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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาฯ ของ สป.รง. ป 2565 
(งบสัมมนาและฝกอบรม) 

(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  (รอบ 6 เดือน) 
 

 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณท่ีใชไป 

(บาท) 

จํานวนผูเขาอบรม/
สัมมนา 
(คน) 

กบค. 
(1 กลุมงาน) 

3 โครงการ   162,905    183 คน 

สตป. 
(1 กลุมงาน) 

1 โครงการ 118,000 2 คน 

กยผ. 
(1 กลุมงาน) 

1 โครงการ 147,204.18 50 คน 

กศร. 
(1 กลุมงาน) 

1 โครงการ 20,160 24 คน 

ศปท. 1 โครงการ 362,500 235 คน 
 

รวมท้ังสิ้น 
5 กอง/สํานัก 
(4 กลุมงาน) 

 

 7 โครงการ 
(โครงการท้ังหมด 
มี 9 โครงการ) 

(อีก 2 โครงการ คือ โครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการ
ระดับกรมประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และโครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการมือ

อาชีพ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จะดําเนินการ 

ในไตรมาส 3 และ 4) 

 

810,769.18 
(งบท้ังหมด 2,026,060) 
(คิดเปนรอยละ 40.01 
ของงบประมาณท่ีไดรับ 

การจัดสรร) 

 

494 คน 
(กลุมเปาหมายรวมท้ังสิ้น 

506 คน) 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                          ผลการด าเนินงานตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๔ -  ๓๑ ม.ีค. ๖๕ (รอบ ๖ เดอืนแรก)

จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

1. โครงการฝึกอบรมขา้ราชการ
ใหม่กระทรวงแรงงาน (รุ่นที่ 29)

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ระเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการ
2. เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเปน็ในการ
ปฏบิติัราชการ และปลูกฝัง
ปรัชญาการเปน็ขา้ราชการ
ที่ดี 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจใน
หลักเศรษฐศาสตร์แรงงาน
เบือ้งต้น 
4. ได้พฒันาเครือขา่ยใน
การท างาน 
5. มีความรู้ความเขา้ใจและ
ใหค้วามส าคัญในการ
พฒันาตนเอง เพือ่การ
ท างานที่มีประสิทธภิาพ

1. การปฐมนิเทศ และการอบรม
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
meeting
2. กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
3. การอบรมรูปแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (e-learning)

ขา้ราชการใหม่ของ
กระทรวงแรงงาน

17 ขา้ราชการที่เขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถปฏบิติัตาม
กฎ ระเบยีบ แบบแผนของ
ทางราชการได้อยา่งถกูต้อง 
สามารถปฏบิติัตนเปน็
ขา้ราชการที่ดี และปฏบิติั
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

11 วนั 44,640 ระหวา่งวนัที่ 7 - 17 ธ.ค. 2564 
ณ หอ้งประชุมจอมพล ป.พบิลู

สงคราม กระทรวงแรงงาน โรงแรม
เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี และ
หน่วยงานต้นสังกดัของผู้เขา้อบรม

พบ.กบค.

แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)

                             รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
ล าดบั

ที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มเปา้หมาย

โครงการ (ตาม) งบสัมมนาและฝึกอบรม

ผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์ (โดยยอ่)
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

2. โครงการฝึกอบรมรมหลักสูตร
การพฒันาขา้ราชการระดับ
ปฏบิติังาน/ช านาญงาน (เจา้
พนักงานการเงินและบญัชี ) ของ
กระทรวงแรงงาน

1. เพือ่ใหม้ีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. เพือ่ใหม้ีวสัิยทัศน์ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน
3. เพือ่ใหม้ีความรู้ที่ทันสมัย
 สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาปรับใช้ใน
การปฏบิติังาน               
4. เพือ่ใหม้ีจติส านึกด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม    
5. เพือ่ใหไ้ด้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์เกีย่วกบัการ 
ปฏบิติังาน

รูปแบบออนไลน์ โดยการบรรยาย 
การสาธติ และการฝึกปฏบิติั

ขา้ราชการระดับ
ปฏบิติังาน/ช านาญ
งาน (เจา้พนักงาน
และบญัชีหรือผู้
ปฏบิติัหน้าที่ด้าน
การเงินและบญัชี) 
ของ สรจ.ทุกจงัหวดั 
และทุกกรมในสังกดั
กระทรวงแรงงาน

116 ขา้ราชการระดับปฏบิติังาน/
ช านาญงาน (เจา้พนักงาน
และบญัชีหรือผู้ปฏบิติัหน้าที่
ด้านการเงินและบญัชี) ของ
กระทรวงแรงงานที่เขา้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีวสัิยทัศน์
 มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศ มา
ปรับใช้ในการปฏบิติังาน 
จติส านึกด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม และเครือขา่ยใน
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้

5 วนั 39,015 14 - 18 มี.ค. 2565 ณ กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานต้นสังกดั
หรือสถานที่อืน่ที่มึความเหมาะสม

พบ.กบค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มเปา้หมาย
ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พฒันาขา้ราชการระดับช านาญ
การพเิศษของกระทรวงแรงงาน

1. เพือ่พฒันาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการ
เปน็ผู้น าทางความคิดเพือ่
สร้างกระทรวงแรงงาน ให้
เปน็องค์กรที่ขบัเคล่ือน
ภารกจิด้านแรงงาน          
  2. เพือ่เพิม่พนูสมรรถนะ
ในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื่อง มี
ความพร้อมในการกา้ว ขึน้
สู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 
3. เพือ่สร้างเครือขา่ยใน
การท างาน มีการท างาน
เปน็ทีม แลกเปล่ียนเรียนรู้
สร้างสัมพนัธท์ี่ดี ระหวา่ง
ขา้ราชการของกระทรวง
แรงงาน 

การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom  Meeting โดยการ
บรรยาย การสาธติ และการฝึกปฏบิติั

ขา้ราชการระดับ
ช านาญการพเิศษใน
สังกดักระทรวง
แรงงานและ
ส านักงานรัฐมนตรี

50 ขา้ราชการระดับช านาญการ
พเิศษของกระทรวงแรงงานที่
เขา้รับการฝึกอบรมสามารถ
พฒันาศักพยภาพของตนเอง
เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เปน็ผู้น า และปฏบิติัหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

5 วนั 79,250 22 - 26 พ.ย. 64 ณ กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานต้นสังกดัที่มี
ความเหมาะสมสามารถฝึกอบรมได้

อยา่งมีประสิทธภิาพ

พบ.กบค.

รวม (กบค.) 183 ๑๖๒,๙๐๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565

เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเปน็ส าหรับการ
ตรวจราชการ เสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ตรวจราชการ และ
เสริมสร้างเครือขา่ยการ
ตรวจราชการ ใหม้ีความ
เขม้แขง็

การบรรยาย
การลงพืน้ที่/ฝึกปฏบิติั และ
การศึกษาดูงาน

1. นายวรรณรัตน์ 
ศรีสุขใส
2. นางบปุผา พนัธุ์
เพง็
ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน
ในขณะนั้น

2 ผู้เขา้รับการอบรม
มีความรู้ ความเขา้ใจ
มีทักษะ และทัศนคติ
ที่เหมาะสมกบัการเปน็
ผู้ตรวจราชการ มีความพร้อม
ในการด ารงต าแหน่ง เชิง
บริหาร ตลอดจน
มีเครือขา่ยการตรวจราชการ 

24 วนั 118,000 มกราคม - กมุภาพนัธ ์256๕ ตร.สตป.

รวม (สตป.) 2 ๑๑๘,๐๐๐

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมายล าดบั

ที่
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

5. โครงการพฒันาคุณภาพ
กระบวนการ จดัท าแผนปฏบิติั
ราชการ ระยะ 5 ป ีของ
ส านักงานปลัด กระทรวงแรงงาน

1. เพือ่พฒันาคุณภาพ 
กระบวนการจดัท า
แผนปฏบิติัราชการ       
ระยะ 5 ป ีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. เพือ่เปน็แนวทาง
ปฏบิติังานใหแ้กเ่จา้หน้าที่
หน่วยงาน ในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน  และบคุลากรที่
สนใจ

ประชุมเชิงปฏบิติัการจดัท า
แผนปฏบิติัราชการ โดยการบรรยาย
 และจดักจิกรรมกลุ่ม

บคุลากรและ
เจา้หน้าที่
ที่รับผิดชอบ ในการ
จดัท าแผนงาน/
โครงการของ
หน่วยงานในสังกดั
ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

50 บคุลากรและเจา้หน้าที่
มีองค์ความรู้เกีย่วกบัการ
จดัท าแผนปฏบิติัราชการ 
ระยะ 5 ป ีของส านักงาน
ปลัด กระทรวงแรงงานที่มี
คุณภาพและเชื่อมโยง กบั
ระบบงบประมาณ ระบบ 
eMENSCR มากขึน้

3 วนั 147,204.18 ระหวา่งวนัที่ 14 - 16 ธ.ค. 64 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์กรุงเทพฯ

พย.กยผ.

รวม (กยผ.) 50 147,204.18

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

โครงการเสริมสร้างธรรมาภบิาล
และต่อต้านการทุจริตประ
ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 
โครงการยอ่ย ดังนี้

เพือ่เสริมสร้างจติส านึกใน
การต่อต้านการทุจริตแก่
บคุลากรกระทรวงแรงงาน
ตลอดจนเสริมสร้าง
เครือขา่ยและกลไกในการ
ปอ้งกนัการทุจริตประพฤติ
มิชอบใหม้ีความเขม้แขง็

การบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม และ
การฝึกปฏบิติั

6.1 โครงการกระทรวงแรงงาน
ร่วมขบัเคล่ือนไทยใหใ้สสะอาด
ปราศจากการทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)

6.2 โครงการพฒันาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงานเพือ่ยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (ITA)

บคุลากร/เจา้หน้าที่
ของกระทรวง
แรงงานที่เขา้ร่วม
โครงการฯ

154 ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 80

2 วนั 13,800 20 - 21 ม.ค. 65 ณ หอ้งประชุม
ประสงค์รณะนันท์ กระทรวงแรงงาน

6.3 โครงการสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต(ดวงตาแรงงาน) จ านวน 2
 คร้ัง

เครือขา่ยอาสาสมัคร
แรงงาน

81 ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 80

3 วนั 348,700 คร้ังที่ 1  วนัที่ 23 - 25 มี.ค. 65 ณ 
โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ           
คร้ังที่ 2 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

รวม (ศปท.) 235 ๓๖๒,๕๐๐

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ศปท.

ก าหนดจดัไตรมาสที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6.



- 7 -

จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

รวม (กศร.) 24 ๒๐,๑๖๐

รวมทัง้สิ้น 494 810,769.18

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่) ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ

7. โครงการพฒันาศักยภาพนักวจิยั
ด้านแรงงาน

การบรรยาย การฝึกปฏบิติั การ
น าเสนอ การอภปิราย โดยวทิยากร
ผู้ทรงคุณวฒิุและแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็และประสบการณ์ระหวา่งกนั

17 - 18 ก.พ. 65  ณ 
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ ชั้น 15

 กระทรวงแรงงาน

ล าดบั
ที่

ศวน.กศร.

กลุ่มเปา้หมาย

บคุลากรของ
กระทรวงแรงงาน
วทิยากร/เจา้หน้าที่
และผู้สังเกตการณ์

24 2 วนั 20,160เกดิการขบัเคล่ือนภารกจิ
ของกระทรวงแรงงานด้าน
การวจิยัด้านแรงงานมี
ประสิทธภิาพและบคุลากร
ในสังกดักระทรวงแรงงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัการวจิยัด้านแรงงาน
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยกุต์ใช้ในการ
ขบัเคล่ือนภารกจิส าคัญ
ดังกล่าวใหสั้มฤทธิผ์ล

1. เพือ่ใหบ้คุลากรของ
กระทรวงแรงงานมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ออกแบบการวเิคราะห์
โครงการวจิยัด้านแรงงาน
และการทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบ 
เพือ่ตอบเปา้หมายที่ส าคัญ 
2. เพือ่ใหบ้คุลากรของ
กระทรวงแรงงานน าความรู้
ที่ด้รับไปประยกุต์ใช้ใน
การศึกษาวเิคราะหว์จิยัใน
ภารกจิที่เกีย่วขอ้งของ
หน่วยงาน
3. เพือ่พฒันาการออกแบบ
 การวเิคราะหโ์ครงการวจิยั
และการทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบ
เพือ่ตอบเปา้หมายที่ส าคัญ
โดยสามารถด าเนินการด้วย
ตนเองและใช้กบังานวจิยั
ด้านแรงงาน 
4. เพือ่สนับสนุนให้
บคุลากรของกระทรวง
แรงงานมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการพฒันาด้าน
งานศึกษาวจิยัที่เกีย่วขอ้ง



    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาฯ ของ สป.รง. ป 2565                                
        (โครงการที่ใชเงิน (นอก) งบสัมมนาและฝกอบรม/หรือใชงบประมาณประเภทอ่ืน) 

                         (1 ต.ค. 64 – 31 ม.ีค. 65)  (รอบ 6 เดือน) 
 

 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 
งบประมาณท่ีใชไป 

(บาท) 

จํานวนผูเขาอบรม/
สัมมนา 
(คน) 

กบค. 
(1 กลุมงาน) 

2 โครงการ   102,720    605 คน 

ศทส. 
(2 กลุมงาน) 

2 โครงการ 91,445 29 คน 

สตป. 
(1 กลุมงาน) 

1 โครงการ 11,443  92 คน 

กศร. 
(2 กลุมงาน) 

3 โครงการ 182,480 257 คน 

ศปท. 1 โครงการ 4,800 489 คน 
รวมท้ังสิ้น 

4 กอง/สํานัก/ศูนย 
(6 กลุมงาน) 

 9 โครงการ   
(โครงการท้ังหมด 
มี 16 โครงการ) 

(อีก 7 โครงการ * 
จะดําเนินการ 

ในไตรมาส 3 และ 4)    

392,888 บาท 
(งบท้ังหมด 1,156,380) 
(คิดเปนรอยละ 33.97 

ของงบประมาณท่ีกําหนด
ตามแผนงานฯ) 

      1,472 คน
(กลุมเปาหมายรวมท้ังสิ้น 
998 คน) 
  

 

หมายเหตุ : โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการในไตรมาส 3 และ 4 จํานวน 7 โครงการ คือ 

• การฝกอบรมภายใตโครงการจางเหมาบํารุงรักษาเว็บไซตกระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอรเน็ตและ
อินทราเน็ต) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• การฝกอบรมภายใตโครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• การอบรมภายใตโครงการพัฒนาระบบศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center 
System) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• โครงการอบรมหัวหนาและรองหัวหนา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงานในตางประเทศ (อทป และ 
ทปษ) 

• โครงการอบรมลูกจางชั่วคราว ของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 

• โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565/จัดอบรมทบทวนการจัดทําดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและปรับปรุง
แบบสอบถาม 

• โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ 
 

 



                                                                          ผลการด าเนินงานตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๔ -  ๓๑ ม.ีค. ๖๕ (รอบ ๖ เดอืนแรก)

จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

1. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ
เพือ่จดัท าแผนปฏบิติัราชการ
ด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 
2570) ของกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหม้ีแผนปฏบิติัราชการ
ด้านการพฒันาทรัพยากร
บคุคล ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 
2566 - 2570) ของ
กระทรวงแรงงาน ส าหรับใช้
เปน็กรอบแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
การพฒันาทรัพยากรบคุคล
 ของกระทรวงแรงงานอยา่ง
เปน็รูปธรรม

วธิกีารบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม 
การประชุมเชิงปฏบิติัการ และการ
ปฏบิติั

ขา้ราชการและ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
กบัการจดัท า
แผนปฏบิติัราชการ
ด้านการพฒันา
ทรัพยากรบคุคลของ
กระทรวงแรงงาน ผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้ง และ
แรงงานจงัหวดั
กลุ่มเปา้หมาย

63 หน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงานสามารถขบัเคล่ือน
แผนปฏบิติัราชการ
ด าเนินการพฒันาทรัพยากร
บคุคล ระยะ 5 ป ีของ 
กระทรวงแรงงาน และ
น าไปใช้ในการพฒันา
บคุลากรของหน่วยงานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพและ
เหมาะสมภายใต้ 
สถานการณ์ ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

3 วนั 91,920 28 - 30 มี.ค. 65 ณ หอ้งประชุม
จอมพล ป.พบิลูสงคราม ชั้น 5 

กระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ 
ZOOM ส าหรับแรงงานจงัหวดั

กลุ่มเปา้หมาย

พบ.กบค.

                             รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ (นอก) งบสัมมนาและฝึกอบรม (โครงการตามนโยบาย/ขอ้สัง่การ/หรอืใชง้บประมาณประเภทอ่ืน)

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



- 2 -

จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

2. โครงการส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ในการบริหารจดัการ
ยทุธศาสตร์ด้านแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพือ่ส่งเสริมนโยบายการ
พฒันาบคุลากรด้านการ
จดัการความรู้ในองค์กร
2. เพือ่กระตุ้นใหบ้คุลากร
ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่
เปน็ประโยชน์  ต่อการ
ปฏบิติังานอยา่งสม่ าเสมอ
3. เพือ่สร้างเสริมใหเ้กดิ
วฒันธรรมการท างานที่มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การถา่ยทอดประสบการณ์
ร่วมกนัของบคุลากรอยา่ง
สร้างสรรค์

การบรรยาย/ถา่ยทอดความรู้ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

บคุลารกรทุกระดับ
ในสังกดั สป.รง.

542 บคุลากรได้มีโอกาสและมี
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งทั่วถงึเกีย่วกบั
องค์ความรู้ประสบการณ์ที่
ทันสมัยและเปน็ประโยชน์
ต่อการปฏบิติังานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
สามารถน าองค์ความรู้ที่เปน็
ประโยชน์มาปรับใช้ในการ
ปฏบิติังานได้จริง มีค่านิยม 
ศรัทธา เชื่อมั่น (Belief) มุ่ง
ประสิทธผิล 
(Effectiveness) มี
ยทุธศาสตร์  ในการท างาน 
(Strategy) และร่วมท างาน
เปน็ทีม (Teamwork) เพือ่
ร่วมกนัขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ขององค์กร

12 ช.ม.
(คร้ังละ 3 
ช.ม. X 4 

คร้ัง)

10,800 คร้ังที่ 1 วนัที่ 16 ธ.ค. 64        
ผ่านระบบ Zoom (100 คน)       
คร้ังที่ 2 วนัที่ 19 ม.ค. 65        
ผ่านระบบ Zoom (115 คน)      
คร้ังที่ 3 วนัที่ 8 ก.พ. 65         
ผ่านระบบ Zoom (167 คน)    
คร้ังที่ 4 วนัที่ 22 มี.ค. 65       
ผ่านระบบ Zoom (160 คน)

พบ.กบค.

รวม (กบค.) 605 ๑๐๒,๗๒๐

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

3. โครงการอบรมใหค้วามรู้การ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายยธุศาสตร์และแผนของ
ส านักงานแรงงานจงัหวดัแก่
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบัการ
ประเมินผล

เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
ที่มีภารกจิเกีย่วขอ้งกบัการ
ประเมินผล มีความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความหมาย 
แนวคิดทฤษฎ ีความส าคัญ
ของการประเมินผล วธิกีาร
ประเมินผลโครงการและ
สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดเพือ่พฒันา
งานประเมินผลใหม้ี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

จดัอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบักรอบ
แนวคิดทฤษฎ ีความส าคัญของการ
ประเมินผลและวธิกีารประเมินผล
โครงการรูปแบบCIPP MODEL ผ่าน
ระบบประชุมทางไกล Vedeo 
Conference

เจา้หน้าที่ส่วนกลาง
และส่วนภมูิภาคที่มี
ภารกจิเกีย่วขอ้งกบั
การประเมินผล

92 เจา้หน้าที่ที่เขา้รับการอบรมฯ
 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วขอ้งกบัการประเมินผลฯ
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ระยกุต์ใช้ในการประเมินผลฯ

1 วนั 11,443 30 พ.ย. 64 หอ้งศูนยฝึ์กอบรม ICT
 ชั้น 15 กระทรวงแรงงาน

วป.สตป.

รวม (สตป.) 92 ๑๑,๔๔๓

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

การฝึกอบรมภายใต้โครงการจา้ง
เหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์รักษา
ความมั่นคงปลอดภยัและ
อปุกรณ์ประชุมส่ือสารทางไกล
ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ปงีบประมาณ พ .ศ. 
2565

4.1 หลักสูตรระดับผู้ดูแลระบบ 
(Admin)

ใหค้วามรู้เพือ่เพิม่ทักษะ
ด้านการดูแลบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์รักษาความมั่นคง
ปลอดภยัและอปุกรณ์
ประชุมส่ือสารทางไกลของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

บรรยาย On-site เจา้หน้าที่ที่
รับผิดชอบงาน
คอมพวิเตอร์และ
เครือขา่ย มีความรู้
และทักษะด้านการ
บ ารุง รักษาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์รักษาความ
มั่นคงปลอดภยัและ
อปุกรณ์ประชุม
ส่ือสารทางไกลของ 
สป.

5 เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
คอมพวิเตอร์และเครือขา่ย
ของส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน  สามารถดูแล
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์รักษาความมั่นคง
ปลอดภยัและอปุกรณ์
ประชุมส่ือสารทางไกลของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้

3 วนั 0 23 - 25 มี.ค. 65 ณ หอ้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น 9 
อาคารส านักงานประกนัสังคม

กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3

4.2 หลักสูตรระดับผู้ใช้งาน ใหค้วามรู้เบือ้งต้นในการใช้
งานครุภณัฑ์ และอปุกรณ์
ประชุมส่ือสารทางไกลของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

บรรยายผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ออนไลน์

บคุลากรของ สป. มี
ความรู้และทักษะใน
การใช้งานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ และ
อปุกรณ์ประชุม
ส่ือสารทางไกลของ 
สป.

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.

บค. ศทส.

ก าหนดด าเนินการในเดือน มิ .ย. 2565
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

5. โครงการจดัท าแผนปฏบิติัการ
ดิจทิัลของกระทรวงแรงงานและ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(พ.ศ. 2655 - 2570)

เพือ่ใหม้ีแผนปฏบิติัการ
ดิจทิัลของกระทรวง
แรงงานและส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ส าหรับใช้เปน็กรอบแนว
ทางการพฒันาเทคโนโลยี
ดิจทิัลที่ทันสมัย และมีแนว
ทางการด าเนินงานที่
สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนระดับชาติวา่ด้วยการ
พฒันาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ          
จ านวน 2 คร้ัง
(บรรยายน และแบง่กลุ่มระดม
ความคิด)

บคุลากรของ
กระทรวงแรงงานที่
รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร และบคุลการ
ของกระทรวง
แรงงานที่รับผิดชอบ
งานด้านยทุธศาสตร์
และแผนงาน

24 หน่วยงานในสังกดักระทรวง
แรงงานและส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
สามารถน าแผนปฏบิติัดิจทิัล
ฯ ไปใช้เปน็กรอบแนวทางใน
วางแผนการด าเนินงาน และ
การพฒันาเทคโนโลยดิีจทิัล
ของหน่วยงาน เพือ่
สนับสนุนการปฏบิติังานที่มี
ประสิทธภิาพ ใหบ้ริการ
ประชาชนได้ดียิง่ขึน้ และ
ตอบสนองต่อการปรับเปล่ียน
 ภาครัฐสู่การเปน็รัฐบาล
ดิจทิัล

3 วนั 91,445 28 ก.พ. - 2 มีฦ.ค. 65 ณ หอ้ง
ประชุมประสงค์รณะนันท์ ชั้น 5 

กระทรวงแรงงาน

ผส.ศทส.

รวม (ศทส.) 29 ๙๑,๔๔๕

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้กบ่คุลากรในสังกดั
กระทรวงแรงงาน (กจิกรรมที่ 1)

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมมีความซ่ือสัตย์
สุจริตและค่านิยมที่ดีงาม
ร่วมสร้างวฒันธรรมองค์กร
ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมสามารถน า
หลักธรรมตามค าสอนทาง
พระพทุธศาสนามาใช้ใน
การด ารงชีวติและ
ปฏบิติังานได้อยา่งมี
ความสุขและมีประสิทธภิาพ

จดัอบรมโดยใช้หลักธรรมค าส่ังสอน
ทางพระพทุธศาสนาบราประยกุต์ใช้
ในการปฏบิติัราชการและด าเนิน
ชีวติพร้อมฝึกปฎบิติัธรรมเจริญจติ
ภาวนาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการจดั
ฐานที่ราชการและแบบออนไลน์
ระบบ Zoom Meeting

ผู้บริหาร/ขา้ราชการ/
เจา้หน้าที่

489 ผู้บริหาร/ขา้ราชการ/
เจา้หน้าที่ในสังกดักระทรวง
แรงงานสามารถน าหลักค า
สอนทางพระพทุธศาสนามา
ประยกุต์ใช้ในการปฏบิติังาน
ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตร
โปร่งใสและด าเนินชีวติได้
อยา่งมีความสุขรวมถงึครอง
ตนมีคุณธรรมจริยธรรมเปน็
แบบอยา่งที่ดีของสังคม

1 วนั 4,800 คร้ังที่ 1 วนัที่ 28 ก.พ. 65 ณ 
หอ้งประชุมจอมพล ป. พบิลู
สงคราม กระทรวงแรงงาน

ศปท.

รวม (ศปท.) 489 ๔,๘๐๐

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

7. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 
เร่ือง การพฒันาประสิทธภิาพ
ระบบเตือนภยัด้านแรงงาน ป ี
2565

1. เพือ่ใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะ 
และแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ
 ที่มีความรู้ความสามารถ
เร่ือง แบบจ าลองทาง
เศรษฐมิติ และด้าน
เศรษฐกจิการ แรงงาน ใน
การน ามาพฒันา 
ประสิทธภิาพแบบจ าลอง 
ในระบบเตือนภยัด้าน
แรงงาน ใหม้ีประสิทธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 
2. เพือ่ใหร้ะบบเตือนภยั
ด้าน แรงงาน สามารถแจง้
เตือน เหตุการณ์วกิฤตด้าน
เศรษฐกจิ การแรงงาน และ
ชี้น าภาวะ เศรษฐกจิการ
แรงงานที่จะเกดิขึน้ใน
อนาคตได้อยา่ง แม่นย า 
สอดคล้องกบั สถานการณ์
ด้านแรงงาน ปจัจบุนั 

1. ด าเนินการจดัอบรม เชิง
ปฏบิติัการ คร้ังที่ 1/2565 โดยเปน็
การ วพิากษแ์ละวเิคราะห ์ขอ้จ ากดั
ของแบบจ าลอง ด้านเศรษฐกจิ
แรงงาน ในระบบเตือนภยัด้าน 
แรงงานที่ใช้อยูใ่น ปจัจบุนั และเปน็
การ น าเสนอแนวทางในการ พฒันา
ระบบเตือนภยั ด้านแรงงานใน
อนาคต 
2. ด าเนินการจดัอบรม เชิง
ปฏบิติัการ คร้ังที่ 2/2565 โดยเปน็
การ วเิคราะหข์อ้จ ากดัใน การน า
ขอ้มูล

ขา้ราชการและ
บคุลากรกอง
เศรษฐกจิการแรงงาน

17 ขา้ราชการและบคุลากรกอง
เศรษฐกจิการแรงงานหรือผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้ง มีความรู้ 
ความเขา้ใจในระบบเตือยภยั
ด้านแรงงานมากขึน้ 
ตลอดจนมีความรู้ในการวิ
เคราะหตัวแบบจ าลอง
เบือ้งต้น อนัจะเปน็
ประโยชน์ต่อการใช้งานและ
พฒันาระบบเตือนภยัด้าน
แรงงานใหม้ีศักยภาพใน
อนาคต

1 วนั 10,430 วนัที่ 29 มี.ค. 65 ณ หอ้งฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์กระทรวงแรงงาน ชั้น 

15 กระทรวงแรงงาน

นศม.กศร.

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

8. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 
เร่ือง การจดัท าโครงสร้างค่าจา้ง
เงินเดือนในภาคเอกชน

เพือ่ใหผู้้ประกอบกจิการที่
เขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเขา้ใจแนวคิดเกีย่วกบั
หลักการบริหารโครงสร้าง
ค่าจา้ง ความส าคัญของการ
จดัท าโครงสร้างค่าจา้ง และ
วธิกีารจดัท าโครงสร้าง
ค่าจา้ง รวมทั้งฝึก
ปฏบิติัการจดัท าโครงสร้าง
ค่าจา้งของตนเอง และน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเขา้
ร่วมโครงการไปจดัท า
โครงสร้างค่าจา้งในสถาน
ประกอบกจิการของตนเอง
ได้อยา่งถกูต้อง

การบรรยายและฝึกปฏบิติั On - site 1. เจา้ของสถาน
ประกอบกจิการ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs)
2. ผู้แทนที่มีอ านาจ
หน้าที่เกีย่วขอ้งกบั
การบริหารค่าจา้ง
เงินเดือนของ
องค์กร โดยเปน็
ต าแหน่งที่มีความ
เขา้ใจภาพรวมของ
องค์กร
3. วทิยากรและ
เจา้หน้าที่กอง
เศรษฐกจิการแรงงาน

70 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ที่ไกรั้บไปจดัท า/
ปรับปรุงโครงสร้างค่าจา้ง
เงินเดือนในสถานประกอบ
กจิการของตนเอง

2 วนั/รุ่น 162,000 วนัที่ 24 - 25 มี.ค. 65 ณ สถาบนั
การจดัการปญัญาภวิฒัน์ จ.นนทบรีุ

สคจ.กศร.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
ล าดบั

ที่
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม



- 9 -

จ านวน งบประมาณ
ผู้ทีไ่ดร้ับการพัฒนา จ านวน

(คน)
วัน/ชัว่โมง (บาท)

9. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
การจดัท าขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาอตัราค่าจา้งขัน้ต่ าของ
คณะอนุกรรมการพจิารณาอตัรา
ค่าจา้งขัน้ต่ าจงัหวดัใหแ้ก่
เจา้หน้าที่ส านักงานแรงงาน
จงัหวดั

เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดัท าขอ้มูล
ประกอบการพจิาณาอตัรา
ค่าจา้งขัน้ต่ าของ
คณะอนุกรรมการพจิารณา
อตัราค่าจา้งค่าจา้งขัน้ต่ า
จงัหวดั รวมถงึสามารถ
วเิคราะหข์อ้มูลสถานการ
การณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม 
แรงงาน และสภาพการจา้ง
งานของจงัหวดัได้อยา่งมี
หลักวชิาการและทันต่อ
เหตุการณ์

การบรรยายและฝึกปฏบิติัผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และ  On - 
site

1.แรงงานจงัหวดั 
และขา้ราชการ/
เจา้หน้าที่ส านักงาน
แรงงานจงัหวดั
2.บคุลากรในสังกดั
กองเศรษฐกจิ
การแรงงาน

170 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปจดัท า
ขอ้มูลประกอบการพจิารณา
อตัราค่าจา้งขัน้ต่ าได้อยา่ง
ถกูต้อง ครบถว้น และมี
ประสิทธภิาพ
รวมถงึสามารถวเิคราะห์
ขอ้มูลสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ สังคม แรงงาน 
และสภาพการจา้งงานของ
จงัหวดัได้อยา่งมีหลัก
วชิาการและทันต่อเหตุการณ์

1 วนั 10,050 วนัที่ 1 มี.ค. 65                       
 1. ส าหรับเจา้หน้าที่กองเศรษฐกจิ
การแรงงน ณ หอ้งฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์ ICT ชั้น 15 
กระทรวงแรงงาน                      
 2. ส าหรับแรงงานจงัหวดั และ
ขา้ราชการ/เจา้หน้าที่ส านักงาน
แรงงานจงัหวดั ผ่านระบบ ZOOM

สคจ.กศร.

รวม (กศร.) 257 ๑๘๒,๔๘๐

รวมทัง้สิ้น 1472 392,888.00

ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ล าดบั
ที่

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (โดยยอ่) แนวทาง/วิธีด าเนินการ (โดยยอ่)
กลุ่มเปา้หมาย


