ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โดย .. กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผลการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาเนินการโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ลา
ดับ

ชื่อโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม

วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
การท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 17 - 19
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
โนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
การฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Zoom Meeting ตั้งแต่วนั ที่
26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์
2565 ถ่ายทอดสัญญาณ
ณ ห้องประชุม 2
กรมการท่องเที่ยว
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 3 ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

2

ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมจริง
การฝึกอบรม
ที่กาหนดไว้
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(คน)
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ
420

380

90.5

-

-

47

47

100

47

100

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,322,204

-

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

360,253

-

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

ลา
ดับ

ชื่อโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม

วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ

3

โครงการหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
และกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
สู่ประเทศไทย 4.0
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง
(นยส.)” รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Zoom Meeting ดังนี้
ช่วงที่ 1 : การปฐมนิเทศ
7 - 8 กันยายน 2564
ช่วงที่ 2 : การฝึกอบรม
9 - 11 และ 13 - 17
กันยายน 2564
ช่วงที่ 3 : การปัจฉิมนิเทศ
22 - 23 กันยายน 2564
ถ่ายทอดสัญญาณ
ณ ห้องประชุม 1 - 2
กรมการท่องเที่ยว อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ชั้น 3
ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมจริง
การฝึกอบรม
ที่กาหนดไว้
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(คน)
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ
45

45

100

45

100

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

700,204 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จึงปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรจากการฝึกอบรม
ในรูปแบบออนไซต์
(Onsite Training) เป็น
การฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online
Training)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมจริง
การฝึกอบรม
ที่กาหนดไว้
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(คน)
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ

ลา
ดับ

ชื่อโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม

วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ

4

โครงการหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
สาหรับบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตร
“ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยว (English
for Tourism)” รุน่ ที่ 4
หลักสูตรที่ 2 : หลักสูตร “ภาษาจีน
เบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยว (Basic
Chinese for Tourism)” รุ่นที่ 1
โครงการหลักสูตรการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก

การเรียนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ & ภาษาจีน)
ด้วยระบบออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม
2564 - 14 กุมภาพันธ์
2565 (ระยะเวลาเรียน
4 เดือน / 60 ชั่วโมง)

80

85

106.3

-

-

-

-

5

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

485,000 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จึงปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรจากการฝึกอบรม
เป็นการเรียนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ & ภาษาจีน)
ด้วยระบบออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน
*ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
การประเมินผลการพัฒนา
-

-

-

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จึงมิได้ดาเนินโครงการ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แต่อย่างใด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

ลา
ดับ

6

7

ชื่อโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักบริหารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ระดับกลาง (Tourism Professional :
T-PRO)” รุ่นที่ 4
การประชุมเพื่อรายงานผล
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมกีฬาของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
การจัดการความรู้ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
(Knowledge Management :
KM) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมจริง
การฝึกอบรม
ที่กาหนดไว้
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(คน)
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จึงไม่ได้ดาเนินการจัด
การประชุมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

-

-

-

-

-

-

-

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19
จึงไม่ได้ดาเนินการจัด
การประชุมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

ลา
ดับ

ชื่อโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม

วัน เวลา และสถานที่
ดาเนินโครงการ

8

โครงการฝึกอบรมหลักกฎหมาย
ปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
ของข้าราชการสานักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การฝึกอบรมในรูปแบบ
ออนไซต์ (Onsite Training)
และในรูปแบบออนไลน์
(Online Training) โดยใช้
โปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 25 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม 1 และ 2
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ถนนราชดาเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ

ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่านเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรมจริง
การฝึกอบรม
ที่กาหนดไว้
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(คน)
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ
205

255

124.4

-

-

******************************************

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
15,264

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กองกลาง

ผลการดาเนินงานตามแผนการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้ารับการศึกษา ทุน และการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับการศึกษา ทุน และการฝึกอบรม
ในโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ลำ
ชื่อโครงกำร
ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
ดับ
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง : 93/ - ข้ำรำชกำรพลเรือนผูด้ ำรง
3/3
สำนักงำน
ผู้นำที่มีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม 94
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ก.พ.
(นบส.1) รุ่นที่ 93 และรุ่นที่
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือดำรง
รับผิดชอบ
94 ประจำปีงบประมำณ
ตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำย
2564
เช่นเดียวกับประเภทอำนวยกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่ง
ข้ำงต้นรวมกันมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี และต้องไม่เป็นผูเ้ กษียณ
อำยุรำชกำรในปีงบประมำณ
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
เชี่ยวชำญ หรือเคยดำรง ตำแหน่ง
ดังกล่ำว แต่ปัจจุบันได้รับกำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำรในสังกัดส่วนรำชกำร
ที่มีฐำนะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับ
บัญชำหรือปฏิบตั ิรำชกำรขึน้ ตรง
ต่อนำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรดังกล่ำวดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง
(ตำแหน่งระดับ 11 เดิม) และ
ต้องไม่เป็นผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณที่เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน ก.พ.
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

-2ลำ
ชื่อโครงกำร
ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
ดับ
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 76/ - ข้ำรำชกำรพลเรือนผูด้ ำรง
1/1
253,000
(นปส.) รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 77
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือดำรง
2564
ตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติรำชกำร
เช่นเดียวกับประเภท
อำนวยกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
2 ปี ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือ
เคยดำรงตำแหน่งข้ำงต้น
รวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
และต้องไม่เป็นผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณ ที่เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม
- ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
เชี่ยวชำญ หรือเคยดำรง ตำแหน่ง
ดังกล่ำว แต่ปัจจุบันได้รับ
กำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำรในสังกัด
ส่วนรำชกำร
ที่มีฐำนะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับ
บัญชำหรือปฏิบตั ิรำชกำรขึ้น
ตรงต่อนำยกรัฐมนตรีและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรดังกล่ำว
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหำร
ระดับสูง (ตำแหน่งระดับ 11
เดิม) และต้องไม่เป็นผูเ้ กษียณ
อำยุรำชกำรในปีงบประมำณที่
เข้ำรับกำรฝึกอบรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กระทรวง
มหำดไทย
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

-3ลำ
ชื่อโครงกำร
ดับ
3 โครงกำรฝึกอบรมเสริม
หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง
(ส.นบส.)” รุ่นที่ 14

ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 - ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
6 เดือน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ที่ปฏิบัติรำชกำรเช่นเดียวกับ
ประเภทอำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ
1 ปี 6 เดือน ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
หรือเคยดำรงตำแหน่งข้ำงต้น
รวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
6 เดือน นับถึงวันเปิดกำร
ฝึกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำร
9 - ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครู จริง 1
ระดับสูง กระทรวงศึกษำธิกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำรอง
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ประจำปี
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
1
งบประมำณ พ.ศ. 2564
อำนวยกำรระดับสูง ที่ไม่เคยผ่ำน
(เวียนระดับกระทรวง)
กำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำร
ระดับสูงของสำนักงำน ก.พ.
(นบส.ก.พ.) หรือหลักสูตรอื่นที่
ก.พ. รับรอง หรือ
- ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร ระดับต้น ที่มี
ประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
เทียบเท่ำผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เทียบเท่ำ
ประเภทอำนวยกำรระดับต้น
และปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับ
ประเภทอำนวยกำรระดับต้น
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

งบประมำณ

4

ค่ำลงทะเบียน
สำนักงำน
45,000 บำท ปลัดกระทรวง
เบิกจำก
ศึกษำธิกำร
หน่วยงำน
*ดำเนินกำรเสร็จ
ต้นสังกัด
สิ้นแล้ว

45,920

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน ก.พ.
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

-4ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

5

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
“นักบริหำรระดับสูงกระทรวง
คมนำคม (นบส.คค.)” รุ่นที่ 3
(เวียนระดับกระทรวง)

ครั้ง/
รุ่น

กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญหรือเทียบเท่ำที่
เคยมีประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำร
ไม่ต่ำกว่ำประเภทอำนวยกำร
ระดับต้นหรือเทียบเท่ำมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรง
1
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี 6 เดือนหรือผู้
ดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบตั ิรำชกำร
เช่นเดียวกับประเภทอำนวยกำร
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 6 เดือน ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่ง
ข้ำงต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ
1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดกำร
ฝึกอบรม
- ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญ หรือเคยดำรงตำแหน่ง
ดังกล่ำว แต่ปัจจุบันได้รับกำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร
- พนักงำนรัฐวิสำหกิจและพนักงำน
องค์กำรมหำชน ที่ดำรงตำแหน่ง
และรับเงินเดือนเทียบเท่ำ
ข้ำรำชกำรประเภทอำนวยกำร
หรือตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ และผู้ดำรง
ตำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี

งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กรณีที่ 1
กระทรวงคมนำคม
เป็นกำร
*ดำเนินกำรเสร็จ
ฝึกอบรม
สิ้นแล้ว
ประเภท ก
(ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
เทียบเท่ำ
ระดับ 9
เกินกว่ำ
กึ่งหนึ่ง) มี
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
คนละ
125,300
บำท (หนึ่ง
แสนสองหมื่น
ห้ำพันสำม
ร้อยบำท
ถ้วน) กรณีที่
2 เป็นกำร
ฝึกอบรม
ประเภท ข
(ผู้เข้ำรับกำร

-5ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

ครั้ง/
รุ่น

6

หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง
กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
(นบส.กษ.) รุ่นที่ 4

4

กลุ่มเป้ำหมำย
คุณสมบัติ

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร และเคยดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชีย่ วชำญ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยกำร และเคยมีคำสั่งให้
ปฏิบัติรำชกำรเช่นเดียวกับ
ประเภทอำนวยกำร มำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และมี
คำสั่งหรือเคยมีคำสั่งให้ปฏิบัติ
รำชกำรเช่นเดียวกับประเภท
อำนวยกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
- มีอำยุรำชกำรเหลืออยู่ไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝึกอบรม
เทียบเท่ำ
ระดับ 9
น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง)
จำนวน
87,500
บำท (แปด
หมื่นเจ็ดพัน
ห้ำร้อยบำท
ถ้วน)
1
40,000
บำท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

-6ลำ
ชื่อโครงกำร
ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ดับ
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
1
กระทรวงสำธำรณสุข (นบส.สธ)
อำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมำณ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติ
พ.ศ. 2564
รำชกำรเช่นเดียวกับประเภท
อำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรง
ตำแหน่งข้ำงต้นรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวัน
เปิดกำรอบรม
- ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เช่น พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรอิสระ ทหำร
ตำรวจ ผู้บริหำรองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ที่
ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำประเภท
อำนวยกำร และมีประสบกำรณ์
ทำงด้ำนบริหำร
- จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณที่เข้ำรับ
กำรอบรม
8 หลักสูตรนักบริหำรกำรทูต
11 ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง
(นบท.) รุ่นที่ 13 (เวียนระดับ
ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ
กระทรวง)
ขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภท
บริหำร หรืออำนวยกำร (ระดับสูง
และระดับต้น) หรือพนักงำนของ
รัฐในระดับเทียบเท่ำ และมี
ประสบกำรณ์กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรปฏิบัติงำน

งบประมำณ
175,000
บำท

ค่ำธรรมเนียม
กำรฝึกอบรม
จำนวน
230,000
บำท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กระทรวง
สำธำรณสุข
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ

-7ลำ
ชื่อโครงกำร
ดับ
9 หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจักร ประจำปี
กำรศึกษำ 2564 - 2565
รุ่นที่ 64
(เวียนระดับกระทรวง)

ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 1. ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ดำรง
จริง 2
ไม่มี
ตำแหน่ง
สำรอง
ค่ำใช้จ่ำย
- ประเภทบริหำร ระดับต้นขึ้นไป
1
ในกำรศึกษำ
- ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
อบรม
- ประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญขึ้นไป
- ประเภททั่วไป ระดับทักษะ
พิเศษ
*** สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนัก
บริหำรระดับสูงของสำนักงำน
ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำ
และสำนักงำน ก.พ.ให้กำรรับรอง
จะได้รับควำมเร่งด่วนในกำร
พิจำรณำเข้ำรับกำรศึกษำก่อน
2. พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรพล
เรือน ตำมข้อ 1
3. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 53 ปี และไม่
เกิน 55 ปี (เป็นผู้ที่เกิดระหว่ำง
2 ตุลำคม 2505 ถึง 31
ธันวำคม 2508)
4. เป็นผู้ได้รับควำมไว้วำงใจเข้ำถึง
ชั้นควำมลับของทำงรำชกำร
ระดับ "ลับที่สุด" และเป็นบุคคล
ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
พฤติกรรมบุคคลจำกหน่วยงำน
รัฐว่ำไม่เป็นภัยต่อควำมมั่นคง
ของชำติ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร
*อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ

-8ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

ครั้ง/
รุ่น

กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. เป็นผู้ได้รับควำมยินยอมให้เข้ำ
รับกำรศึกษำตำมสำยกำรบังคับ
บัญชำ จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนระดับอธิบดี หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือผู้บริหำร
ระดับสูงสุดขององค์กร
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่สภำ
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
กำหนด
10 หลักสูตรนักบริหำรกำรเงินกำร 8 ข้ำรำชกำรพลเรือนที่ดำรงตำแหน่ง
คลังภำครัฐระดับสูง (บงส.)
รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม
รุ่นที่ 8
ขึ้นไป “หรือผู้บริหำรที่ดำรง
ตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่ำ”
และปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับรอง
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม
ผู้ตรวจรำชกำรและที่ปรึกษำระดับ
กระทรวง
11 กำรฝึกอบรมหลักสูตรนัก
23 ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหำรมหำนคร
บริหำรระดับต้น ประเภทอำนวยกำร
1) หลักสูตรนักบริหำรมหำนคร
ระดับต้นและระดับสูง และได้ดำรง
ระดับสูง (บนส. กทม.)
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำร
รุ่นที่ 16
กอง หรือเทียบเท่ำมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปีดำรงตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ในตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำกลุ่ม
งำน หรือเทียบเท่ำ หรือพนักงำน
รัฐวิสำหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่ำผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำยุไม่เกิน
58 ปี

งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำร
ฝึกอบรม
และกำรศึกษำ
ดูงำน จำนวน
200,000
บำท

กรมบัญชีกลำง
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

ค่ำลงทะเบียน
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
-พักคู่
จำนวน
130,000
บำท
-พักเดี่ยว
จำนวน
142,000
บำท

กรุงเทพมหำนคร
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

-9ลำ
ชื่อโครงกำร
ครั้ง/
กลุ่มเป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
ดับ
รุ่น
คุณสมบัติ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 2) หลักสูตรนักบริหำรมหำนคร
ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่งประเภท
ระดับกลำง (บนก. กทม.)
วิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษไม่
รุ่นที่ 27
น้อยกว่ำ 1 ปีหรือประเภททั่วไป
ระดับอำวุโสไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรกอง
หรือเทียบเท่ำอำยุไม่เกิน 58 ปี

งบประมำณ
ค่ำลงทะเบียน
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
จำนวน
115,000
บำท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

13 3) หลักสูตรนักบริหำรมหำนคร
ระดับต้น (บนต. กทม.)
รุ่นที่ 38 และ 39

ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับชำนำญกำรหรือ
เทียบเท่ำ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำส่วน หัวหน้ำ
งำน หัวหน้ำแผนก หรือเทียบเท่ำ
อำยุไม่เกิน 55 ปี

-

ค่ำลงทะเบียน
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
จำนวน
99,000
บำท

*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

14 หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง
ของกระทรวงมหำดไทย
(บ.มท.) รุ่นที่ 33
(เวียนระดับกระทรวง)

1. ข้ำรำชกำรระดับชำนำญกำร
พิเศษหรือชำนำญกำร มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีข้ำรำชกำร
ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส
2. พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทอื่น
ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำ
นอกสังกัดข้ำรำชกำรพลเรือน
ตำมข้อ 1) (ผู้อำนวยกำรกอง/
หัวหน้ำแผนก)

จำนวน
2 คน
และ
สำรอง
1 คน

- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ
อบรม
67,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ
อบรมและ
ศึกษำดูงำน
ในประเทศ
จำนวน
31,900
บำท

กระทรวง
มหำดไทย
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

- 10 ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

15 หลักสูตรกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน สำหรับนักบริหำร
ระดับสูง รุ่นที่ 8

16 กำรฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้บริหำรระดับสูง
ด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำ
เมือง" (มหำนคร รุ่นที่ 6)

ครั้ง/
รุ่น

กลุ่มเป้ำหมำย
คุณสมบัติ

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ
ดูงำน
ต่ำงประเทศ
จำนวน
35,100
บำท
1. ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ดำรง
ค่ำธรรมเนียม สถำบันส่งเสริม
ตำแหน่ง
และค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรกิจกำร
- ประเภทบริหำร ระดับต้นขึ้นไป
จำนวน
บ้ำนเมืองที่ดี
- ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
139,000 สำนักงำน ก.พ.ร.
- ประเภทวิชำกำร ระดับ
บำท
*อยู่ระหว่ำงศึกษำ
เชี่ยวชำญขึ้นไป
อบรม
- ประเภททั่วไป ระดับทักษะ
พิเศษ
2. พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน
สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำน
อื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ำข้ำรำชกำรพลเรือน
ตำมข้อ 1
ข้ำรำชกำรระดับอำนวยกำรสูงขึ้น
1
- ค่ำใช้จ่ำย
มหำวิทยำลัย
ไปหรือเทียบเท่ำอำยุ 40 ปีขึ้นไป
ในกำรศึกษำ
นวมินทรำธิรำช
อบรม
*ดำเนินกำรเสร็จ
67,000
สิ้นแล้ว
บำท

- 11 ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

17 กำรอบรมพัฒนำสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหำรกองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย รุ่นที่ 12
(เวียนระดับกระทรวง)

ครั้ง/
รุ่น

-

กลุ่มเป้ำหมำย
คุณสมบัติ

ข้ำรำชกำรพลเรือน หรือพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ ที่รับเงินเดือนตั้งแต่
ระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น
ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำหรือเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
ระดับสูง หรือเทียบเท่ำหรือเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป หรือ
เทียบเท่ำหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
หรือเทียบเท่ำอำยุ 40 - 60 ปี

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งบประมำณ
จำนวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ
อบรม
และศึกษำ
ดูงำนใน
ประเทศ
จำนวน
31,900
บำท
- ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำ
ดูงำน
ต่ำงประเทศ
จำนวน
35,100
บำท
25
สถำบัน
63
จิตวิทยำ
ควำมมั่นคง
รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย
ในกำร
ฝึกอบรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สถำบันจิตวิทยำ
ควำมมั่นคง
*ดำเนินกำรเสร็จ
สิ้นแล้ว

ช่วงเวลำที่เรื่องเข้ำมำ
กำหนดกำรศึกษำ/ฝึกอบรม รุ่นที่ 1
กำหนดกำรศึกษำ/ฝึกอบรม รุ่นที่ 2

