
การพัฒนาบุคลากร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ที่ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 
๑ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  

รุ่นที่ ๖๒ 
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

ต.ค.๖๒-ก.ย. ๖๓ - พล.ต.อนุชา  ขุ่มค า  

๒ หลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพ
บก รุ่นที่ ๖๕ 

วิทยาลัยการทัพบก ๑๑ พ.ย.–๙ ก.ย. ๖๓ ๑๗๖,๒๖๕ 
(เพ่ิม) ๑๑,๔๐๐.-  

๑๘๗,๖๖๕.-  
ใช้จรงิ ๘๐,๖๔๐.- 

นางอรุณรัตน์  ข่าทิพย์พาที วทบ.ส่งคืน 
๑๐๗,๐๒๕.- 
๒๒ ก.ค. ๖๓ 
 

๓ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑)  
รุ่นที่ ๙๒ 

ส านักงาน ก.พ. ๑๕ ก.ค.-๑๘ ก.ย. ๖๓ ๒๖๕,๖๐๐.-   นางสาวอุษา  บานเย็น  

 รวม ใช้งบประมาณรายการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

๓๔๖,๒๔๐.-   

๔ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. และพนักงานราชการ 
กอ.รมน. ท่ีบรรจุใหม ่
ในรูปแบบออนไลน์ 

สบค.กอ.รมน. ๒๕-๒๗ พ.ค. ๖๓ - ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.
รมน. 
และพนักงานราชการ กอ.รมน. 
บรรจุใหม่ จ านวน ๓๓ คน 

 

๕ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ 
ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗ 

ส านักงบประมาณ ๑๙ ก.พ.- ๒๗ มิ.ย. ๖๓ - พล.ต.ณัฐพงศ์  เพราแก้ว  

๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
การเสริมสร้างสงัคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๑ 

สถาบันพระปกเกล้า ๑๗ ก.ค. ๖๓ (๙ เดือน) 
เรียนทุกวันศุกร์ ๐๙-๑๖ 

- พล.ต.วรวุฒิ  แสงทอง  

๗ การอบรมสัมมนาร่วมกัน“หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้า
ข้าราชการ” 

ส านักงาน ก.พ.  - ข้าราชการพลเรือนประจ า    กอ.รมน. 
บรรจุใหม่ จ านวน ๙ คน 

 

 รุ่นที่ ๒   ๒๔ มิ.ย.-๕ ก.ค. ๖๓  น.ส.ศุภาพิชญ์  ค าแฝง  
     น.ส.ยุรีย์  หีมหนิ  
     นายพลเทพ ทองสมบูรณ์  
     น.ส.บุปผา  บุญคุ้ม  



ที่ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 
 รุ่นที่ ๓   ๑๔-๒๔ ก.ค. ๖๓  น.ส.บัวแก้ว  แป้นเพชร์  
 รุ่นที่ ๔   ๓-๑๘ ส.ค. ๖๓  นายศรัณย์พร  อินแถลง  
     น.ส.มนนิสา  รุ่งปัจฉิม  
 รุ่นที่ ๕  ๑๗ ส.ค.-๒ ก.ย. ๖๓  นายจีรพัฒน์  ทับทิมแสง  
     น.ส.นิสารัตน์  ทองเพ่ิม  

๘ หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อ
การร้ายและการก่อความไม่สงบ ส าหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ ๑๓  

รร.สธ.ทบ. ๙ ม.ค.-๒๑ ก.พ. ๖๓   
(เรียน สป.ละ ๒ วัน 
 พฤ. / ศ.) 

-  พ.อ. อกนิษฐ์  แย้มเกตุ 
 

 

๙ หลักสูตร intermediate ด้าน 
consulting 

กรมบัญชีกลาง ๑๔-๑๙ ก.ค. ๖๓ - ร.ต. นนทรัตน์  กิจยะกานนท์ ทุนส่วนตัว 
๔,๘๐๐.- 

๑๐ หลักสูตร intermediate ด้าน 
Information Technology 

กรมบัญชีกลาง ๒๐-๓๐ ส.ค. ๖๓ ๖,๙๐๐ ร.ต. นนทรัตน์  กิจยะกานนท์  

๑๑ หลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การ
สมรรถนะสูง 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๖-๒๘ ส.ค. ๖๓ ๙,๕๐๐.- พล.ต. พัลลภ  รัตนอุดม  

๑๒ หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

ส านักงานศาลปกครอง ๒-๔ ก.ย. ๖๓ ๖,๘๐๐.-* พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ์  อินทสุวรรณ  

๑๓ หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ส านักงานศาลปกครอง ๘-๑๐ ก.ย. ๖๓ ๖,๘๐๐.-* นายสุธีร์  ต้ังสถิตย์  

๑๔ หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร ส านักงานศาลปกครอง ๑๔-๑๘ ก.ย. ๖๓ ๘,๙๐๐.- นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ  

๑๕ หลักสูตรกฎหมายปกครองเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ 

ส านักงานศาลปกครอง ๒๑-๒๔ ก.ย. ๖๓ ๗,๕๐๐.- 
๗,๕๐๐.- 

นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ์  อินทสุวรรณ 

 

 รวม ใช้งบประมาณรายการการจัดสง่ข้าราชการไปอบรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ๔๐,๓๐๐.-*   
 รวม ใช้งบประมาณขออนุมัติเพ่ิมเติม ๑๓,๖๐๐.-*   

 


