
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง

รายละเอียด  วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่ใช้ งบประมาณที่ใช้ จ านวน (คน) วันที่จัดฝึก/อบรม หน่วยงานจัดฝึก/วิทยากร รูปแบบ หมายเหตุ

 1. กิจกรรมอบรมดา้นความปลอดภัยในการท างาน           163,500

    - เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยในการ

ท างาน
                20,000

    - ทบทวนปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)               143,500 ทุกฝ่าย 40,000 50 16-มี.ค.-65
 ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครพิงค์
Onsite

หนังสือ สพค.๑๐๔.๕/๐๑๓๐ ลงวนัที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๖๕

รวมงบประมาณที่ใช้ 40,000 50

 2. กิจกรรมอบรมการปฏิบตัิงานส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน              236,500

หลักสูตรเทคนิคการจดัท าแผนกลยุทธอ์งค์กร ฝ่ายการตลาด             3,500 1 16 - 17 ต.ค. 64
 ส านักบริการวชิาการ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

Onsite
หนังสือ สพค.๑๐๑.๔/๐๘๕๐ ลงวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2564

หลักสูตรกฏหมายงานบุคคลกฏหมายที่เกีย่วข้องกับ HR และแผนฝึกอบรมที่เกีย่วข้อง
กับกฏหมายงานบุคคล

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีค่าใช้จา่ย 3 24-ธ.ค.-64
บริษัทโค้ชชิง่แอนด์เทรนนิง่

 จ ากัด
On Line

หลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับหัวหน้างานขึน้ไป ไม่มีค่าใช้จา่ย 2 13-ม.ค.-65 ส านักงาน ก.พ.ร On Line ผอ.ฝ่ายวชิาการและแผน/ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หลักสูตร  รู้สิทธรัิกษาปี ๒๕๖๕ (สิทธปิระกันสุขภาพกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน) ทุกฝ่าย ไม่มีค่าใช้จา่ย 158   ๑๘ -ม.ค.- ๖๕
 บริษัทเมืองไทย ประกัน

ชีวติ จ ากัด (มหาชน)
Onsite

หนังสือ สพค.104.5/0745   รู้สิทธรัิกษาปี 
๒๕๖๕

อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพงานพัสดุหลักสูตร “การก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจดัท าราคากลาง การตรวจรับ
พัสดุและควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

ทุกฝ่าย           52,350 45   21 -ม.ค.-65  สพค. Onsite
หนังสือสพค.104.5/0011 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพงานพัสดุ

ฟังบรรยาย “แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” ตามกรอบแผนงานของส านักงานและประกาศปฏิทินการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะท างาน ITA ไม่มีค่าใช้จา่ย 34   26 -ม.ค.-65  ส านักงาน ป.ป.ช Onsite

หลักสูตรข้อก าหนดISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ คณะท างาน ISO ไม่มีค่าใช้จา่ย 25 27-ม.ค.-65
 บริษัท Q&A Quality 

and Calibration Co.,Ltd
On Line

หลักสูตรกฎหมายปกครองเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวนิัยข้าราชการ ฝ่ายกฏหมาย           18,065 1   7-10 -ก.พ.-65
 มูลนิธวิจิยัและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง(ว.พ.ปค)

Onsite
หนังสือ สพค.๑๐๔.๘/๐๐๓๐ ลงวนัที่๒๐ มกราคม
 ๒๕๖๕

แบบตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่านการจดัซ้ือจดัจา้ง)

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารงานกลาง

รายละเอียด  วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่ใช้ งบประมาณที่ใช้ จ านวน (คน) วันที่จัดฝึก/อบรม หน่วยงานจัดฝึก/วิทยากร รูปแบบ หมายเหตุ

แบบตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่านการจดัซ้ือจดัจา้ง)

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565

อบรม Webinar Topic : They own Their work 
สร้างจติส านึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจา้ของงานให้กับลูกน้อง ระดับหัวหน้างานขึน้ไป  ไม่มีค่าใช้จา่ย 27  10-ก.พ-65

 H&G (Thailand) Co., 
Ltd. 

On Line

หลักสูตรกฎหมายปกครองเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ ฝ่ายกฏหมาย           18,094 1  ๒๓-๒๕ -ก.พ.-65
 มูลนิธวิจิยัและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง(ว.พ.ปค)

Onsite
หนังสิอ สพค.๑๐๔.๘/๐๐๓๑ ลงวนัที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๕

หลักสูตร การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเส่ียงISO9001:2016 คณะท างาน ISO ไม่มีค่าใช้จา่ย 25 24-ก.พ.-65
 บริษัท Q&A Quality 

and Calibration Co.,Ltd
On Line

หลักสูตรกฏหมายปกครองเกีย่วกับการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่           26,400 1  1-4-มี.ค.-65
 มูลนิธวิจิยัและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง(ว.พ.ปค)

Onsite
หนังสือ สพค.๑๐๔.๖/๐๒๐๓ ลงวนัที่๑๔ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับหัวหน้างานขึน้ไป ไม่มีค่าใช้จา่ย 5 24-25/1,31/1,7-9 /2 ส านักงาน ก.พ.ร On Line
ผอ.ฝ่ายวชิาการและแผน/ผอ.ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป/ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ ์/หัวหน้างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล /หัวหน้างานฝึกและแสดงสัตว์

โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม (Team Building)  ระดับหัวหน้างานขึน้ไป ๘๙,๗๖๐ 40 29/4/2565  บริษัท ทรู ไมซ์ จ ากัด Onsite
ย้ายไปจากที่ ๓๑ มีนาคม2565 เนือ่งจาก
สถานการณ์โควดิ-19

 แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาความรู้และใชใ้นการปฏิบัติงานขององค์กร
เชงิคุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม

ส านักตรวจสอบภายใน ๑๑,๕๖๖ ๑ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
ส านักบริการวชิาการ 

ม.มหาสารคาม

Onsite
เลขที่หนังสือ สพค.๑๐๕/๐๐๔๗ อนุมติัแล้ว
อยู่ระหวา่งรอด าเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตวต์ระกูลเสือ" ฝ่ายบริหารจดัการสัตว์ ๔,๐๐๐ ๑ ๕-๖/๕/๒๕๖๕
คณะสัตวแพทยศาสตร์

 มช.
Onsite

เลขที่หนีงสือ อว ๘๓๙๓(๑๘)/ว๐๐๔ อยูร่ะหวา่ง
รอด าเนินการ

รวมงบประมาณที่ใช้ 223,735      370

รวมทั้งสิ้น      400,000.00 263,735 420


