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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สทป. ได้ด าเนินการตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดู

งานและปฏิบัติการวิจัยของเจ้าหน้าที่ สทป. ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ได้กรุณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 มีดังนี้ 

 
1.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด าเนินการปฏิบัติจริงดังนี้  

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 3 1,000,000  16 46 889,500 110,500 
หมายเหตุ : - 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนา ประเภท หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นของส่วนงาน 
(Functional Training) และ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DST) โดยจ าแนกตามกลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมายที่องค์กรก าหนด ดังนี้ 
     1.  เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี  

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

39 116 1,418,721 42 126 1,307,314.30 993,460 
หมายเหตุ : - 
    2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

5 11 588,840 3 8 53,500 62,030 
หมายเหตุ : - 
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3.  เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 

 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

2 4 38,500 1 2 37,664 836 
หมายเหตุ : - 
                                                     
                                     4. เทคโนโลยียานไร้คนขับ 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

1 1 350,000 1 1 343,000 7,000 
                                          
                                       5. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 10 193,500 2 18 100,840 92,660 
หมายเหตุ : - 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม 
 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

10 12 336,000 5 9 36,586 299,414 
หมายเหตุ : - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

7 7 62,767 2 4 73,131.32 -10,364.32 
หมายเหตุ : - 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

61 102 847,694 42 76 702,328.50 145,365.50 
หมายเหตุ : - 
  
5. Training เพื่อรองรับ New knowledge และ Thailand 4.0 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

- 42 663,978 6 34 344,598 319,380 
 
6. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม IDP 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 
ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้
งบประมาณ 

คงเหลือ 

  100,000 1 10 90,950 9,050 
หมายเหตุ : - 
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สรุปผลรวม : การด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยของ จนท. สทป.  

 
สรุปผลรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 

ตามแผนฯ ปฏิบัติจริง 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการ

อบรม 
งบประมาณท่ี
ได้รับ 

หลักสูตร ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ใช้งบประมาณ คงเหลือ 

131 305 คน 5,600,000 121 334 คน 4,452,722.12 1,147,277.88 
หมายเหตุ : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2562 
              
 


