
รายการพัฒนาบุคลากร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ล าดับ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 

๑ หลักสตูรหลักประจ ำวิทยำลัยกำรทัพบก 
รุ่นที่ ๖๖ 

วิทยำลัยกำรทัพบก ๙ พ.ย. ๖๓–๘ ก.ย. ๖๔ ๘๕,๔๗๘ 
 

นำงบุปผำ  เสมพลู วทบ.คืน ๔๘,๔๘๕.- บำท 
 ๑๐ ก.ย. ๖๔ 

๒ หลักสตูรนักบริหำรระดับสูง (นบส. ๑)  
รุ่นที่ ๙๔ 

ส ำนักงำน ก.พ.   * ประเภทอ ำนวยกำร  
ผ่ำนกำรอบรม นบส.๑ แล้ว 

ไม่มสี่งก ำลังพลเขำ้รับ 
กำรอบรมหลักสตูร นบส. ๑ 

 รวม ใช้งบประมำณรำยกำรกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู้และทักษะกำรปฏิบตัิงำน ๓๖,๙๙๓.-    
๑ บรรยำยให้ควำมรูเ้รื่อง กฎหมำย

ปกครองเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบคุคล
ภำครัฐและวินับข้ำรำชกำร 

สบค.กอ.รมน. ๒๘ ต.ค. ๖๓ 
เวลำ ๑๓๐๐-๑๖๐๐ 

- ก ำลังพล กอ.รมน.  
ระดับ ผอ.ส่วนข้ึนไป  
จ ำนวน ๖๗ คน 

ขยำยผลจำกกำรส่งไปอบรม 
โดย นำงศรีวัลลภำฯ 
      พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ์ฯ 
ห้องประชุมชั้น ๓ รื่นฤด ี

๒ นักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพตดิระดบัสูง (นบส.ปปส.) 
รุ่นที่ ๒ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพตดิ 

๘ ต.ค.-๑๘ ธ.ค. ๖๓ - พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต ์
ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ) กทม. 

๓ Toolkit พิชิตองค์กำรสมรรถนะสงู ส ำนักงำน ก.พ.ร. ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๓ ๙,๕๐๐.- นำงอลิสำ  ม่วงเล็ก โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส 
หลำนหลวง กทม. 

๔ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรก่อกำรรำ้ย
และกำรก่อควำมไม่สงบ ส ำหรับผูบ้ริหำร 
รุ่นที่ ๑๔ 

โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก ๗ ม.ค.-๑๙ ก.พ. ๖๔ 
สัปดำหล์ะ ๒ วัน  
เฉพำะวันพฤ.และ ศ. 
ระยะเวลำอบรม ๑๔ วัน 

- พ.อ. ไตรเทพ  เรืองสอน  
ผอ.กอง ศปป.๕ กอ.รมน. 

 

๕ กำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยก ๑-๓ ธ.ค. ๖๓ - พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ์ ภัทรำนำวำ รีสอร์ท 
 พัฒนำคุณภำพชีวิต รัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล   รอง ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. เขำใหญ ่อ.ปำกช่อง 
      นครรำชสมีำ 

๖ กำรพัฒนำสมรรถนะ และ สมำคมขำ้รำชกำรอำวโุส ๑๓-๑๔ มี.ค. ๖๔ ๗,๕๐๐.- พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ์ โรงแรมไมด้ำ งำมวงศ์วำน  
 ควำมน่ำเชื่อถือในกำรท ำงำน แห่งประเทศไทย ๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๔  รอง ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. นนทบุรี 
  ส ำนักงำน ก.พ.     



ที ่ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 
๗ กำรจัดท ำธรรมำภิบำลข้อมูลเพื่อกำรบริหำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๓,๕๐๐.- พล.ต. นภดล  แก้วก ำเนิด โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส  
 สู่องค์กรดิจิทัล    ผอ.ศดม.กอ.รมน. หลำนหลวง กทม. 

๘ กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแห่งชำติ 
(บมช.) รุ่นที่ ๑๓ 

ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำต ิ ๒๐ ม.ค.-๑๘ มิ.ย. ๖๔ - พล.ต. ปริทัศน์  ตรีกำลนนท์ 
รอง ผอ.สขว.กอ.รมน. 

 

๙ หลักสตูรจติอำสำ ๙๐๔ “หลักสูตร
พื้นฐำน” (ภำค) รุ่นที่ ๑ 

ศอ.จอส.พระรำชทำน ภำค ๓ ๑๒-๒๘ ม.ค. ๖๔ - พ.อ. วิทัย  ลำยถมยำ 
รอง ผอ.สพร.กอ.รมน. 

ขอเลื่อนไมม่ีก ำหนด 

๑๐ หลักสตูรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดสี ำหรับ สถำบันเกษตรำธิกำร ๑-๕ ก.พ. ๖๔ - นำยธนำกรณ์  ปำละวงศ ์  
 ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิัติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตร   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  
 หน้ำที่รำชกำร รุ่นที่ ๔๐ ในรูปแบบออนไลน ์ และสหกรณ ์   สปง.กอ.รมน.  

๑๑ หลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อ กรมบัญชีกลำง ๒๕ มี.ค.- ๒๕ พ.ค. ๖๔ ๓,๐๐๐.- บาท ก ำลังพล สกบ.กอ.รมน.  
 จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐด้วย    (๕๐๐ บำท/คน) พล.ท. วีรสิทธิ  จันทร์ดำ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)  รุ่นที่ ๒ (ออนไลน์)    พ.อ. เบญจพล  ประจง  
     นำงอัญญำ  โพธิ์ทอง  
     ร.อ.หญิง จีรนันท์  พำนิช  
     น.ส.วิมลสริิ  ต้นตะปำล  
     ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ศิริกร  ค ำไกล  

๑๒  ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ส ำนักงำน ก.พ. ๒๗ พ.ค.-๓๐ ส.ค. ๖๔ ทุนส ำนักงำน 
ก.พ. 

นำยประพันธ์  ค ำสำมำรถ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
(ชพ.) สนย.กอ.รมน. 

 

๑๓ หลักสูตรนักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง 
(นงส.) รุ่นที่ ๘ 

ส ำนักงบประมำณ มิ.ย.-ก.ย. ๖๔ ไม่เสีย
ค่ำลงทะเบียน 

พ.อ. โสภำค  
          อิศรำงกูร ณ อยุธยำ  
ผช.ผอ.สปง.กอ.รมน. 

 

๑๔ หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง  
รุ่นที่ ๒๕ (ปปร.๒๕) 

วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 
สถำบันพระปกเกล้ำ 

๙ เดือน เรียนทุกวัน
อังคำร-พุธ ช่วงเช้ำ 
(มิ.ย.๖๔-มี.ค. ๖๕) 

ไม่เสีย
ค่ำลงทะเบียน 

พล.ต. ธัญสิทธ์ิ  กิตติ์เดชำรัศมิ ์
ผทค.ทบ. ชรก.ต ำแหน่ง 
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. 
 

ไม่ผำ่นกำรคดัเลือก 



ล าดับ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 
๑๕ หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ๒๓ มิ.ย.-๑๕ ธ.ค. ๖๔ ไม่เสีย พล.ต. นภดล  แก้วก ำเนิด  

 สำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ (GCIO) รุ่นที่ ๓๐  (อบรมทุกวันพุธ) ค่ำลงทะเบียน ผอ.ศดม.กอ.รมน.  
๑๖ เทคนิคกำรจัดท ำ TOR ที่มีประสิทธิภำพ  สถำบันเสริมศึกษำและ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ๒,๘๐๐.- บาท ก ำลังพล สกบ.กอ.รมน.  

 รุ่นที่ ๒ (ออนไลน์) ทรัพยำกรมนุษย์ มธ.  (๑,๔๐๐.บำท/คน)  ๑. พ.อ. โชคชัย  ช่วงบุญศรี  
     ๒. จ.ส.อ. สุชำติ  แสงชัย  

๑๗ โครงกำรสร้ำงวิทยำกรตัวคูณในกำรยื่นบัญชี ส ำนักงำน ป.ป.ช. ๑๙ ส.ค. ๖๔ ไม่เสีย ๑. นำงนิติกุล  เดชสองช้ัน สนย.กอ.รมน. 
 ทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   ค่ำลงทะเบียน ๒. พ.อ. นิพนธ์  เจริญผล ศปป.๑ กอ.รมน. 
 รุ่นที่ ๓  (ออนไลน์)    ๓. พ.อ. ปรัชญำ  เอี่ยมคง สบข.กอ.รมน. 
     ๔. พ.อ.หญิง สริิณฏัฐ ์ สกส.กอ.รมน. 
                     อินทสุวรรณ  
     ๕. ร.ต. บุญฤทธิ์ ปฏิสนธริำภำ สกส.กอ.รมน. 
     ๖. พ.อ. บุญธรรม  แผวผำลำ สกบ.กอ.รมน. 
     ๗. ร.ท. ยุทธชัย  ศรีทะแก้ว สปง.กอ.รมน. 
     ๘. น.ส.เขมณฏัฐ์ วงษ์อุดมวัชร ์ สบค.กอ.รมน. 
     ๙. น.ส. พัชรำ  สิงห์หอม สบค.กอ.รมน. 
     ๑๐. ร.ท. ธวัชชัย  สุขเลิศ สขว.กอ.รมน. 
     ๑๑. ร.อ. เอกรัฐ บุญบัวทอง สจร.กอ.รมน. 

๑๘ กำรบริหำรกำรบริกำรและกำรจัดกำร สถำบันเสริมศึกษำและ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ๑,๔๐๐.- บำท พ.อ. ชัยณรงค์  เชียงทอง  
 ข้อร้องเรียน รุ่นที่ ๑ (ออนไลน์) ทรัพยำกรมนุษย์ มธ.   ผู้ช่วยจเร กอ.รมน.  

๑๙ OKR และกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สถำบันเสริมศึกษำและ ๒-๓ ก.ย. ๖๔ ๒,๕๐๐.- บำท พ.ท.หญิง สุพิชชำ  สุทธิสำร  
 สู่องค์กรสมรรถนะสูง รุ่นท่ี ๑ ทรัพยำกรมนุษย์ มธ.   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
     ผงป.สบค.กอ.รมน.  

๒๐ New Toolkit พิชิตองค์กำรสมรรถนะสูง ส ำนักงำน ก.พ.ร. ๖-๘ ก.ย. ๖๔ ๖,๙๐๐.- บำท พ.อ. วิทัย  ลำยถมยำ  
 (PMQA 4.0)    รอง ผอ.สพร.กอ.รมน.  
       
       
       



ล าดับ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุ 
๒๑ ก้ำวต่อก้ำว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์ ส ำนักงำน ก.พ. ๙ ก.ย. ๖๔ ไม่เสีย ๑. พ.อ. อนิรุท  ละอองพันธ์ สบค.กอ.รมน. 

    ค่ำลงทะเบียน ๒. พ.อ.หญิง ปรำณี  อ่อนศร ี สบค.กอ.รมน. 
     ๓. นำยประพันธ์  ค ำสำมำรถ สนย.กอ.รมน. 
 รวมใช้งบประมำณกำรจัดส่งข้ำรำชกำรไปอบรมและกำรจัดกำรบรรยำยพิเศษเพื่อพัฒนำระบบ

บริหำรงำน กอ.รมน. 
๓๗,๑๐๐.-   

 
หมายเหตุ  
๑. ส่งข้ำรำชกำร กอ.รมน. ไปศึกษำอบรมโดยใช้งบประมำณ ดังนี้ 
    ๑.๑ รำยกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำน    จ ำนวน ๑ หลักสูตร   ๑ คน   ๓๖,๙๙๓.- บำท 
    ๑.๒ รำยกำรกำรจัดส่งข้ำรำชกำรไปอบรมและกำรจัดกำรบรรยำยพิเศษเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรงำน กอ.รมน. จ ำนวน ๘ หลักสูตร  ๑๔ คน  ๓๗,๑๐๐.- บำท 
 
๒. ส่งข้ำรำชกำร กอ.รมน. ไปศึกษำอบรมโดยไม่ใช้งบประมำณ        จ ำนวน ๑๐ หลักสูตร ๒๒ คน 
 
๓. ส่งข้ำรำชกำร กอ.รมน. ไปศึกษำอบรม จ ำแนกเป็น พลเรือนประจ ำ กอ.รมน. จ ำนวน ๑๑  คน  ช่วยรำชกำร กอ.รมน. จ ำนวน ๒๖ คน  
 
๔. จัดอบรมภำยในหน่วย กอ.รมน. โดยไม่ใช้งบประมำณ       จ ำนวน  ๑ หลักสูตร  ๖๗ คน     
 
 
            ตรวจถูกต้อง 
             พ.อ.หญิง ผศ.  
                    (ปรำณี  อ่อนศรี) 
              หน.ฝ่ำย ผงป.สบค.กอ.รมน. 
                      ๑๐ ก.ย. ๖๔ 


