แผนการดาเนินการ การฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันพระประชาบดี
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ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนางานด้านสังคม
กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากร
งบรายจ่ายอื่น
1. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จานวน 2 รุ่น

เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ บทบาทหน้าที่ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. ที่บรรจุใหม่
อุดมการณ์ และจิตสานึกปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี และให้เกิด
ภายในระยะเวลา 1 ปี
แรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดีคนเก่งที่มี
จิตอาสา จิตสาธารณะ ทางานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

รุ่นที่ 28 : 13 - 27 ธ.ค. 65
Online ทั้งหลักสูตร จานวน 85 คน
รุ่นที่ 29 : ระหว่าง มิ.ย. - ก.ค. 65
Online และ On-site
(ตามสถานการณ์ ช่วงเวลานั้น)
จานวน 80 คน

2. หลักสูตรนักพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) จานวน 1 รุ่น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะหลัก กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. ประเภท
สมรรถนะประจากลุ่มงาน และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชานาญงาน
หรือ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ที่บรรจุแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ ที่ครองระดับ
มาแล้วไม่เกิน 4 ปี

รุ่นที่ 19 : 10 - 21 ม.ค. 65
Online ทั้งหลักสูตร จานวน 90 คน

3. หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุย์ (นพม.) จานวน 2 รุ่น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติเชิงบวก มีการคิดวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. ประเภท
และการบริหารจัดการได้อย่างมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ที่ไม่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง และประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ ที่ครองระดับมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี

รุ่นที่ 19 : 22 พ.ย. - 21 ธ.ค. 64
Online ทั้งหลักสูตร จานวน 156 คน
รุ่นที่ 20 : ระหว่าง ก.ค. - ส.ค. 65
Online ทั้งหลักสูตร จานวน 115 คน
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4. หลักสูตรผู้นายุคใหม่ (ระดับชานาญการพิเศษ)
จานวน 1 รุ่น

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการ ระดับชานาญการพิเศษ ภายใต้สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู้นาองค์กรที่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ที่ครองระดับ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

รุ่นที่ 3 : 2 - 11 พ.ค. 65
Online ทั้งหลักสูตร จานวน 50 คน

5. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) จานวน 1 รุ่น

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือ
เทียบเท่าในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ที่ต้องเข้าใจทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงและบริบทในการขับเคลื่อนงานภาครัฐ เป็นผู้นาที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
เชื่อมั่น และศรัทธาจากประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. และ
รุ่นที่ 2 : ระหว่าง ก.ค. - ส.ค. 65
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้อง Online และ On-site
กับการขับเคลื่อนงาน พม. ที่ดารงตาแหน่ง
จานวน 42 คน
ประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
หรือดารงตาแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า
1 ปี 6 เดือน หรือเคยดารงตาแหน่งข้างต้น
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน

6. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) จานวน 1 รุ่น

เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
รวมถึงให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พม. ประเภท
ระหว่าง 22 มี.ค. – 20 เม.ย. 65
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหาร
On-site ทั้งหลักสูตร จานวน 25 คน
ระดับต้น และประเภทบริหารระดับสูง ที่
ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม.
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โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
กิจกรรมการพัฒนาศักยาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ
งบดาเนินงาน
1. หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. .........
พระราชบัญญัติฯ บัญญัติไว้ ให้มีความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติฯ ตลอดจน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
และทักษะในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมทั้งทักษะการทางานในรูปแบบสหวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง

รุ่นที่ 57 : เดือน ก.ค. 65
On-site ทั้งหลักสูตร จานวน 40 คน

