
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  - ข้าราชการบรรจุใหม่ 3 คร้ัง รุ่นที่ 11 : 16 - 26 ม.ค. 58 294,000
ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 11, 12, 13 สังกัดกระทรวงแรงงาน 14 คน รุ่นที่ 12 : มิ.ย. 58

รุ่นที่ 13 : ส.ค. 58
2. หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  - ข้าราชการระดับช านาญการ 1 คร้ัง 14 พ.ย. 57 - 12 ธ.ค. 57 1,938,900

(นบก.) รุ่นที่ 16 40 คน
3. หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  - อ านวยการระดับต้น 1 คร้ัง มี.ค. 58 653,200

(นบรส.) รุ่นที่ 5 10 คน
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  -ข้าราชการในสังกัด 1 คร้ัง 3 ส.ค. - 11 ก.ย. 58 40,000

ในการปฏิบัติงาน กระทรวงแรงงานทั้งส่วน 1 คน
(Intensive Language Course : ILC) กลางและส่วนภูมิภาค

5. หลักสูตรการน าเสนอผลงานและการพูด กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  -ข้าราชการในสังกัด 1 คร้ัง 20 ต.ค. - 14 พ.ย. 57 75,000
เพื่อการประชุม กระทรวงแรงงานทั้งส่วน 1 คน
(Oral Communication Course : OCC) กลางและส่วนภูมิภาค

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  -ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง ม.ค. 58 32,000
การจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน ทุกหน่วยงานในสังกัด 20 คน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงาน

7. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  -ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง มี.ค. 58 21,600
ขีดความสามารถในการท างาน ทุกหน่วยงานในสังกัด 30 คน
ด้านการจัดการความรู้ในองค์กร กระทรวงแรงงาน

8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  -ขรก. อ านวยการระดับสูง/ต้น 4 คร้ัง คร้ังที่ 1 : 3 - 4 ธ.ค. 57 3,200,000

การเป็นประชาคมอาเซียน  -ขรก. ประเภทวิชาการระดับ 660 คน คร้ังที่ 2 : 25 - 26 ธ.ค. 57

เชี่ยวชาญ, ช านาญการพิเศษ รุ่นละ 2 วัน คร้ังที่ 3 : มีนาคม 58

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน คร้ังที่ 4 : เมษายน 58

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย  -เจ้าหน้าที่พี่เล้ียง อสร. จาก 4 คร้ัง รุ่นที่ 1 : 26 - 28 พ.ย. 57 1,769,600
พี่เล้ียงอาสมัครแรงงานเชิงบูรณาการ และประสานภูมิภาค 5 หน่วยงาน 76 จังหวัด 418 คน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

 -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ 3 วัน รุ่นที่ 2 : 15 - 17 ธ.ค. 57
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

แผนปฏิบตักิารฝึกอบรม/สัมมนา ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
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ระยะเวลา/สถานที่หน่วยนับกลุ่มเปา้หมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ล าดบั
ที่

งบประมาณ
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รุ่นที่ 3 : 14 - 16 ม.ค. 58
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 : 21 -23 ม.ค. 58
ณ โรงแรมปร้ินสต้ัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ กลุ่มสนับสนุนเครือข่าย  -แรงงานจังหวัด 1 คร้ัง 23 - 25 พ.ย. 57 966,700
ภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน และประสานภูมิภาค  -เจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน 90 คน ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา

เครือข่ายและประสานภูมิภาค 2 วัน จ. นครราชสีมา
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ศูนย์บริการประชาชนฯ  -แรงงานจังหวัด หรือผู้แทน 3 คร้ัง กิจกรรมที่ 1 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 568,000

คุณภาพการให้บริการประชาชน  -จนท. ศูนย์บริการร่วมฯ 120 คน ณ จ.พิษณุโลก
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  -ผู้แทนกรม/สปส. กิจกรรมที่ 2 : 3 - 5 พ.ย. 57

 -ผู้แทนส านัก/ศูนย์ สป.รง. กิจกรรมที่ 3 : กุมภาพันธ์ 58
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน กลุ่มงานเศรษฐกิจ  -ผู้บริหารระดับสูง 1 คร้ัง  ปลายเดือน พ.ย. 57 132,600

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน แรงงานมหภาค  -คณะ ก.ก. บริหารจัดการ 200 คน กรุงเทพฯ
นอกระบบ พ.ศ. 2555 - 2559 สู่การปฏิบัติ แรงงานนอกระบบจังหวัด 2 วัน

 -ขรก.และจนท. ที่เกี่ยวข้อง
 -เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ/แรงงานผู้สูงอายุ

13. โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยและวางแผน  -ผู้แทนหน่วยงานสังกัด 1 คร้ัง มี.ค. 58 76,000
ด้านแรงงาน ก าลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน 100 คน

 -หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
 -ผู้สังเกตุการณ์/จนท.

14. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน กลุ่มงานวางแผน  -ขรก. และจนท. สังกัด สป. 5 คร้ัง รุ่นที่ 1 : 30 - 31 ต.ค. 57 199,200
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร สป.รง. เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนกลาง 135 คน ณ ศูนย์อบรม ICT ชั้น 15 อาคาร กรง.

รุ่นที่ 2 : 12 - 14 พ.ย. 57
ณ ศูนย์อบรม ICT ชั้น 15 อาคาร กรง.
รุ่นที่ 3 : 26 - 28 พ.ย. 57
ณ ศูนย์อบรม ICT ชั้น 15 อาคาร กรง.
รุ่นที่ 4 : พ.ค. 58
รุ่นที่ 5 : ก.ค. 58
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15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กลุ่มแผนงาน  -จนท. จัดท าแผนงาน 1 คร้ัง 18 -19 ธ.ค. 57 106,200
พัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนงาน และงบประมาณ โครงการ และงบประมาณ 70 คน โรงแรมฮิป โฮเตล กทม.
และงบประมาณของ สป.รง. ของหน่วยงานในสังกัด สป.

16. โครงการทบทวนก าหนดเป้าหมาย กลุ่มแผนงาน  -บุคลากรด้านแผนงาน 1 คร้ัง 13 - 14 พ.ย. 57 82,900
การให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด และงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด สป. 50 คน โรงแรม เอ็ม เดอทู บางกอก กทม.
ความส าเร็จ ปีงบประมาณ 2558

17. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์  -ผู้บริหาร/หน.ส่วนราชการ 1 คร้ัง 23 ก.ย. 57 891,000
และแนวทางการปฏิบัติราชการ กระทรวงแรงงาน ทั้งส่วน 750 คน ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม

กลางและส่วนภูมิภาค
 -จนท. ที่เกี่ยวข้อง

18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์  -เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงาน 1 คร้ัง ธ.ค. 57 265,100
แนวทางการด าเนินโครงการจ้างงาน จังหวัด 100 คน กรุงเทพฯ
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทา  -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ (งบรายจ่ายอื่น)

19. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท า ส านักงานคณะกรรมการ  -ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 คร้ัง 18 - 19 ธ.ค. 57 159,000
โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน ค่าจ้าง กับการจดท าค่าจ้างเงินเดือน 50 คน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

ค่าตอบแทนของสถานประกอบ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กิจการ

20. โครงการสัมมนาพหุภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ส านักงานคณะกรรมการ  -คณะ ก.ก. ค่าจ้าง 1 คร้ัง มิ.ย. 58 942,100
เร่ือง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ค่าจ้าง  -คณะอนุ ก.ก. พิจารณา 500 คน
ในการน าระบบค่าจ้างลอยตัวมาใช้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัด
ในประเทศไทย  -องค์กรไตรภาคี

 -นายจ้างและลูกจ้าง
 -สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
 -หอการค้าไทย
 -นักวิชาการ
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21. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน ส านักงานสภาที่ปรึกษา  -ก.ก. สภาที่ปรึกษาเพื่อ 1 คร้ัง 22 ม.ค. 58 89,600
เพื่อพัฒนาแรงงาน พัฒนาแรงงานแห่งชาติ 120 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

แห่งชาติ  -หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
 -องค์กรนายจ้าง/องค์กรลูกจ้าง
 -ผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชากร,
สถาบันการศึกษา, ส่ือมวลชน,
ผู้แทนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
 -ผู้บริหาร/ข้าราชการ
กระทรวงแรงงาน

22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา กลุ่มงานวิเคราะห์  -บุคลากรในสังกัด 1 คร้ัง 17 - 19 ธ.ค. 57 115,400
บุคลากรของกระทรวงแรงงาน ด้านการ และประเมินผล กระทรวงแรงงาน 50 คน สถานที่เอกชน
ติดตามและประเมินผล

23. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ กลุ่มงานตรวจราชการ  -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ 1 คร้ัง ต.ค. 57 468,000
กระทรวง ราชการกระทรวงแรงงาน 3 คน

24. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วย กลุ่มงานตรวจราชการ  -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ 1 คร้ัง ม.ค. 58 91,500
ผู้ตรวจราชการ ราชการกระทรวงแรงงาน 1 คน

25. โครงการอบรมหัวหน้าส านักงาน กลุ่มงานประสาน  - หน. ส านักงานแรงงานไทย 1 คร้ัง ธ.ค. 57 274,300
แรงงานในต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่าง ในต่างประเทศ 80 คน สถานที่เอกชน

ประเทศ  - จนท. ที่เกี่ยวข้อง

 - ผู้สังเกตุการณ์

รวมเงิน 13,451,900


