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สรุปแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หลักการและเหตุผล 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ก าหนดทิศทางองค์กรตามแผนวิสาหกิจของ รฟม. 

ปีงบประมาณ 2560 – 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรของ รฟม. ถือเป็น
ทรัพยากรส าคัญที่จะช่วยในการผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้ งไว้ ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน 

การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การส ารวจความจ าเป็นในการพัฒนา (Training Need 
Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักขององค์กร (Core Corporate 
Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ของ 
รฟม. และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์
แข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency 
Gap Assessment) แผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 – 2565 แผนพัฒนาองค์กร ประจ าปี 2562 – 2565 
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจ าปี 2560 – 2565 และแผนงานต่างๆ ที่ส าคัญ เพื่อใช้ในการวาง
กรอบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความจ าเป็นและความ
ต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากรขององค์กรซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุมพนักงาน
ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงพนักงาน
ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้าง
สุขภาพและพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการสนับสนุนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีสมรรถนะตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรก าหนด 
2. เพื่อให้พนักงานสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมด้านใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความรูส้ึกเป็นส่วนร่วมขององค์กร เกิดความรักความสามัคคี

และความผูกพนัในองค์กร 
 
เป้าหมาย 

1. พนักงานมีสมรรถนะ (เฉพาะ CC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรก าหนด ร้อยละ 96.00 (ตามเป้าหมายแผน
วิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564)  

2. พนักงานมีสมรรถนะทุกด้าน (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรก าหนด ร้อยละ 95.41 
(Baseline ปี 2563)   

3. พนักงานน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80  
4. พนักงานมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 80 และแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 

70 (ตามเป้าหมายแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564) 
 

ผลผลิต (Output) 
1. พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. พนักงานมีความพึงพอใจหลังจบหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. พนักงานมีสมรรถนะตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรก าหนด 
2. พนักงานน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. พนักงานรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และแสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร 
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สรุปผลตามตวัชี้วัดการด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์  

(1) ร้อยละของพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมที่มีตอ่หลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 

85 
80 

99.52 
88.65 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome KPI) ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์
(1) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะ (เฉพาะ CC) ตามระดับพฤตกิรรมที่องค์กรก าหนด 
(2) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ (CC/MC/FC/TC) ตามระดับพฤติกรรมที่องคก์ร
ก าหนด 
(3) ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าอบรมในการน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน 
(4) ร้อยละของพนักงานที่ได้รบัรู้วัฒนธรรมองค์กร 
(5) ร้อยละพฤติกรรมของบุคลากรที่แสดงออกถึงพฤตกิรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 

96 
95.41 

 
80 
80 
70 

96.90 
95.68 

 
88.23 
80.40 

90 

ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการพัฒนา 

ข้อมูล จ านวนชั่วโมง 
(หน่วย : ชัว่โมง) 

จ านวนชั่วโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) 35,575 
จ านวนชั่วโมงการพัฒนาโดยวธิกีารที่ไม่ใชก่ารฝึกอบรม (Non – Training) 10,656 
รวมจ านวนชั่วโมงของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด (1,239คน) 46,279 
จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาทัง้หมดต่อคน 37.35 
ชาย (จ านวนคน 616 คน) 23,007.60 
หญิง (จ านวนคน 623 คน) 23,269.05 
** หมายเหต ุ 1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวนพนักงานทั้งหมด 1,239 คน ได้รับการพัฒนาทั้งหมดในปีบัญชี 2564 

จ านวน 1,231 คน คิดเป็นร้อยละ 99.35 
2. การค านวณชั่วโมงการพัฒนา ดูเพิ่มเติมในเล่มรายงาน ภาคผนวก ข 

ค่าใช้จ่ายการด าเนนิงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 
คิดเปน็ 
(ร้อยละ) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน็ร้อยละ 
(ร้อยละ) 

18,000,000.00 9,261,163.77 51.45 8,738,836.23 48.55 

** หมายเหตุ :  งบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประจ าปี 2564 ได้รับการจัดสรร จ านวน 40,000,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลง
วงเงินจากรายการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมไปหมวดเงินเดือน จ านวน 22,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประจ าปี 2564 คงเหลือ
จ านวน 18,000,000 บาท  

 ค่าใช้จ่ายรวมรายการกันเหลื่อมส าหรับงบท าการปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,800,640 บาท 
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ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาตามสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน Functional/Technical 
Competency Development ประจ าปี 2564 ได้รับการจัดสรร จ านวน 13,605,000 บาท โดยแบ่งเป็น 
การพัฒนาตามความจ าเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับทุกส่วนงาน จ านวน 5,135,000 บาท และจัดสรรให้ทุกสังกัด 
จ านวน 8,470,000 บาท 

การพัฒนาตาม Functional/Technical 
Competency Development 

งบที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้  
(บาท) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คงเหลือ (บาท) 

1 ส่วนงานผู้ว่าการ 35,000.00 - - 35,000.00 

2 ส านักผู้ว่าการ (สผว.) 252,000.00 4,500.00 1.79 247,500.00 
3 ส านักสื่อสารองคก์ร (สสอ.) 343,000.00 - - 343,000.00 
4 ส านักกฎหมาย (สกม.) 273,000.00 93,000.00 34.07 180,000.00 
5 ส านักนิติกรรม (สนก.) 259,000.00 22,600.00 8.73 236,400.00 
6 ส านักตรวจสอบ (สตส.) 203,000.00 11,424.77 5.63 191,575.23 
7 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 273,000.00 86,670.00 31.75 186,330.00 
8 ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.) 413,000.00 69,000.00 16.71 344,000.00 
9 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) 301,000.00 53,970.00 17.93 247,030.00 
10 ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) 532,000.00 70,349.00 13.22 461,651.00 
11 ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร (ฝธด.) 301,000.00 11,556.00 3.84 289,444.00 
12 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) 469,000.00 47,400.00 10.11 421,600.00 
13 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1) 371,000.00 - - 371,000.00 
14 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2) 252,000.00 146,000.00 57.94 106,000.00 
15 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) 378,000.00 - - 378,000.00 
16 ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.) 231,000.00 - - 231,000.00 
17 ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) 616,000.00 60,100.00 9.76 555,900.00 
18 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) 1,365,000.00 674,080.00 49.38 690,920.00 
19 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) 644,000.00  60,000.00  9.32  584,000.00  
20 ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) 490,000.00  9,280.00  1.89  480,720.00  
21 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) 343,000.00 112,508.00 32.80 230,492.00 
22 ส านักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (สปอ.) 
77,000.00 - - 77,000.00 

23 ส านักงานพัฒนาระบบงาน (สพร.) 49,000.00 - - 49,000.00 

24 การพัฒนาตามความจ าเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ทุกส่วนงาน) 

5,135,000.00 420,921.00 8.20 4,714,079.00 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 13,605,000.00 1,953,358.77 14.36 11,651,641.23 

 



วันอบรม งบประมาณทีใ่ช้

1 หลักสูตร วิสัยทัศน์กบัการน าองค์กร In-House รองผู้ว่าการ 24 พ.ย. 63 และ 25 ม.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) 84.80 68.00 อบรมพร้อมหลักสูตร ล าดับที่ 2 รูปแบบ Hybrid

2 หลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ (Management Skills)

ด้านวิสัยทัศน์/การคิดอย่างเปน็ระบบ/การบริหารผลงาน

In-House ผู้ช่วยผู้ว่าการ / ผอ.ฝ่าย/ส านัก

(กลุ่ม Successor)

24 พ.ย. 63, 14 ธ.ค. 63,

11 ม.ค. 64, 25 ม.ค. 64

และ 15 ก.พ. 64

 ใช้งบประมาณป ี63 มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) 84.80 68.00 การอบรมต่อเนื่องจากป ี2563 รูปแบบ Hybrid

3 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) Public รองผู้ว่าการ / ผู้ช่วยผู้ว่าการ 8 ม.ค. 64 - 10 ก.ย. 64  - ปปช. ไม่มีผู้สมัคร

4 หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8 Public รผว. (นายกติติกร) ม.ิย.  64 - ก.ย. 64 ไม่มีค่าใช้จา่ย ส านักงบประมาณ ยังไม่ส่ง

5 หลักสูตร ผู้บริหารการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) รุ่นที่ 12 Public ผชก. (นายถนอม) 23 ม.ีค. 64 - 12 พ.ค. 64            125,000.00 มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ยังไม่ส่ง

6 หลักสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง Public รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ม.ิย. 64  - ม.ีค. 65  - สถาบนัพระปกเกล้า ไม่มีผู้สมัคร

7 หลักสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม สันติสุข Public รองผู้ว่าการ / ผู้ช่วยผู้ว่าการ ก.ย. 64 - ม.ิย. 65 ไม่เสียค่าใช้จา่ย สถาบนัพระปกเกล้า ไม่มีผู้สมัคร

8 หลักสูตร ผู้น าองค์กรยุคใหม่ In-House รองผู้ว่าการ / ผู้ช่วยผู้ว่าการ /ผอ.ฝ่าย/ส านัก หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

9 หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม Public ผอ.ฝ่าย/ส านัก 8 เม.ย. 64 – 16 ก.ค. 64  - กระทรวงคมนาคม ไม่มีผู้สมัคร

10 หลักสูตร เศรษฐกจิดิจทิัลส าหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management Public นายทวิช  ผอ.ฝจบ. 15 ก.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 59,000.00             มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ยังไม่ส่ง

11 หลักสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 Public ผชก. (นายกติติ) 15 ต.ค. 64 - 31 ส.ค. 65 สถาบนัพระปกเกล้า ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในเดือนตุลาคม 2564

12 หลักสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 Public นายสุรพงษ์  ผอ.สตส. 17 ธ.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สถาบนัพระปกเกล้า ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในเดือนตุลาคม 2564

หลักสูตร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 Public น.ส.บษุกร ผอ.ฝนย. 30 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 120,000.00           สถาบนัพระปกเกล้า ยังไม่ส่ง

13 หลักสูตร การบริหารจดัการความมั่นคงแหง่ชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13 Public ร.ต.อ.ศิรวัชร์ ผอ.ฝรภ. 20 ม.ค. 64 - 18 ม.ิย. 64 ไม่เสียค่าใช้จา่ย ส านักงานข่าวกรองแหง่ชาติ ยังไม่ส่ง

14 หลักสูตร นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม Public น.ส.กวิสรา ผอ.กพท. สังกดั ฝจบ.

นางกนกกาญจน์ ผอ.กกอ. สังกดั สสอ.

25 พ.ย. 63 - 12 ม.ีค. 64 110,000.00 กระทรวงคมนาคม ส่งแล้ว

15 หลักสูตร ผู้น ายุคใหม่เพือ่การส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล In-House ผอ.กอง รุ่นที่ 1 : 5 พ.ค. 64

รุ่นที่ 2 : 2 ม.ิย. 64

14,400.00             ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล 84.20 83.60 รูปแบบ On-line

16 หลักสูตร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง Public นางเกษกนก  ผอ.กงก. สังกดั ฝชง.

นายวรานนท์  ผอ.กวพ. สังกดั ฝพค.

1 ส.ค. 64 - 29 ม.ค. 65 138,000.00 สถาบนัพระปกเกล้า อยู่ระหว่างการอบรม

17 หลักสูตร การตลาดยุคใหม่เพือ่เพิม่ช่องทางการสร้างรายได้ (Digital Marketing) In-House ผอ.กอง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

18 หลักสูตร นักบริหารจดัการองค์ระดับต้น ยุค 4.0 In-House หน.แผนก  (ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรในป ี2562) รุ่นที่ 1 : 12-13 พ.ค. 64

รุ่นที่ 2 : 17-18 พ.ค. 64

179,760.00 สถาบนัวิทยาการจดัการ 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

87.20 98.65 รูปแบบ On-line

19 หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม Public นายกรีตินิธิ หน. อาวุโส บล.1 รก.ผอ.กบอ. สังกดั ฝพธ.

นายวาสุกจิจ ์หน. อาวุโส ตส.2 สังกดั สตส.

นางสาวปรีวณา หน. อาวุโส กอ. สังกดั สสอ.

นายณัฐชัย หน.อาวุโส อป. สังกดั สปอ.

นายธนัช หน.อาวุโส คน. รก.ผอ.กสค. สังกดั ฝนย.

30 ม.ิย. – 15 ก.ย. 64 250,000.00 กระทรวงคมนาคม

20 หลักสูตร การสร้างภาวะผู้น า ส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Smart Leader) In-House หน.แผนก ระดับ 9 - 10 และ ผอ.กอง ระดับ 11 

ที่ยังไม่ได้อบรมในป ี2563

รุ่นที่ 1 : 23 พ.ย. 63

รุ่นที่ 2 : 9 ธ.ค. 63

รุ่นที่ 3 : 23 ส.ค. 64

225,306.00 มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 97.00 96.70 รูปแบบ Hybrid

21 หลักสูตร Oral Communication Course : OCC Public หน.แผนก สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หน่วยงานผู้จดัไม่เปดิรับสมัคร

22 หลักสูตร พัฒนาบคุลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) In-House กลุ่ม Talent (ระดับ 7) ก.ค. 64 - ก.ย. 64 ใช้งบประมาณ W-3 สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 88.80 100 รูปแบบ On-line

23 หลักสูตร ส่งเสริมบคุลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพือ่สร้างวัฒนธรรมองค์กรแหง่การเรียนรู้

และศึกษาดูงานในประเทศ

In-House กลุ่ม Mastery (ระดับ 5 - 6) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

24 หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง การใช้งานระบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์และ

หน้าที่คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง

In-House พนักงานระดับ 4 - 11 12 ม.ีค. 64 7,200.00               กรมบญัชีกลาง 89.71 รูปแบบ On-line

25 หลักสูตร งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ In-House พนักงานระดับ 4 - 7 28 ม.ิย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 90.30 100 ด าเนินการพร้อมหลักสูตร คล่ืนลูกใหม่ รุ่นที่ 11 ภาควิชาการ

26 หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC Public พนักงานระดับ 7 สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หน่วยงานผู้จดัไม่เปดิรับสมัคร

27 หลักสูตร การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ รฟม. 

ตามการประเมินผลด้าน Core Business Enablers (CBEs) ระดับ Basic

In-House พนักงานระดับ 4 - 11 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

28 หลักสูตร เทคนิคการจบัประเด็นและการจดัท า presentation อย่างมีประสิทธิภาพ In-House หน.แผนก รฟม. ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2564

ล าดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย สถาบัน/วิทยากร
การประเมินผลฝึกอบรม

รปูแบบการด าเนินงาน
Reaction Learning Behavior ROI

Self 

Summary

หมายเหตุ

การพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Classroom Training)

Program 1 : Executive Development Program (EDP)

Master Course 1 : Managerial Competency Development

Program 2 : Advanced Management Development Program (AMP)

Program 3 : Management Development Program (MDP)

Program 4 : Professional Development Program (PDP)

Program 5 : New Generation Development Program (NDP)

Master Course 2 : Corporate Core Competency and Core Competency Development

Module :  การบรหิารราชการและการบรหิารงานทัว่ไปของ รฟม . 

Core Competency : การท างานทีมุ่่งสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน 

5

รูปแบบ Hybrid

ยังไม่ส่ง



วันอบรม งบประมาณทีใ่ช้ หมายเหตุ

การพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Classroom Training)

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2564

ล าดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย สถาบัน/วิทยากร
การประเมินผลฝึกอบรม

รปูแบบการด าเนินงาน
Reaction Learning Behavior ROI

Self 

Summary

29 หลักสูตร การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ In-House พนักงานระดับ 4 - 11 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

30 หลักสูตร การประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการวิเคราะหแ์ละประมาณการจ านวนผู้โดยสาร ขั้นกลาง In-House พนักานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

31 หลักสูตร คล่ืนลูกใหม่ รุ่นที่ 11 (กจิกรรมปฐมนิเทศ)

หลักสูตร คล่ืนลูกใหม่ รุ่นที่ 11 ภาควิชาการ

In-House พนักงานใหม่ 1 เม.ย. 64

18 22 24 และ 28 ม.ิย. 64

30,620.00             รฟม. 90.30 100 ค่าใช้จา่ยกจิกรรมปฐมนิเทศ รูปแบบ Hybrid

32 หลักสูตร Innovative Mindset for Performance Working การคิดเชิงนวัตกรรมในการท างาน In-House พนักงานระดับ 6 – 7 ฝ่าย/ส านักละไม่เกนิ 2 คน

และพนักงานสังกดั สพร. 4 คน

25 ม.ิย. 64 50,290.00             บริษัท พีเพิล ซินเนอจ ีจ ากดั 95.00 รูปแบบ On-line

33 หลักสูตร การออกแบบระบบงาน Work System Design In-House พนักงานระดับ 4 - 12 9 ม.ิย. 64 69,550.00             สถาบนัวิทยาการจดัการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 91.60 รูปแบบ On-line

34 หลักสูตร แนวคิดการสร้างสรรค์ Infographic ในยุค 4.0 รุ่นที่ 2 In-House พนักงานระดับ 4 - 11 30 ม.ิย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 92.91 รูปแบบ On-line

35 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์กร (Information Security 

Awareness)

In-House พนักงานระดับ 4 - 7 10 ม.ิย. 64 3,600.00               บริษัท เจเนอรัล อเิลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ากดั 85.97 รูปแบบ On-line

36 หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลส าหรับบคุลากรภาครัฐ เพือ่การขับเคล่ือนสู่รัฐบาลดิจทิัล In-House รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก และ

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า

รุ่นที่ 1 : 9 ส.ค. 64

รุ่นที่ 2 : 15 ส.ค. 64

7,200.00               ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) 87.40

37 หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan In-House พนักงานระดับ 4 - 14 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

38 หลักสูตร การพัฒนา CSR in process ของ รฟม. ไปสู่ความย่ังยืน In-House หน. และ รก.หน. หรือเทียบเท่า 16 ม.ีค. 64 

รุ่นที่ 1 : 09.00 น. – 12.00 น.

รุ่นที่ 2 : 13.00 น. – 16.00 น.

120,000.00           สถาบนัไทยพัฒน์ มูลนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์

85.00 100.00 รูปแบบ On-line

39 หลักสูตร Voice of Customer : VOC Customer Insight (วีธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพือ่ค้นหา Customer Insight) In-House พนักงานระดับ 4 - 11 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

40 หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ส าหรับระดับปฏิบติั In-House พนักงานระดับ 4 - 7 รุ่นที่ 1 : 26 ม.ีค. 64

รุ่นที่ 2 : 27 พ.ค. 64

4,249.00               ส านักงาน ปปช. 87.20 98.89 รุ่นที่ 1 รูปแบบ On-line

รุ่นที่ 2 รูปแบบ On-air

41 หลักสูตร การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) In-House ผอ.ฝ่าย/ผอ.กอง หรือเทียบเท่า 21 พ.ค. 64

รุ่นที่ 1 : 09.00 น. - 12.00 น.

รุ่นที่ 2 : 13.00 น. - 16.00 น.

7,200.00               ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) 86.8 รูปแบบ On-line

42 หลักสูตร การจดัท ารายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ In-House พนักงานระดับ 4 - 14 28 ม.ิย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 90.30 100 ด าเนินการพร้อมหลักสูตร คล่ืนลูกใหม่ รุ่นที่ 11 ภาควิชาการ

43 สัมมนา HR Coordinator เพือ่สร้างผู้แทน HR ในส่วนงาน In-House พนักงานระดับ 4 - 10 21 ม.ิย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 90.40 รูปแบบ On-line

44 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับพนักงานใหม่ In-House พนักงานใหม่ รุ่นที่ 1 : 11 พ.ค. 64

รุ่นที่ 2 : 24 พ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 87.20 100 รูปแบบ On-line

45 หลักสูตร ระบบการจดัการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

เพือ่รองรับการขยายขอบเขตการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

In-House พนักงานระดับ 4 - 14 20 27-28 30 ก.ย. 1 8 18-19 

และ 27 ต.ค. 64

166,500.00           บริษัท บเีอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั อยู่ระหว่างด าเนินการ รูปแบบ On-line

46 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานกอ่สร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน In-House พนักงานระดับ 4 - 14 10 ส.ค. 64 3,600.00               กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 78.60

47 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ In-House คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนักงาน รฟม. คร้ังที่ 1 : 9 ม.ิย. 64

คร้ังที่ 2 : 28 ม.ิย. 64

คร้ังที่ 3 : 11 ส.ค. 64

คร้ังที่ 4 : 15 ก.ย. 64

ไม่ใช้งบประมาณ บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั

48 หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิบติัการระงับเหตุฉุกเฉินประจ าป ี

(กจิกรรมย่อย ได้แก ่หลักสูตร ปฐมพยาบาล หลักสูตร การปอ้งกนัและระงับอคัคีภัยเบือ้งต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ)

In-House พนักงานระดับ 4 - 14 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในคราวการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน คร้ังที่ 8/2564 ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบการงด

ฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว 

ประจ าป ี2564 โดยให ้สปอ. จดัท าหนังสือเสนอ ผวก. อนุมัติการงดฝึกซ้อม

ดังกล่าว

49 หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบติังานตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 In-House พนักงานระดับ 4 - 14 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

50 หลักสูตร การอบรมเชิงบรูณาการด้านการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้า In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง รฟม. ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

51 หลักสูตร ปฏิบติังานการด ารงชีวิตปกติแบบใหม่ (New Normal) In-House พนักงานระดับ 4 - 14 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

52 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น In-House พนักงานใหม่ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผวก. อนุมัติใหเ้ล่ือนการด าเนินงานไปปงีบประมาณถัดไป

Core Competency : นวัตกรรม

Module  : ลูกค้า การตลาด และความรบัผิดชอบต่อสังคม

Corporate Core Competency : ความสามารถการพัฒนาธรุกิจทีม่ีลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer)

Module  : จรยิธรรม (Ethical Skills)

Core Competency : จรยิธรรม

Master Course 3 : Training Needs Development

Corporate Core Competency : ความสามารถการบรหิารการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ 

Corporate Core Competency : ความสามารถการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและการเช่ือมต่อ

Core Competency : การท างานเป็นทีม

Module  : ดิจิทัล เทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม
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วันอบรม งบประมาณทีใ่ช้ หมายเหตุ

การพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Classroom Training)

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล ปี 2564

ล าดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย สถาบัน/วิทยากร
การประเมินผลฝึกอบรม

รปูแบบการด าเนินงาน
Reaction Learning Behavior ROI

Self 

Summary

53 หลักสูตร การบริหารจดัการองค์กรยุคใหม่ หวัข้อ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิต่อระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 

(State Enterprise Assessment Model : SE-AM) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบติังานและการจดัการ (Core

 Business Enablers : CBEs)

In-House คณะกรรมการ 21 ต.ค. 63  ใช้งบประมาณป ี63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ด าเนินการต่อเนื่องจากปงีบประมาณ 2563 รูปแบบ Hybrid

54 หลักสูตร Director Certification Program : DCP Public นายปญัญา ชูพานิช 8 ม.ค. - 5 ก.พ. 64 94,600.00             สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

55 หลักสูตร การก ากบัดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน Public คณะกรรมการ สถาบนัพระปกเกล้า หน่วยงานผู้จดัไม่เปดิรับสมัคร

Master Course 5 : การพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development In-House/

Public

พนักงานทุกสังกัด 1,953,358.77       

56 หลักสูตร การจดัท าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) In-House หน.แผนก ระดับ 8 และ รก.หน. 

(ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรในป ี2562)

7 ม.ิย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. 91.43 90.67 รูปแบบ On-line

57 หลักสูตร การโค้ช (Coaching) ส าหรับผู้บริหารระดับต้น In-House หน.แผนก (ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรในป ี2563) 25 ส.ค. 64 41,730.00             บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 91.68 80 รูปแบบ On-line

58 W-1 โครงการจดัท าระบบความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Path)

และก าหนดแนวทางพัฒนาความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ รฟม. กจิกรรมส่ือสารระบบความกา้วหน้าในอาชีพ รูปแบบ On-line

59 W-2 โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning) In-House ผอ.กอง ขึ้นไป ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRPD) พัฒนากลุ่ม Successor ด าเนินการต่อเนื่องจากป ี2563 รูปแบบ Hybrid

60 W-3 โครงการพัฒนาบคุลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) In-House พนักงานระดับ 7 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 ค่าจา้งที่ปรึกษา สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ล าดับที่ 23 หลักสูตร พัฒนาบคุลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) รูปแบบ On-line

61 W-4 โครงการจดัท าเส้นทางพัฒนาสมรรถนะบคุลากร (Competency Development Roadmap : CDR) In-House หวัหน้าแผนกขึ้นไป ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2,100,000.00         บริษัท ไทยสกลิล์พลัส จ ากดั รูปแบบ On-line

62 W-5 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ In-House พนักงานระดับ 5 - 6 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

63 W-6 โครงการยกระดับระบบจดัการความรู้ในองค์กร In-House พนักงานทุกระดับ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

64 W-7 โครงการส่งเสริมการจดัการความรู้สู่การปฏิบติั In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

65 W-8 โครงการพัฒนาระบบจดัการความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – Learning) In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 990,000.00           ศูนย์บริการวิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบ On-line

66 W-9 โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบคุคลเพือ่สร้างแนวปฏิบติัที่เปน็เลิศ (Best Practice) In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

67 W-10 โครงการแผนสวัสดิการที่เหมาะสมกบัช่วงวัยของพนักงาน In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

68 W-11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบคุลากรที่มีต่อองค์กร In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รูปแบบ On-line

69 W-12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

 กจิกรรม ผู้น าต้นแบบ MRTA จ านวน 3 รุ่น

 กจิกรรม Risk Manager หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 21 24 และ 28 ม.ิย. 64

6 และ 13 ก.ค. 64

150,000.00           บริษัท คีย์โซลูชั่นเทรนนิ่ง จ ากดั รูปแบบ On-line

70 W-13 โครงการจา้งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล In-house พนักงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ บริษัท บซิโพเทนเชียล จ ากดั ด าเนินการต่อเนื่องจากป ี2563 รูปแบบ On-line

71 W-14 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพือ่เพิม่มาตรฐานและแนวทางปฏิบติัที่ดี In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 8 ม.ิย. 64 - 30 ส.ค. 64 2,240,000.00         บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 89.00 รูปแบบ On-line

9,261,163.77    ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (เฉพาะหลักสูตร In-House)

สรปุรปูแบบการด าเนินการจัดฝึกอบรม (เฉพาะ In-House) ดังน้ี รปูแบบ On-line จ านวน 31 หลักสูตร  รปูแบบ Hybrid จ านวน 8 หลักสูตร  รปูแบบ On-air จ านวน 1 หลักสูตร

การพัฒนาระบบงาน (Work System Development)

Master Course 4 : Board of Directors Development

การให้ความรูเ้ครือ่งมือการพัฒนาทีไ่ม่ใช่การฝึกอบรม

รายละเอียดงบประมาณทีใ่ช้ไป ดูเพ่ิมเติมที ่หน้าที ่4 และ ภาคผนวก ก

รวมงบประมาณที่ใช้จ านวนทั้งสิ้น 88.65
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สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการจัดท าแผนการเรียนรู้
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564  พบปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ ศบค. ได้ออกประกาศ 
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12) 
เนื่องจากเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในพื้นที่ที่มีความแออัดหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับเชื้อโรคได้
กลายพันธุ์ท าให้เกิดการติดโรคได้ง่าย โดยก าหนดมาตรการป้องกันโรค ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้
แออัด และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จ าเป็น รวมถึงประกาศ รฟม. เรื่อง การ
ก าหนดให้พนักงานปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work from Home) ท าให้มีผลกระทบไม่สามารถ
ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการเดินทางไปต่างจังหวัด การศึกษาดูงาน และการท ากิจกรรม 
workshop ร่วมกัน ได้ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 ด้านการจัดอบรม  

- ไม่สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด หลักสูตรอบรมที่เป็น Classroom 
Training และหลักสูตรสูตรที่มีการท ากิจกรรม workshop ได้  

- การฝึกอบรมรูปแบบ On-line พนักงานบางคนไม่มีกล้อง Webcam และไม่สะดวกที่จะใช้ 
Smartphone ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  

- จากการด าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ On-line ในช่วงแรก พนักงานที่เข้าอบรมร้อยละ 7.63 
ไม่ได้เปิดกล้องเพื่อยืนยันตัวตน 
 ด้านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาและสมรรถนะของบุคลากร พนักงานไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ท าให้
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองของพนักงานทุกระดับไม่เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่ก าหนด และอาจส่งผลต่อ
สัดส่วนของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
 ด าเนินการขอทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มี
ความจ าเป็นและเร่งด่วนในการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2564 โดยเลื่อนการจัดฝึกอบรมไปในปีงบประมาณ
ถัดไป จ านวน 13 หลักสูตร ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบตามบันทึก ที่ ฝทบ/1286 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564  
 ด้านการจัดอบรม  

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมที่ไม่มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด และหลักสูตรที่สามารถ
อบรมรูปแบบ On-line ได้ก่อน โดยปรับรูปแบบวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบ On-line ผ่าน Video Conference 
เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 100%  
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- ด าเนินการจัดซื้อกล้อง Webcam และจัดท าข้อปฏิบัติการยืมกล้อง Webcam เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบ On-line 

- ก าหนดให้การเปิดกล้องเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเปิดกล้องทุกครั้ง
ที่ฝึกอบรมรูปแบบ On-line เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด  

- สื่อสารให้พนักงานรับรู้ข้อปฏิบัติการยืมกล้อง Webcam ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ด้านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาและสมรรถนะของบุคลากร เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ซึ่งถือเป็นการสร้างแนวคิดและสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง (Self-learning) ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital 
Management : HCM) หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์ ประเด็นย่อย การเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสมรรถนะของ รฟม. และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ 

- เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
- เว็บไซต์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai 

Massive Open On-line Course platform : Thai MOOC) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 

ทั้งนี้ ฝทบ. จะน าข้อมูลดังกล่าว ไปปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการเพิ่มช่องทางและรูปแบบในการเรียนรู้
และพัฒนาให้เหมาะสมและหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 



ภาคผนวก ก 



งบ ส่วนงานผู้ว่าการ 35,000.00     

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 35,000.00

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สผว. 252,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน  หมายเหตุ

1 หลักสูตร Design Thinking - กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 15 มี.ค.64 - 30 พ.ค.64 นางสาววรรณวิสาข์ เกล้ียงช่วย สผว. ส่ง 1 4,500.00 4,500.00

1 4,500.00 4,500.00

คงเหลือ 247,500.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สสอ. 343,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน  หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 343,000.00

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สกม. 273,000.00   

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 12 7 ส.ค. 64 - 25 มี.ค. 65 นางสาวอภิฐา วิริยะพงษ์ สกม. 1 88,000.00                   88,000.00         

2 หลักสูตร กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ส าหรับผู้ปฏิบติังานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 2 1 ส.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 นางสาวขวัญฤทยั พงษ์สุข สกม. 2                     5,000.00 2,500.00           

นางสาวสุธินี วาจารีย์ สกม.

3 93,000.00 31,000.00

คงเหลือ 180,000.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สนก. 259,000.00   

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1  หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 11 ม.ค.64 - 15 ม.ค.64 นางสาวบศุรินทร์ ปิ่นมณี สนก. ไม่ส่ง 2 15,600.00                   7,800.00           

นางสาวพิชาญา มุกดาสนิท สนก.

2 หลักสูตร โครงการอบรมภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English) 20 ก.ย. 64 - 8 พ.ย. 64 นายบรุพล ใหม่ชู สนก. 1                     7,000.00 7,000.00           

3 22,600.00 7,533.33

คงเหลือ 236,400.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สตส. 203,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร พัฒนารูปแบบของแผนตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  15 ธ.ค.63 - 16 ธ.ค.63 นายคณิต เตโชชลาลัย สตส. ส่ง 1 5,350.00 5,350.00

2 หลักสูตร IT Risk Management for Auditor การบริหารความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ม.ิย. 64 - 16 มิ.ย. 64 นางสาวณัชชา พรหมเมศร์ สตส. ไม่ส่ง 1 6,074.77 6,074.77

2 11,424.77 5,712.39

คงเหลือ 191,575.23

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝนย. 273,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP Online) 28 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64 นางสาวธัญพร  ธรรมวชิราพร ฝนย. 3                    86,670.00           28,890.00

นายเสกสรร เผือกศรี ฝนย.

นางสาวอุบลรัตน แพเจริญชัย ฝนย.

3 86,670.00 28,890.00

คงเหลือ 186,330.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝพค. 413,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร การพัฒนาบคุลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10 23 ก.ย. 64 - 2 ธ.ค. 64 นางสาวจตุรพร จารุวัจนกุล ฝพค. 1 69,000.00 69,000.00

1 69,000.00 69,000.00

คงเหลือ 344,000.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝทท. 301,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร Advanced SQL for Data Analytics with BigQuer 12 พ.ค. 64 นางสาวกันต์ฤทยั หนุยจันทกึ ฝทท. ส่ง 3 8,970.00 2,990.00

นางสาวยูถิกา จันทวงศ์ ฝทท.

นางสาวตวงรัตน์ คงสัตย์ ฝทท.

2 หลักสูตร Basic to Advanced Flutter 17 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 นายนพคุณ สารวงษ์ ฝทท. ส่ง 4 45,000.00 11,250.00

นายสุธีกานต์ เรืองศรี ฝทท.

นางสาวเบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล ฝทท.

นายสว่างพงษ์ จันทพร ฝทท.

3 53,970.00 17,990.00

คงเหลือ 247,030.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝชง. 532,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 24 ก.พ. 64 74 3,600.00 48.65

2 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบติัตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 11 มี.ค. 64 74 4,149.00 56.07

3 หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 23 เม.ย. 64 76 3,600.00 47.37

4 หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 11 16 ส.ค. 64 - 1 ก.ย. 64 นางสาวจิรนันท ์วรจักร ฝชง. 1 59,000.00 59,000.00

225 70,349.00 312.66

คงเหลือ 461,651.00

รวมทั้งสิ้น

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝชง.

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝธด. 301,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร AML and Cyber Financial Crime รุ่นที่ 2 11 พ.ย. 63 นางสาวทติุยา ทองสมนึก ฝธด. 1 11,556.00 7,020.27

1 11,556.00 11,556.00

คงเหลือ 289,444.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝวส. 469,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร การออกแบบ ติดต้ัง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 นางสาวธนภรณ์ ศรีสุข ฝวส. ส่ง 19,500.00 6,500.00

นายธนภูมิ กอบฝ้ัน ฝวส.

นายนครินทร์ ทองบญุนุ่ม ฝวส.

2 หลักสูตร มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 นางสาวฐิตา จิวตระกูล ฝวส. ส่ง 1 6,500.00 6,500.00

3 หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 25 25 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 นายเอกกวี อุชชิน ฝวส. ส่ง 2 21,400.00 10,700.00

นางสาวแก้วทองพลอย แก้วศิริ ฝวส.

6 47,400.00 7,900.00

คงเหลือ 421,600.00

3

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝบก.1 371,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม รหัสพนักงาน ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 371,000.00

รวมทั้งสิ้น

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝบก.2 252,000.00   

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) 20 ก.พ. 64 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง ฝบก.2 ส่ง 1 1,000.00 1,000.00

2 หลักสูตร ความรู้เร่ืองกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 17 3 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 นายพัชร สุริยกุล ณ อยุธยา ฝบก.2 ส่ง 1 4,500.00 4,500.00

3 หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 4 19 ม.ิย. 64 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง ฝบก.2 ส่ง 1 2,500.00 2,500.00

4 หลักสูตร การพัฒนาบคุลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10 23 ก.ย. 64 - 2 ธ.ค. 64 นายพันสราญ สราญรมย์ ฝบก.2 2 138,000.00 69,000.00

นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง

5 146,000.00 29,200.00

คงเหลือ 106,000.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝพธ. 378,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 378,000.00      

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝรฟ. 231,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 231,000.00

รวมทั้งสิ้น

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝปก. 616,000.00   

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันทีฝึ่กอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทัง้หมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้และความปลอดภัยในระบบรถไฟฟา้ขั้นต้น (Basic Knowledge and General Safety in Railway System) ภาคปกติ
รุ่นที ่1 : 19 - 22 ต.ค. 63
รุ่นที ่2 : 24 - 27 พ.ย. 63
ภาคพเิศษ
รุ่นที ่1 : 8 พ.ย. 63

38,700.00          38,700.00          

2 หลักสูตร การติดต้ังนัง่ร้านและตรวจสอบนัง่ร้านตามมาตรฐาน BS Standard 9 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 นายณภัทร ศิริบุตร ฝปก. ไม่ส่ง 5 21,400.00          4,280.00           

นายณัฐพล จนัทร์ไกรวัล ฝปก.

นายวีกจิ วิกลุ ฝปก.

นางสาวณัชชา สินประเสริฐรัตน์ ฝปก.

นายภูวดล อดุมพฤกษ์ ฝปก.

5 60,100.00 12,020.00

คงเหลือ 555,900.00   

รวมทัง้สิน้

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝปก.

สรุปการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝรภ. 1,365,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน  หมายเหตุ

1 หลักสูตร เทคนิคการเขียนและใช้ระเบยีบภายในหน่วยงานส าหรับผู้บริหารภาครัฐ 12 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ฝรภ. ส่ง 1 5,000.00 5,000.00

2 หลักสูตร การปอ้งกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธท าลายล้างสูง ชั้นประทวน รุ่นที่ 8 22 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 นายพงศ์ชนก ปกัษาพันธ์ ฝรภ. ส่ง 1 8,420.00 8,420.00

3 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47  20 ต.ค.63 - 18 ธ.ค.63 นายวัชรินทร์ บญุเอนก ฝรภ. ส่ง 3 28,440.00 9,480.00

นายเสรี ศาสนปติิ ฝรภ.

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ ฝรภ.

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ Ravens Challenge Asean 2020 9 พ.ย.63 - 13 พ.ย.63 54 127,800.00 2,366.67

5 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  17 ธ.ค.63 - 18 ธ.ค.63 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ฝรภ. ส่ง 2 4,280.00 2,140.00

นายบารเมษฐ์ บญุเรือง ฝรภ.

6 หลักสูตร ผู้ก ากับการ รุ่นที่ 126 22 ม.ค. 64 - 13 พ.ค. 64 พันจ่าอากาศเอกอภิสิทธ์ิ ปลัดกอง ฝรภ. ส่ง 1 34,390.00 34,390.00

7 หลักสูตร การรับมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีด ท าร้ายประชาชนในเขตระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 : 10 ม.ีค. 64 - 11 ม.ีค. 64
รุ่นที่ 2 : 17 ม.ีค. 64 - 18 ม.ีค. 64

รุ่นที่ 3 : 24 ม.ีค. 64 - 25 ม.ีค. 64
รุ่นที่ 4 : 31 ม.ีค. 64 - 1 เม.ย. 64

138 373,600.00 2,707.25

8 หลักสูตร การฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบดิ (K-9) ประจ าป ี2564 20 ก.ย.64 - 24 ก.ย.64 12 77,750.00 6,479.17

9 หลักสูตร การเปน็วิทยากรมืออาชีพ 5 ส.ค.64 - 6 ส.ค.64 75 14,400.00 192.00

287 674,080.00 2,348.71

คงเหลือ 690,920.00

รวมทั้งสิ้น

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝรภ.

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝรภ.

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝรภ.

การฝึกอบรมภายใน (In-House) ของ ฝรภ.

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝกท. 644,000.00   

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร ประกาศนียบตัรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง 19 ธ.ค. 63 - 12 ก.ย. 64 นายสมชาย แซ่ต้ัง ฝกท. ไม่ส่ง 1            60,000.00          60,000.00

1 60,000.00 60,000.00

คงเหลือ 584,000.00

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝจบ. 490,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 17 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ฝจบ. ส่ง 1 2,140.00 2,140.00

2 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 22 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 นายนฤดล หมันหลิน ฝจบ. 1 2,140.00 2,140.00

3 10 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 นางสาวภัณฑิลา เครือใหญ่ ฝจบ. ส่ง 2 5,000.00 2,500.00

นางสุภาภรณ์ ทรัพย์สัตย์ ฝจบ.

4 9,280.00 2,320.00

คงเหลือ 480,720.00

หลักสูตร การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ ฝทบ. 343,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร
วันที่ฝึกอบรม

ช่ือ-สกุล สังกัด
รายงาน

การฝึกอบรม
ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

1 นางสาวศุภางคณา ชุมพล ไม่ส่ง 3 19,260.00 6,420.00

นางสาววาศิณี พรหมช่วย

นางสาวรวีวรรณ พุทธิวัฒน์

2  หลักสูตร การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะส้ันใหต้รงกับเปา้หมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 15  2 พ.ย.63 - 2 พ.ย.63 นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์ ฝทบ. ส่ง 1 3,959.00 4,601.00

3  หลักสูตร Digital Transformation for Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 2  3 พ.ย.63 - 22 ธ.ค.63 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ฝทบ. ส่ง 1 65,000.00 65,000.00

4  หลักสูตร เทคนิคการก าหนด KPI และการจัดท า Action Plan (KPI & Action Plan - PMS Module 1)  9 ธ.ค.63 - 9 ธ.ค.63 นางสาวปาลิน งดงาม ฝทบ. ส่ง 2 7,490.00 3,745.00

นางสาวศิริพร สินโท

5  หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  17 ธ.ค.63 - 18 ธ.ค.63 นายพีรณัฐ ข าช้าง ฝทบ. ส่ง 1 2,140.00 2,140.00

6  หลักสูตร Graphic Design Workshop with Photoshop & Illustrator CC  7 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64 นางสาวมาคี มงคลรัตน์ ฝทบ. ส่ง 1 6,955.00 6,955.00

7  หลักสูตร KNOWLEDGE MAPPING FROM CONCEPT TO ACTIONS  30 ม.ีค.64 - 30 มี.ค.64 นายจิรัฎฐ์ สีขาว ฝทบ. ส่ง 2 7,704.00 3,852.00

นางสาวพิชชาภรณ์ เรืองสุทธา ฝทบ.

11 112,508.00 10,228.00

คงเหลือ 230,492.00

รวมทั้งสิ้น

 หลักสูตร HR Fundamental Skill รุ่นที่ 2  23 ก.พ.64 - 18 ม.ีค.64 ฝทบ.

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สปอ. 77,000.00    

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงาน
การฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 77,000.00    

รวมทั้งสิ้น

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



งบ สพร. 49,000.00      

ล าดับ ช่ือหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ช่ือ-สกุล สังกัด รายงานการฝึกอบรม ผู้อบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่าย : คน หมายเหตุ

0 0.00 0.00

คงเหลือ 49,000.00

ไม่มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

รวมทั้งสิ้น

สรปุการใช้งบประมาณด้านการพัฒนาตาม Functional/Technical Competency Development ประจ าปีงบประมาณ 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



การค านวณชัว่โมงการพัฒนา 

1) วิธีค านวณชั่วโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) 
จ านวนชั่วโมงการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training)  
= (จ านวนคน x ระยะเวลาอบรม)1 + (จ านวนคน x ระยะเวลาอบรม)2 + (จ านวนคน x ระยะเวลาอบรม)n 

 
2) วิธีค านวณชั่วโมงการพัฒนาที่ไม่ใช่วิธีการฝึกอบรม (Non - Training) 

พนักงาน ประจ าปี 2564 (1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 4 ชั่วโมง/เดือน เท่ากับ 12 ชั่วโมง/ไตรมาส) 
ดังนั้น การพัฒนาของพนักงานต่อ 1 รายการ จะมีระยะเวลาการเรียนรูเ้ท่ากับ 48 ชั่วโมง/ปี รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ Non-Training ร้อยละ รายการสมรรถนะ ชั่วโมงการเรียนรู้  รวมชั่วโมงการเรียนรู้  

1 C : Coaching 20.61 33 48 1,584 

2 JA : Job Assigment 21.21 35 48 1,680 

3 JS : Job Shadowing 1.82 3 48 144 

4 OJT : On the Job Training 46.67 73 48 3,504 

5 PA : Project Assigment 1.21 2 48 96 

6 SV : Site Visit 0.00 0 48 - 

7 SL : Self Learning 8.48 14 48 672 

รวม 100.00 160 240 7,680 

หมายเหตุ : พนักงานทั้งหมด 134 คน ได้รับการพัฒนารายการสมรรถนะแบบ Non - Training รวมจ านวน 160 
รายการ คิดเป็น 7,680 ชั่วโมง/ปี 

 
 พนักงานใหม ่ประจ าปี 2564 (1 ชั่วโมง/สัปดาห ์= 4 ชั่วโมง/เดือน (พนักงานทดลองงาน 4 เดือน)) 
ดังนั้น การพัฒนาของพนักงานต่อ 1 รายการ จะมีระยะเวลาการเรียนรูเ้ท่ากับ 48 ชั่วโมง/ปี รายละเอียดดังนี้ 

Non-Training รายการสมรรถนะ ชั่วโมงการเรียนรู้  รวมชั่วโมงการเรียนรู้  

OJT : On the Job Training 189 16 3,024 

หมายเหตุ :  พนักงานใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 107 คน โดยประเมินในช่วงระยะเวลาทดลองงาน 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 29 กรกฎาคม 2564) ได้รับการพัฒนารายการสมรรถนะแบบ Non - Training 
รวมจ านวน 189 รายการ คิดเป็น 3 ,024 ชั่วโมง/ปี 




