5 มี.ค.63 - 6 มี.ค.63 4910525 นางสาวปรีวณา อุทัย สสอ. ส่ง 1 6,420.00 6,420.00

3  หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17  17 ส.ค.63 - 20 ส.ค.63 6211656 นายศิลป์สิริ สิริเวชชะพันธ์ สสอ. ส่ง 1 4,900.00 4,900.00

4 61,320.00 15,330.00

คงเหลือ 442,680.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร การจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards Certified Training Course  16 ต.ค.62 - 17 ต.ค.62 2

รวมทั้งสิ้น

ส่งสสอ. 50,000.00 25,000.00



งบ สตส. 189,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร Analytical Thinking in the Internal Audit Process  25 ก.ย.63 - 26 ก.ย.63 5711152 นายปรเมศวร์ ลีมานันท์ สตส. ไม่ส่ง 1 6,000.00 6,000.00

5010586 นางสาวดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์

4010157 นางธิมาพร วังช่วย

3 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ (Fundamentals for New Auditors)  17 ก.ค.63 - 22 ก.ค.63 6211590 นางสาวณัชชา พรหมเมศร์ สตส. ส่ง 1 32,100.00 16,050.00

4 หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร  27 ส.ค.63 - 27 ส.ค.63 5410720 นางสาวปาณิสรา นันธิกุล สตส. ส่ง 1 5,564.00 5,564.00

5 54,578.00 10,915.60

คงเหลือ 134,422.00

รวมทั้งสิ้น

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

สตส. ส่ง 2 10,914.00 5,457.002 หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน (IA for Financial) รุ่นที่ 1  17 ธ.ค.62 - 17 ธ.ค.62



งบ ฝธด. 266,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

6011356 นางสาวเบญจศิริ ทิศาภาค ไม่ส่ง 2 14,040.54 7,020.27

6211562 นางสาวปานเลขา พุ่มวันเพ็ญ

5510855 นางสาวอังคญาณี กาลัญกุล ไม่ส่ง 7 49,141.89 7,020.27

6211576 นางสาวภาณัฏฐา อภัยบัณฑิตกุล

5911315 นางสาวมณฑวรรณ บัวศรี

6211570 นางสาววริศรา สิทธิ

6211566 นายสายกลาง ไชยวัฒนา

6211565 นายปาณัสม์ กิตตินนทิกร

5711114 นางสาวทุติยา ทองสมนึก

3 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2  27 ส.ค.63 - 28 ส.ค.63 3910116 นางนวลศรี รักษ์มณี ฝธด. ส่ง 1 9,523.00 9,523.00

4 หลักสูตร DATA SCIENCE PATCHWAY 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 63 6211537 นายทปกร เหมือนเตย ฝธด. 1 5,500.00 5,500.00

11 78,205.43 7,109.58

คงเหลือ 187,794.57

หลักสูตร MICROSOFT POWERPOINT ADVANCED  28 ก.ย.63 - 29 ก.ย.63 ฝธด.

รวมทั้งสิ้น

2

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1 หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate  20 ก.ค.63 - 21 ก.ค.63 ฝธด.



งบ ฝนย. และ สพร. 245,000.00   

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

0 0.00 0.00

คงเหลือ 245,000.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝพค. 385,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร Innovation Master Plan  29 ต.ค.62 - 31 ต.ค.62 5410694 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝพค.

5310687 นางสาวกัญญณพ ดวงส้ม

6011371 นางสาวพรรณกร ธีรฐิตยางกูร

2 หลักสูตร การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coordination)  19 ธ.ค.62 - 19 ธ.ค.62 5711086 นางสาวพรปวีณ์ ชมชาติ ฝพค.

6211546 นางสาวจินตภา บีซัน

3 หลักสูตร ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาด (Professional Communication)  29 ม.ค.63 - 29 ม.ค.63 5711087 นางสาวศิริลักษณ์ นิละนนท์ ฝพค. ส่ง 1 3,210.00 3,210.00

4 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม  29 ม.ค.63 - 30 ม.ค.63 5610937 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงคาอินทร์ ฝพค. ส่ง 1 0.00 0.00

5 หลักสูตร คิด-ทํา-นําเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ  14 ก.พ.63 - 14 ก.พ.63 5610937 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงคาอินทร์ ฝพค.

6211546 นางสาวจินตภา บีซัน

6211542 นายจักรพงค์ หาญสงคราม

 13 ก.ค.63 - 21 ก.ค.63 6211543 นายกิตติวัฒน์ อินสุพรรณ์ ฝพค.
6211545 นายกฤษณ์ กาญจนไวกูณฐ์
6211541 นางสาวนลิน พอดีงาม

5410698 นายเทิดศักดิ์ จันทร์ผูก

14 124,595.00 8,899.64

คงเหลือ 260,405.00

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)6 ส่ง

ส่ง

4 62,000.00

3 9,630.00 3,210.00

ส่ง 2 6,420.00 3,210.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

ส่ง 3 43,335.00 14,445.00

15,500.00



งบ ฝทท. 287,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2020  26 ส.ค.63 - 27 ส.ค.63 4710326 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ฝทท. ส่ง 1 5,900.00 5,900.00

2  หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการทํางาน  20 ธ.ค.62 - 20 ธ.ค.62 4910530 นางสาวเบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล ฝทท. ส่ง 1 4,680.00 4,680.00

3  หลักสูตร กรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 15  5 มี.ค.63 - 6 มี.ค.63 5611043 นายสมคิด ลีลิตธรรม ฝทท. ส่ง 1 6,420.00 6,420.00

3 17,000.00 5,666.67

คงเหลือ 270,000.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝชง. 525,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร พัฒนาการใหม่ๆ ของกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 7  21 ส.ค.63 - 21 ส.ค.63 3910119 นางพรพรรณ ศรมณี ฝชง. ส่ง 1 3,210.00 3,210.00

1 3,210.00 3,210.00

คงเหลือ 521,790.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝวส. 483,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

 9 ก.ย.63 - 11 ก.ค.63 5310635 นายเอกนรินทร์ อ่อนนุช ฝวส. ไม่ส่ง 26,820.00 13,410.00

5510905 นางสาวแก้วทองพลอย แก้วศิริ ฝวส.

2 หลักสูตร การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสําหรับวิศวกรโยธา และตอนที่ 2 การประยุกต์

ใช้พื้นฐานสู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame

 6 มี.ค.63 - 1 ส.ค.63 5310668 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร ฝวส. ส่ง 1 12,000.00 12,000.00

3 38,820.00 12,940.00

คงเหลือ 444,180.00

1 หลักสูตร แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 
(Concept and Standard in Railway Station Design-RSD)

2

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝบก.1 329,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข  31 ส.ค.63 - 2 ก.ย.63 5510875 นายวสวัตติ์ พงศ์รัฐพรกุล ฝบก.1 ส่ง 1 6,000.00 6,000.00

1 6,000.00 6,000.00

คงเหลือ 323,000.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝบก.2 217,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

 31 ส.ค.63 - 2 ก.ย.63 5610973 นางสาวสุรัสสา อยู่สนิท 12,000.00 6,000.00

5811171 นางสาวกมลชนก ศรีคงศรี

2 12,000.00 6,000.00

คงเหลือ 205,000.00

รวมทั้งสิ้น

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

1  หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข ฝบก.2 ส่ง 2



งบ ฝรฟ. 224,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 1  14 ส.ค.63 - 14 ส.ค.63 4810498 นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ฝรฟ. ส่ง 1 4,280.00 4,280.00

2 หลักสูตร การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)  4 ก.ย.63 - 4 ก.ย.63 5610963 นางสาวจิตรลดา ธรรมแงะ ฝรฟ. ส่ง 1 7,500.00 7,500.00

2 11,780.00 5,890.00

คงเหลือ 212,220.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝพธ. 525,000.00   

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

0 0.00 0.00

คงเหลือ 525,000.00    

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝปก. 581,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  4 ส.ค.63 - 6 ส.ค.63 6211532 นายพัทธพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ฝปก. ส่ง 2         29,800.00         14,900.00 

6211531 นายปิยะพงษ์ มีศิริ ฝปก.

2 29,800.00 14,900.00

คงเหลือ 551,200.00   

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

หลักสูตร การเดินรถและการซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า
(Railway System Operation & Maintenance- ROM)



งบ ฝรภ. 1,365,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : คน  หมายเหตุ

1  หลักสูตร ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53  7 พ.ย. 62 - 15 พ.ค. 63 4810482 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝรภ. ส่ง 1 25,660.00 25,660.00

2 หลักสูตร การป้องกันและตอบโต้เหตุคนร้ายกราดยิง (Active Shooter)
หรือใช้อาวุธทําร้ายประชาชนในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 ธ.ค. 63

รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 4 วันที่ 19 - 20 ธ.ค. 63

97 307,250.00 3,167.53

3 หลักสูตร การดับเพลิงในพื้นที่ปิด (Enclosure Fire) รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 62

รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 10 ม.ค. 63

31 263,862.00 8,511.68

4 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด (EOD) ประจําปี 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 19 มี.ค. 63
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 24 ก.ค. 63

18 258,500.00 14,361.11

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนการตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการก่อการร้ายกราด

ยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า”

13 มี.ค. 63 67 22,500.00 335.82

6 หลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด K-9 ประจําปี 2563 27 - 31 ก.ค. 63 9 55,900.00 6,211.11

7 หลักสูตร การตอบโต้เหตุเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น 7 ส.ค. 63 90 23,200.00 257.78

8 หลักสูตร การพัฒนางานรักษาเขตทาง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 14 ก.ย. 63 11 8,600.00 781.82

324 965,472.00 2,979.85

คงเหลือ 399,528.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝรภ.

รวมทั้งสิ้น



งบ สกม. และ สนก. 427,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป  14 พ.ค.63 - 3 ก.ค.63 5711136 นางสาวขวัญฤทัย พงษ์สุข สกม. ส่ง 2 15,800.00                7,900.00         

3910133 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา สกม.

2 หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ รุ่นที่ 11 3 ก.พ. - 31 ต.ค. 63 5711137 นางสาวพร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์ สกม. ส่ง 1                 88,600.00        88,600.00 

3 104,400.00 34,800.00

คงเหลือ 322,600.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝกท. 658,000.00  

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

0 0.00 0.00

คงเหลือ 658,000.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น
ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก



งบ ฝจบ. 483,000.00   

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร การจัดการพัสดุคงคลังเชิงประสิทธิภาพ (Effective Inventory Management)  28 ต.ค.62 - 29 ต.ค.62 6011471 นายนฤดล หมันหลิน ฝจบ. ส่ง 1 8,500.00 8,500.00

2  2 พ.ย.62 - 3 พ.ย.62 6211615 นางสาวอภิญญา เธียรโอภาส ฝจบ. ส่ง 2 10,600.00 5,300.00

6211621 นางสาวโสมนันท์ ธนภิญโญ ฝจบ.

3  8 ก.ย.63 - 9 ก.ย.63 5410803 นางสาวกานดา ทวีธนกุลชัย ฝจบ. ส่ง 2 7,800.00 3,900.00

6011491 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธุ์ประสิทธิ์ ฝจบ.

5 26,900.00 5,380.00

คงเหลือ 456,100.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ประจําปี 2563 รุ่นที่ 1

 หลักสูตร เทคนิคการกําหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวมทั้งสิ้น



งบ ฝทบ. 350,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1  16 มิ.ย.63 - 18 ส.ค.63 3610015 นางสาวสุพาณี สอนซื่อ ฝทบ. ส่ง 1 125,000.00 125,000.00

2  26 ส.ค.63 - 26 ส.ค.63 5911320 นางสาววาศิณี พรหมช่วย ฝทบ. 2 4,400.00 2,200.00

6011367 นางสาวอชิรญา สายวิจิตร ฝทบ.

3 หลักสูตร การสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงงาน HR รุ่นที่ 3  10 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62 6211614 นายเสกสรรค์ นามบัวศรี ฝทบ. ส่ง 1 3,210.00 3,210.00

4 การประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร.) สามัญ ประจําปี 2562  12 ธ.ค.62 - 13 ธ.ค.62 4010149 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ฝทบ. ส่ง 3 13,500.00 4,500.00

5711146 นางสาวศุภางคณา ชุมพล ฝทบ.

4010183 นายสุทัศน์ สิขเรศ ฝทบ.

5 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากําลังเพื่อการวางแผนกําลังคน

(Workforce Analysis for Manpower Planning)
 21 ม.ค.63 - 21 ม.ค.63 5711141 นางสาวกนกพร สีทา ฝทบ. ส่ง 1 4,601.00 4,601.00

6 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รุ่นที่ 15  18 ก.พ.63 - 18 ก.พ.63 5911278 นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์ ฝทบ. ส่ง 1 4,601.00 4,601.00

7 หลักสูตร การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program  21 ก.พ.63 - 21 ก.พ.63 6011367 นางสาวอชิรญา สายวิจิตร ฝทบ. ส่ง 1 4,601.00 4,601.00

8 หลักสูตร Training Officer รุ่นที่ 23  28 ก.พ.63 - 29 ก.พ.63 6211614 นายเสกสรรค์ นามบัวศรี ฝทบ. ส่ง 2 15,836.00 7,918.00

6211659 นายสิทธิ์พงศ์ คุ้มดํารงค์ ฝทบ.

9 หลักสูตร จัดสวัสดิการยืดหยุ่นอย่างไร ถูกใจพนักงาน องค์การได้ประโยชน์ รุ่นที่ 46  5 มี.ค.63 - 5 มี.ค.63 4010149 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ฝทบ. ส่ง 1 4,601.00          4,601.00 

10 หลักสูตร Provident Fund Management (Financial Beginner) รุ่นที่ 2  27 ส.ค.63 - 28 ส.ค.63 6211678 นางสาวธนาภรณ์ ศิริบุญยังพิกุล ฝทบ. ส่ง 1 9,523.00          9,523.00 

14 189,873.00 13,562.36

คงเหลือ 160,127.00

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

ระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resource Scorecard รุ่นที่ 5

รวมทั้งสิ้น

ส่ง



งบ สปอ. 56,000.00  

ลําดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 5  20 พ.ย.62 - 22 พ.ย.62 4910553 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล สปอ. ส่ง 1 10,000.00 10,000.00

2 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย  2 ธ.ค.62 - 17 ธ.ค.62 4210233 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ สปอ. ส่ง 1 8,025.00 8,025.00

3 หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE รุ่นที่ 6  16 ธ.ค.62 - 18 ธ.ค.62 5711148 นางสาวธนียา พงษ์รัตนกูล สปอ. ส่ง 2 20,000.00 10,000.00

6011487 นางสาวพัจนา ศิลป์สโมสร สปอ.

4 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  27 ม.ค.63 - 29 ม.ค.63 4910520 ว่าที่ร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ สผว. ส่ง 1        3,210.00        3,210.00 

5 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  20 ก.พ.63 - 21 ก.พ.63 4210233 นายบุรินทร ์ธนะสมบูรณ์ สปอ. ส่ง 2        4,280.00        2,140.00 

4410264 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผชก. (นายถนอมฯ)

7     45,515.00       6,502.14 

คงเหลือ 10,485.00  

การส่งรายงานสรุปฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



การคํานวณชัว่โมงการพัฒนา 

1) วิธีคํานวณช่ัวโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) 
จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training)  
= (จํานวนคน x ระยะเวลาอบรม)1 + (จํานวนคน x ระยะเวลาอบรม)2 + (จํานวนคน x ระยะเวลาอบรม)n 

 
2) วิธีคํานวณช่ัวโมงการพัฒนาที่ไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training) 

1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 4 ช่ัวโมง/เดือน เท่ากับ 12 ช่ัวโมง/ไตรมาส 
ดังน้ัน การพัฒนาของพนักงานต่อ 1 รายการ จะมีระยะเวลาการเรียนรู้เท่ากับ 48 ช่ัวโมง/ปี รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ Non-Training 
จํานวน
(คน) 

รายการสมรรถนะ ชั่วโมงการเรียนรู้ รวมชั่วโมงการเรียนรู้ 

1 OJT : On-the-job training 49 67 48 3,216 

2 SL : Self Learning 44 60 48 2,880 

3 C : Coaching 42 50 48 2,400 

4 JA : Job Assignment 23 29 48 1,392 

5 JS : Job Shadowing 11 14 48 672 

6 PA : Project Assignment 1 1 48 48 

7 SV : Site Visit 1 1 48 48 

รวม  222 48 10,656 

หมายเหตุ : พนักงานทั้งหมด 157 คน ได้รับการพัฒนารายการสมรรถนะแบบ Non - Training รวมจํานวน 222 รายการ 
คิดเป็น 10,656 ช่ัวโมง/ปี 
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