
ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและสง่เสริมบุคลากรให้มคีวามเป็นมอือาชีพเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์

 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

1 Investigation Mind MCS and 
Enforcement training

เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมง และ
การบังคับใชก้ฎหมาย 

       1         27    192 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
เมษายน 2565

                -         -   ผู้เขา้รับการฝึกอบรม มีความรู้และความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการค้นหาการกระท าความผิด
ให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถใน
กระบวนการเร่ิมต้นและจดัการการสืบสวน
สอบสวนการท าประมงผิดกฎหมายให้ดีขึ้น 
เพื่อชว่ยสนับสนุนให้การด าเนินคดีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ยกระดับความรู้และ
ทักษะการบังคับใชก้ฎหมาย และเพื่อให้
เจา้หน้าที่มีความมั่นใจในการด าเนินการ
สืบสวนสอบสวน

กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้า
สัตว์น้ า และปัจจยั
การผลิต

2 สัมมนาวิชาการกองตรวจ
ตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์
น้ า และปัจจยัการผลิต ประจ าปี 
2565

ขา้ราชการเจา้หน้าที่ สังกดั
กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ า และปัจจยัการ
ผลิต

       1       120        3 มิ.ย. 65 มิถนุายน 2565 - 
มิถนุายน 2565

        564,650       -   เจา้หน้าที่ของ กรป. ได้รับความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัท าผลงานวิชาการ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปจดัท าผลงานวิชาการได้อย่าง
ถกูต้อง

กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้า
สัตว์น้ า และปัจจยั
การผลิต

3 สัมมนาเชงิปฏิบัติการ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และ
ปัจจยัการผลิต

ขา้ราชการเจา้หน้าที่ สังกดั
กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ า และปัจจยัการ
ผลิต

       1       200        4 มี.ค. 65 มีนาคม 2565 - 
มีนาคม 2565

      1,318,400       -   เจา้หน้าที่ของรัฐได้รับความรู้และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้า
สัตว์น้ า และปัจจยั
การผลิต

4 การใชข้อ้มูลน าเขา้ส่งออกสิน
ประมงของไทยจากระบบ FSW

บุคคลากรกรมประมง        1         30        1 เม.ย. 65 เมษายน 2565 - 
มิถนุายน 2565

          10,000       -   สามารถจดัการ สืบค้นขอ้มูลการน าเขา้-
ส่งออกสินค้าประมงของไทยภายใต้ระบบ 
FSW

กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการประมง

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ปฐมนิเทศและการสัมมนา
ร่วมกนัหลักสูตรการเป็น
ขา้ราชการที่ดีส าหรับขา้ราชการ
บรรจใุหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

ขา้ราชการบรรจใุหม่ที่อยู่
ระหว่างปฏิบัติทดลองหน้าที่
ราชการกรมประมงประจ าปี
งบประมาณ 2564-2565

       2       160      10 พ.ย. 64 พฤศจกิายน 2564 -
 มิถนุายน 2565

          40,000       -   เขา้ใจถงึสภาพแวดล้อมท างานในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์พันธกจิโครงสร้างองค์กร
ผู้บังคับบัญชารวมถงึวัฒนธรรมองค์กร
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของ
ระบบราชการ

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
บริหารจดัการทรัพยากรและ
ก าหนดมาตรการด้านการประมง
 ภายใต้ พรก.ประมง

ประมงอ าเภอและเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง

       2       160        6 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มกราคม 2565

        800,000       -   มีความรู้และความเขา้ใจขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จดัการประมง

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จดัการของประมงจงัหวัด

ประมงจงัหวัดและเจา้หน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้ง

       2       160        6 ก.ค. 65 กรกฎาคม 2565 - 
กรกฎาคม 2565

        800,000       -   การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กบัเป้าหมายของกรม
ประมง

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

8 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ 
แนวทางการปฏิบัติงานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
Departmental Personnel 
Information System Version
 5 ส าหรับนายทะเบียนพนักงาน
ราชการ

บุคลการกรมประมง ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่นายทะเบียนพนักงาน
ราชการ

       2       207        2 พ.ค. 65 พฤษภาคม 2565 -
 มิถนุายน 2565

          40,000       -   เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมการประชมุมีความรู้ ความ
เขา้ใจ สามารถปรับปรุงขอ้มูลพนักงาน
ราชการในระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ได้อย่าง
ถกูต้อง และเป็นปัจจบุัน

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
เพิ่มประสิทธิภาพการน าเสนอ
ด้วย infograhic

ขา้ราชการกรมประมง        1         40        3 เม.ย. 65 เมษายน 2565 - 
เมษายน 2565

        300,000       -   การจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการฝึกอบรมแกบุ่คลากร
กรมประมง หลักสูตร การเพิ่ม
สมรรถณะการตรวจสอบประเมิน
แหล่งผลิต

เจา้หน้าที่ตรวจประเมินใน
สังกดักรมประมง

       1         40 มิ.ย. 65 มิถนุายน 2565 - 
มิถนุายน 2565

          30,000       -   เพื่อพัฒนาการเป็นขอบขา่ยการตรวจรับรอง
แหล่งผลิต (มกษ. โรงเพาะสัตว์น้ าเพื่อการ
บริโภค ชื่อไม่เป็นทางการ)

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

11 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
หลักสูตร ขอ้ก าหนดและการ
ตรวจประเมินตามมาตรฐานการ
ท าประมงพื้นบ้านอย่างย่ังยืน
และการแปรรูปสินค้าประมง
พื้นบ้าน (Online)

เจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน        1         30        2 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
ธันวาคม 2564

          15,000       -   เสริมสร้างทักษะเจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมินใน
การตรวจประเมินมาตรฐานการท าประมง
พื้นบ้านอย่างย่ังยืนและการแปรรูปสินค้า
ประมงพื้นบ้าน

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ขอ้ก าหนดและการตรวจประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน ISO 
17065:2012 (ISO/IEC 
17065:2012 Introduction and 
Internal Auditor) (Online)

เจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และ
เจา้หน้าที่เกี่ยวขอ้ง

       1         40        3 พ.ย. 64 พฤศจกิายน 2564 -
 พฤศจกิายน 2564

          70,000       -   เพื่อเพิ่มสมรรถนะเจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และเจา้หน้าที่
เกี่ยวขอ้งในหัวเร่ืองขอ้ก าหนดและการตรวจ
ประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 
17065:2012 (ISO/IEC 17065:2012 
Introduction and Internal Auditor)

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ขอ้ก าหนดและการตรวจติดตาม
ภายในตามมาตรฐาน ISO 
17025:2017 (ISO/IEC 
17025:2017 Introduction and 
Internal Auditor) (Online)

เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ และเจา้หน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้งของกรมประมง

       1         40        3 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
ธันวาคม 2564

          70,000       -   เพิ่มสมรรถนะของเจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของกรม
ประมงในขอ้ก าหนดและการตรวจติดตาม
ภายในตามมาตรฐาน ISO 17025:2017 
(ISO/IEC 17025:2017 Introduction and 
Internal Auditor)

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ตรวจติดตาม/หัวหน้าผู้ตรวจ
ติดตาม ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 (Lead 
Auditor/Auditor Training 
Course)

เจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตส์น้ า

       1         20        5 พ.ค. 64 พฤษภาคม 2565 -
 พฤษภาคม 2565

        521,300       -   เพื่อเพิ่มสมรรถนะเจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตส์น้ าให้สามารถเป็น
ผู้ตรวจติดตาม/หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Lead 
Auditor/Auditor Training Course)

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

15 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
หลักสูตร การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ส าหรับหน่วย
ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้ง
ทะเล (Internal Audit for GAP
 Marine Shrimp Farm 
Auditor)

เจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 
ของหน่วยน าร่อง 15 แห่ง

       1         25        4 พ.ค. 65 พฤษภาคม 2565 -
 พฤษภาคม 2565

        450,000       -   เพิ่มสมรรถนะเจา้หน้าที่ผู้ตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงกุ้งทะเล ของหน่วยน าร่อง 15 แห่ง
ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ส าหรับ
หน่วยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งทะเล  
(Internal Audit for GAP Marine Shrimp 
Farm Auditor)

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น

16 โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ
ทดสอบของกรมประมง (Online)
 หลักสูตร 1. Evaluation of 
Measurement Uncertainty 
for ISO/IEC 17025 2. 
Validation of Methods for 
ISO/IEC 17025

เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ และเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งของกรมประมง

       1         40        1 มี.ค. 65 มีนาคม 2565 - 
มีนาคม 2565

          40,000       -   เพิ่มสมรรถนะเจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของกรม
ประมงใน1. Evaluation of Measurement
 Uncertainty for ISO/IEC 17025 2. 
Validation of Methods for ISO/IEC 
17025

กองพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

17 สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้
เจา้หน้าที่โครงการ สรุปและ
วิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตสัตว้้์
ของแหล่งน้ าโครงการฯ

1. นักวิชาการหรือเจา้หน้าที่
จากศูนย์วิจยัและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืและ
ศูนย์วิจยัและพัฒนาการการ
ประมงน้ าจดืที่รับผิดชอบ
โครงการฯ จ านวน 35 คน
2. คณะผู้จดัจากกองวิจยั
และพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจดื จ านวน 15 คน

       1         50        3 พ.ย. 64 พฤศจกิายน 2564 -
 กนัยายน 2565

        200,000       -   1. เจา้หน้าที่โครงการฯ ที่เขา้ร่วมประชมุเชงิ
ปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเขา้ใจ และ
สามารถจดัท าฐานขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล
ปริมาณการจบัสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง
 (CPUE) ผลจบัและมูลค่าสัตว์น้ าที่จบัใช้
ประโยชน์ของแหล่งน้ าโครงการธนาคารสินค้า
เกษตร (กจิกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) ได้
2. ได้ขอ้มูลปริมาณการจบัสัตว์น้ าต่อหน่วย
ลงแรงประมง (CPUE) ผลจบัและมูลค่าสัตว์
น้ าที่จบัใชป้ระโยชน์ของแหล่งน้ าโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร (กจิกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) 
จ านวน 60 แห่ง
3. มีการน าขอ้มูลปริมาณการจบัสัตว์น้ าต่อ
หน่วยลงแรงประมง (CPUE) ผลจบัและ
มูลค่าสัตว์น้ าที่จบัใชป้ระโยชน์ของแหล่งน้ า
โครงการฯ ประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการด าเนินงานโครงการฯ ตาม
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ 
และจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ใน

กองวิจยัและ
พัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจดื

18 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 
ส าหรับเจา้หน้าที่

เจา้หน้าที่ของกรมประมงที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า

       1         40        3 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        210,000       -   ผู้เขา้อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยการให้
ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหาให้กบั
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าใน
พื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

กองวิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

19 โครงการอบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และ
การวิเคราะห์อภิมาน

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมสัตว์น้ า

       1         30        2 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

          27,000       -   เจา้หน้าที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ที่เขา้รับการ
ฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้ความเขา้ใจ
ในวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และการวิเคราะห์อภิมาน และสามารถน ามา
ประยุกต์ใชใ้นการเขยีนขอ้เสนอวิจยั และการ
เขยีนรายงานผลการวิจยัได้

กองวิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมสัตว์น้ า

20 การพัฒนาและตรวจสอบความ
ใชไ้ด้ของวิธีวิเคราะห์โลหะหนัก

นักวิชาการประมง         1         20        3 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

        175,000       -   หน่วยงานและผู้เขา้รับการฝึกอบรม มีการ
ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ท าให้เกดิความเชื่อมั่นใน
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ

กองวิจยัและพัฒนา
ประมงทะเล

21 การจ าแนกชนิดขยะทะเลและ
การวิเคราะห์การปนเปื้อนไมโค
รพลาสติกในสัตว์น้ า

นักวิชาการประมง        1         25        5 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

        300,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จ าแนกชนิดขยะทะเลและการวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสัตว์น้ า เป็นการ
พัฒนาและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ใหม่ๆ

กองวิจยัและพัฒนา
ประมงทะเล

22 อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมงให้กบั
เจา้หน้าที่

นักวิชาการประมง
เจา้พนักงานประมง
นักวิชาการเผยแพร่
เจา้พนักงานส่ือสาร
เจา้หน้าที่ส่ือสาร

       1         30        2 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
มีนาคม 2565

          90,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และ
สามารถเป็นเจา้หน้าที่ในการตรวจสุขอนามัย
ในเรือประมงได้

กองวิจยัและพัฒนา
ประมงทะเล



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

23 ประชมุเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การ
ตรวจมาตรฐานเคร่ืองมือประมง
พาณิชย์ รอบปี 25652566

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาประมงทะเล กอง
บริหารจดัการเรือประมง
และการท าประมง และกอง
ตรวจการประมงที่ปฏิบัติงาน
ตรวจมาตรฐานเคร่ืองมือ
ประมง ในการออก
ใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์

       2       150        4 ก.พ. 65 กมุภาพันธ์ 2565 -
 กมุภาพันธ์ 2565

        142,740       -   1. ผู้เขา้ร่วมประชมุมีความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐานเคร่ืองมือประมงพาณิชย์ได้
อย่างถกูต้อง 
2. ผู้เขา้ร่วมประชมุมีความรู้และความเขา้ใจ
ในการตรวจมาตรฐานเคร่ืองมือประมง และ
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบัติงานได้
อย่างถกูต้อง 
3. ผู้เขา้ร่วมประชมุมีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ และขอ้คิดเห็น รวมทั้งปัญหา
และอปุสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติงานด้านเคร่ืองมือประมงทะเล

กองวิจยัและพัฒนา
ประมงทะเล

24 การผลิตสัตว์น้ าพันธ์ุดีตามหลัก
พันธุศาสตร์

ขา้ราชการต าแหน่ง 
นักวิชาการประมง (ระดับ
ปฏิบัติการ -ช านาญการ
พิเศษ) เจา้พนักงานประมง 
(ระดับปฏิบัติงาน - ช านาญ
งาน) และพนักงานราชการ 
ภายใต้สังกดั
กองวิจยัและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื  
กองวิจยัและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
กองวิจยัและพัฒนาประมง
น้ าจดื

       1         50        1 มี.ค. 65 มีนาคม 2565 - 
มีนาคม 2565

          70,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ในหลักการผลิต
สัตว์น้ าพันธ์ุดีตามหลักพันธุศาสตร์ได้ถกูต้อง

กองวิจยัและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

25 องค์ความรู้การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์
น้ า

ขา้ราชการต าแหน่ง 
นักวิชาการประมง (ระดับ
ปฏิบัติการ - ช านาญการ
พิเศษ) เจา้พนักงานประมง 
(ระดับปฏิบัติงาน - ช านาญ
งาน) และพนักงานราชการ
ภายใต้สังกดักองวิจยัและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

       1         40        2 พ.ค. 65 พฤษภาคม 2565 -
 พฤษภาคม 2565

        120,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ด้านการปรับปรุง
พันธ์ุสัตว์น้ าตามหลักพันธุศาสตร์ได้ถกูต้อง 

กองวิจยัและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ า

26 เพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มเกบ็
ตัวอย่างกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 ขอบขา่ยการ
ตรวจด้วยเทคนิคพีซีอาร์

ขา้ราชการและพนักงาน
ราชการของกรมประมง 

       1         40        1 มี.ค. 65 มีนาคม 2565 - 
มีนาคม 2565

           7,000       -   1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสุ่มตัวอย่างกุ้ง
ทะเลมีชวิีตและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลส่งออกได้
อย่างครอบคลุม เพียงพอ ถกูต้องตาม
ขอ้ก าหนดของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 ขอบขา่ยการตรวจวินิจฉยัโรคด้วย
เทคนิคพีซีอาร์
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเกบ็รักษา
สภาพตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างได้อย่าง
ถกูต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการ

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

27 การเพิ่มศักยภาพเจา้หน้าที่กรม
ประมงในการตรวจวินิจฉยัโรค
สัตว์น้ าสู่มาตรฐานสากล

ขา้ราชการและพนักงาน
ราชการของกรมประมง

       1         50        2 ก.พ. 65 กมุภาพันธ์ 2565 -
 กมุภาพันธ์ 2565

          12,000       -   1. เพื่อให้เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการของกรม
ประมงสามารถตรวจวินิจฉยัโรคสัตว์น้ าได้
อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้เจา้หน้าที่ห้องปฏิบัติการของกรม
ประมงสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน
ในการตรวจวินิจฉยัโรคสัตว์น้ าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

28 ระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ
ขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ
ส่งออก

ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 ต าแหน่งนักวิชาการประมง 
สังกดักรมประมง ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจสุขอนามัย
ฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ า
ของสถานประกอบการ
ส่งออกสัตว์น้ า

       1         50        1 ธ.ค. 64 ธันวาคม 2564 - 
มกราคม 2565

          20,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
หลักการควบคุมโรคโดยการน าระบบความ
ปลอดภัยทางชวีภาพขั้นพื้นฐานมาใชใ้นการ
จดัการสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใชใ้นการ
เขา้ตรวจประเมินให้การรับรองสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ า รวมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้เพาะเล้ียงและรวบรวมสัตว์น้ าเพื่อการ
ส่งออกมีความเขา้ใจในระบบนี้มากขึ้น

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

29 การเฝ้าระวังโรคในสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ า

ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 ต าแหน่งนักวิชาการประมง 
สังกดักรมประมง ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจสุขอนามัย
ฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ า
ของสถานประกอบการ
ส่งออกสัตว์น้ า

       1         50        1 ก.พ. 65 กมุภาพันธ์ 2565 -
 มีนาคม 2565

          25,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโรคสัตว์น้ าที่ต้องเฝ้าระวังในสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ า และหลักการเฝ้า
ระวังโรค เพื่อให้สามารถตรวจประเมินสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

30 ขอ้ก าหนดของประเทศปลายทาง
ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ า
กอ่นส่งออก

เจา้หน้าที่ที่สังกดักองวิจยั
และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ า และปัจจยัการ
ผลิต ด่านตรวจประมง 
ศูนย์วิจยัและพัฒนาสุขภาพ
สัตว์น้ าสงขลา ศูนย์วิจยัและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ชายฝ่ังภูเกต็

       1         50        1 ก.ค. 65 กรกฎาคม 2565 - 
สิงหาคม 2565

           4,700       -   ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่ค้าใน
การตรวจสินค้าสัตว์น้ ากอ่นการส่งออก

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

31 โรคอบุัติใหม่ที่เกดิขึ้นในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 และจา้งเหมาบริการ ) และ
เจา้หน้าที่กรมประมงผู้มี
ความสนใจ

       1         30        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มิถนุายน 2565

           4,220       -   ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความ
เขา้ใจที่ถกูต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชน่ 
การให้บริการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
น้ า การตรวจสุขภาพสัตว์น้ าให้แกเ่กษตรกร
และผู้ประกอบการ การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์น้ าแกเ่กษตรกร เป็นต้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้มาก าหนดและจดัท า
โครงการวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและอปุสรรคที่
เกดิขึ้นต่อไป

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

32 โปรไบโอติกส์กบัการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 และจา้งเหมาบริการ ) และ
เจา้หน้าที่กรมประมงผู้มี
ความสนใจ

       1         30        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มิถนุายน 2565

           2,420       -   ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความ
เขา้ใจที่ถกูต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชน่ 
การให้บริการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
น้ า การตรวจสุขภาพสัตว์น้ าให้แกเ่กษตรกร
และผู้ประกอบการ การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์น้ าแกเ่กษตรกร เป็นต้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้มาก าหนดและจดัท า
โครงการวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและอปุสรรคที่
เกดิขึ้นต่อไป

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

33 สถานการณ์โรค TiLV ในปลานิล
และการป้องกนัโรคโดยใชวั้คซีน

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 และจา้งเหมาบริการ ) และ
เจา้หน้าที่กรมประมงผู้มี
ความสนใจ

       1         30        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มิถนุายน 2565

           4,220       -   ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความ
เขา้ใจที่ถกูต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชน่ 
การให้บริการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
น้ า การตรวจสุขภาพสัตว์น้ าให้แกเ่กษตรกร
และผู้ประกอบการ การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์น้ าแกเ่กษตรกร เป็นต้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้มาก าหนดและจดัท า
โครงการวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและอปุสรรคที่
เกดิขึ้นต่อไป

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

34 ชอ่งทางการรับเชื้อกอ่โรคเขา้สู่
ตัวกุ้ง

เจา้หน้าที่ของกองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
(ขา้ราชการ พนักงานราชการ
 และจา้งเหมาบริการ ) และ
เจา้หน้าที่กรมประมงผู้มี
ความสนใจ

       1         30        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มิถนุายน 2565

           4,220       -   ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความ
เขา้ใจที่ถกูต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชน่ 
การให้บริการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
น้ า การตรวจสุขภาพสัตว์น้ าให้แกเ่กษตรกร
และผู้ประกอบการ การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์น้ าแกเ่กษตรกร เป็นต้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้มาก าหนดและจดัท า
โครงการวิจยัเพื่อแกป้ัญหาและอปุสรรคที่
เกดิขึ้นต่อไป

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

35 การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจ
วินิจฉยัโรคสัตว์น้ า

นายสัตวแพทย์ นักวิชาการ
ประมง เจา้พนักงานประมง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขอ้งกบั
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์โรคสัตว์น้ า การ
ตรวจวินิจฉยัโรคสัตว์น้ า การ
จดัการสุขภาพสัตว์น้ า การ
จดัการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า ภายใต้กองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กอง
วิจยัและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื กอง
วิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดื 

       2       100        2 พ.ค. 65 พฤษภาคม 2565 -
 สิงหาคม 2565

          12,000       -   1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ
เร่ืองโรคสัตว์น้ า และการตรวจวินิจฉยัโรค
สัตว์น้ า 
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนางานและการให้บริการตรวจ
วินิจฉยัโรคสัตว์น้ าในพื้นที่ได้
3. มีเครือขา่ยแลกเปล่ียนความรู้ด้านโรคสัตว์
น้ า และการตรวจวินิจฉยัโรคสัตว์น้ า

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

36 หลักสูตรระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
และระบบอสีารบรรณระบบใหม่
ของกรมประมง

เจา้หน้าที่กองวิจยัและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า

       1       120        1 ม.ค. 65 มกราคม 2565 - 
มกราคม 2565

           3,600       -   ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้องใน
การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ เพื่อรองรับ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย
ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองวิจยัและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า

    42    2,354    283      6,503,470       -   
ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง

 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

     -          -        -                  -         -   

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับกลุ่มเป้าหมายล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)

รวม

รวม



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวชิาการและความเป็นเลศิในด้านการเกษตรต่างประเทศ

 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

     -          -        -                  -         -   
ยทุธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสทิธภิาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

     -          -        -                  -         -   
ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคุีณธรรม จริยธรรมและมคุีณภาพชีวติที่ดี

 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)ระยะเวลา

ระยะเวลา

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)ระยะเวลา

รวม

รวม



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 อบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การ
รู้จกัตนเองเพื่อเขา้ใจผู้อื่นสู่การ
ท างานและอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข

ขา้ราชการและเจา้หน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้ง

       1         72        3 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        350,000       -   เจา้หน้าที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ที่เขา้รับการ
อบรม ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความ
เขา้ใจในธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเอง
และผู้อื่น ที่มีความแตกต่างกนัในทุก ๆ ด้าน 
เกดิการเรียนรู้ การส ารวจพฤติกรรมรู้เพื่อจกั
ตนเองยอมรับตนเอง ตระหนักถงึ
ความส าคัญของการเขา้อกเขา้ใจผู้อื่น และ
การยอมรับผู้อื่น มีทักษะในการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการท างานร่วมกนัอย่างมี
ความสุข มีเทคนิคที่เหมาะสมกบัตนเองใน
การจงูใจตนเอง และโน้มน้าวผู้อื่น บนความ
ต้องการที่แท้จริงที่แตกต่างของแต่ละบุคคล 
รวมถงึสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้น
ชวิีตประจ าวันอย่างมีความสุข โดยการ
แสวงหาจดุร่วม และสงวนจดุต่างของการอยู่
ร่วมกนั ลดความตรึงเครียดในการท างาน
ร่วมกนั มีการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชงิ
วิเคราะห์ ปรับเปล่ียนความคิด มองปัญหา
เป็นเชงิบวก สามารถปรับตัวกบัการ
เปล่ียนแปลง

กองวิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมสัตว์น้ า

2 โครงการสร้างความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ้มูล
ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขา้ราชการ พนักงานราชการ         2       226        2 เม.ย. 65 เมษายน 2565 - 
พฤษภาคม 2565

          80,000       -   ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติตาม พรบ. ขอ้มูลขา่วสารฯ อย่าง
ถกูต้อง

เลขานุการกรม



 รุ่น  คน  วนั  เงิน
งบประมาณ

 จาก
เงินอ่ืน

ล าดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ/หลกัสตูร  ปริมาณรวม  ค่าใช้จ่าย (บาท)กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

3 การพัฒนาศักยภาพด้วยความคิด
เชงิบวก เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ 
(Positive Thinking for 
Success)

เจา้หน้าที่ปฎิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง กองบริหาร
การคลัง

       1         74        3 ต.ค. 64 ตุลาคม 2564 - 
มิถนุายน 2565

        404,300       -   1.ผู้เขา้รับการอบรมได้รับการพัฒนา ความรู้ 
ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการพัฒนาทัศนคติเชงิ
บวก
2.ผู้เขา้รับการอบรมเกดิแรงจงูใจ ที่จะกา้ว
ขา้มศักยภาพของตัวเอง
3.ผู้เขา้รับการอบรมสามารถท างานร่วมงาน
กบัผู้อื่นได้อย่างราบร่ืนและมีความสุข

กองบริหารการคลัง

      4      372       8        834,300       -   

46    2,726   291   7,337,770     -    
7,337,770                

รวมทั้งสิ้น

รวม


