เอกสารประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (Action Plan) ประจาปี 2562
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- จานวนสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่าย สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การ
ปฏิบัติ
- ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน
(ร้อยละ 50)

1.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งสภา
เด็กและเยาวชนระดับตาบล 45
ตาบล กิจกรรมในระดับตาบล
ตามกรอบนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
3. ยาเสพติด
4. การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น
5. สื่อออนไลน์
1.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งสภา
เด็กและเยาวชนระดับอาเภอ 6
อาเภอ กิจกรรมในระดับอาเภอ
ตามกรอบนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่

งบประมาณที่
ได้รับ
45 ตาบลๆ
20,000 บาท
รวมเป็นเงิน
900,000 บาท

6 อาเภอ ๆ
30,000 บาท
รวมเป็นเงิน
180,000 บาท

ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ
(ระบุ)
สภาเด็กและเยาวชน ไตรมาส 1-4
ระดับตาบล 45
ธันวาคม 2561ตาบล
สิงหาคม 2562

สภาเด็กและเยาวชน ไตรมาส 1-4
ระดับอาเภอ 6
ธันวาคม 2561อาเภอ
สิงหาคม 2562

สถานที่

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม

ตาบล 45 ตาบล -กลุ่มสภาเด็ก
พื้นที่ใน อปท. และเยาวชน
นั้นๆ
- ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา

อาเภอ 6
-กลุ่มสภาเด็ก
อาเภอ พื้นที่ใน และเยาวชน
อาเภอนั้นๆ
- ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
3. ยาเสพติด
4. การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น
5. สื่อออนไลน์
1.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งสภา 120,000 บาท
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
กิจกรรมในระดับจังหวัดตาม
กรอบนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
3. ยาเสพติด
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น
5. สื่อออนไลน์/พื้นที่สร้างสรรค์
(ถนนเด็กเดิน)

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)

สถานที่

สภาเด็กและเยาวชน ไตรมาส 1 - 4
พื้นที่ในจังหวัด
ในพื้นที่
ธันวาคม 2561 - นนทบุรี
สิงหาคม 2562

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม

- สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด

โครงการ
2. เอดส์/อนามัยเจริญพันธุ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
-ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกัน
เรื่องเพศ เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ (100 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ทักษะในการป้องกันเรื่องเพศ เอดส์ และอนามัยเจริญ
พันธุ์ (ร้อยละ 100)
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กและเยาวชน มีความรู้ด้านสุขภาวะทาง
เพศ และทักษะชีวิตเพื่อสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (60 คน)
- จานวนแม่วัยรุ่นและครอบครัวได้รับการจัดสวัสดิการ
สังคมและมีศักยภาพในการเลี้ยงบุตร (30 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของอปท. เป้าหมายสามารถจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับแม่วัยรุ่นตามเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ
70)

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

- อบรม เรียนรู้ การป้องกัน
50,000 บาท
เรื่องเพศ เอดส์ และอนามัย
เจริญพันธุ์ “วัยเรียน วัยรัก
วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย”

กลุ่มเป้าหมาย
- คณะบริหารสภา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)
มิถุนายน 2562

เด็กและเยาวชนและ
เครือข่ายเด็กและ

สถานที่
พื้นที่ในจังหวัด

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
สดย.จ.นบ.

นนทบุรี

เยาวชน จานวน
100 คน

140,000 บาท
กิจกรรมที่ 1
3.1 จัดอบรมสร้างเครือข่ายเด็ก 35,000 บาท
และเยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น (DJ Teen)

3.2 การขับเคลื่อนงานสื่อสาร
รณรงค์ ป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยวิธีการ
สื่อสารรณรงค์ 3 รูปแบบ ดังนี้

- เด็กและเยาวชน
มกราคม 2562
พื้นที่ตาบลนาร่อง
3 ตาบล
1. เทศบาลพิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

พื้นที่ตาบล
นาร่อง 3 ตาบล
1. เทศบาล
พิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

- สดย.นบ.
- ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
- ฝ่าย
สวัสดิการ
สังคม

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)
ก.พ. – มี.ค. 62

1. จัดรายการวิทยุ
60,000 บาท
2. สื่อออนไลน์ เช่น หนังสั้น
โฆษณา คลิปวีดีโอ โดยผ่าน
ช่องทาง facebook Youtube
Instagram Twitter pantip
เป็นต้น
3. สื่อพื้นบ้าน เช่น กิจกรรม
ผ่านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด
- เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน 3 พื้นที่
1. เทศบาลพิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการ
45,000 บาท
สังคมสาหรับแม่วัยรุ่น
- การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
แม่วัยรุ่นครอบคลุม 4 มิติ
(สุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ/
การศึกษา)
- ติดตามผล
และให้ความช่วยเหลือ

- แม่วัยรุ่น 3 พื้นที่ ม.ค. – ส.ค. 62
1. เทศบาลพิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

สถานที่
พื้นที่ตาบล
นาร่อง 3 ตาบล
1. เทศบาล
พิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
- สดย.นบ.
- ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
- ฝ่าย
สวัสดิการ
สังคม

พื้นที่ 3 ตาบล - ฝ่ายส่งเสริม
1. เทศบาล
และพัฒนา
พิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

โครงการ
4. โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับ
ตาบล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- เกิดชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตาบล (3 ตาบล)
- จานวนเด็กที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ (60
คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละเด็กที่ประสบปัญหาได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ และส่งต่อ (ร้อยละ 100)

กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจง

งบประมาณที่
ได้รับ
30,000 บาท

ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการ
(ระบุ)
เจ้าหน้าที่อบต. และ เม.ย. – มิ.ย. 62

วัตถุประสงค์ตามแบบคัดกรอง
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตาม

เครือข่ายอาสาสมัคร
3 พื้นที่นาร่อง ได้แก่

มาตรฐานขั้นต่า

1. เทศบาลพิมลราช

- กิจกรรมที่ 2 วางแผนช่วยเหลือ

2. ตาบลบางรัก

กลุ่มเสี่ยง (สีเหลือง สีแดง) เป็น
รายกรณีตามการประเมิน CMST

พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

- กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ใน
แนวทางเชิงป้องกันให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม สีเขียว และ
เหลือง

สถานที่
พื้นที่ 3 ตาบล
1. เทศบาล
พิมลราช
2. ตาบลบางรัก
พัฒนา
3. ตาบลลาโพ

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม

โครงการ
5. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น (60 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 70)
- จานวนสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ (จังหวัด 30 คน อาเภอ 6
อาเภอๆ ละ 20 คน

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

105,000 บาท
1.1 โครงการเยาวชนไทยหัวใจใส 30,000 บาท
- เครือข่ายเด็กและ
สะอาดระดับจังหวัด
เยาวชนจังหวัด
- กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการ
นนทบุรี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)

สถานที่

พฤษภาคม 2562 พื้นที่ในจังหวัด
นนทบุรี

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
สดย.นบ.

ทุจริต คอรัปชั่น เช่น การทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
- การเรียนรู้การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น เช่น การบรรยายให้
ความรู้
1.2 โครงการเยาวชนไทยหัวใจใส
สะอาดระดับอาเภอ
- กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการ 75,000 บาท
ทุจริต คอรัปชั่น เช่น การทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
- การเรียนรู้การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น เช่น การบรรยายให้
ความรู้

เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
6 อาเภอ

มิ.ย. – ก.ค. 62

ในพื้นที่ 6 อาเภอ

สดย.แต่ละ
อาเภอ

โครงการ
6. โครงการจัดหาสวัสดิการในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองพัฒนา
ฟื้นฟู ดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพ
(100 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม
ทั่วถึง และครอบคลุม (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการช่วยเหลือทัน
เหตุการณ์ (ร้อยละ 80)
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
(200 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- จานวนเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในทาง
สติปัญญา อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสิ่ง
ใหม่ๆ เป็นผู้นานักพัฒนา และมีจิตอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น (ร้อยละ 60)

กิจกรรม
จัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณที่
ได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

756,000 บาท

ผู้ใช้บริการภายใน

กิจกรรมที่ 1 งานวันเยาวชน
100,000 บาท
แห่งชาติจังหวัดนนทบุรี ประจาปี
2562
-จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ
- ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
-ดาเนินการจัดงานมติคณะ
กรรมการฯ
-รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

เด็กและเยาวชน
จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)
ไตรมาส 1 – 4

บพด.นบ.

กันยายน 62

จังหวัดนนทบุรี สดย.จังหวัด

สถานที่

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
- ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
- ฝ่าย
สวัสดิการ
สังคม

งบประมาณที่
ได้รับ

โครงการ

กิจกรรม

8. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
ก้าวหน้าตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 60)
- ร้อยละของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 80)
- ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ร้อยละ
80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร (300 คะแนน)
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานความโปร่งใส และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ร้อยละ 80)

1.1 พัฒนาบุคลกรของหน่วยงาน

20,000 บาท บุคลากรบพด.

ให้มีความรู้ ทักษะ และสรรถนะ
ในการทางานด้านเด็กและ

จ.นนทบุรี
จานวน 17 คน

เยาวชน
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการสร้างความสมดุลใน
การทางาน
1.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
การทางานตามหลักธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)
17 ม.ค. 62

สถานที่

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม

จ. สมุทรปราการ - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

โครงการ
9. โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการเลี้ยงดู
อย่างเหมาะสม (18 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของจานวนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์มี
พัฒนาการที่เหมาะสม (ร้อยละ 80)

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

1. รับแจ้งเรื่อง/สารวจ
432,000 บาท
2. ลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมบ้าน
สัมภาษณ์กรอกแบบบันทึกตาม
แบบฟอร์มการขอครอบครัว
อุปถัมภ์ ประเมินครอบครัวเพื่อ
จะนาเข้าที่ประชุมพิจารณา
3. ประชุมคณะทางานของ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี
4. นาเคสเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคมระดับ
จังหวัด
5. ขออนุมัติให้การช่วยเหลือแก่
เด็กและครอบครัวที่รับอุปการะ
เลี้ยงดูเด็ก
6. ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเด็ก
ในครอบครัวอุปถัมภ์
7. เสริมสร้างการเลี้ยงดูให้
เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
18 ครอบครัวๆ ละ
2,000 บาท
– ผู้ปกครองเด็กใน
ครอบครัวยากจน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
สถานที่
(ระบุ)
ต.ค. 61– ก.ย. 62 พื้นที่จังหวัด
นนทบุรี

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
- ฝ่าย
สวัสดิการ
สังคม

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุ)

สถานที่

ม.ค. – มี.ค. 62

อ. บางกรวย

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม

8. ตรวจพัฒนาการของเด็กแต่ละ
ช่วงวัย
9. ประเมินผลตามพัฒนาการแต่
ละช่วงวัย รอบ 3 เดือน
10. บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ บริการทางสังคม
(หมวดครอบครัวอุปถัมภ์)
11. ประมวลผลปรับปรุง
กระบวนงานส่งเสริม
12. รายงานผล
10. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (60 คน)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก มีแนวทางการอบรม
เลี้ยงดูเด็กโดยใช้วิธีเชิงบวก และมีการจัดการอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80)
- ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเด็กพิเศษ เด็กมีปัญหาพฤติกรรม (ร้อยละ 80)

1. การฝึกอบรมหลักสูตรการ

30,000 บาท

อบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความ

- พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รุนแรงสาหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2

จานวน 30 คน
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
4 - 5 จานวน 30 คน
รวมทั้งสิ้น 60 คน

ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา

โครงการ
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มสมรรถนะ
เสริมสร้างพลังชีวิตสู่องค์กร สร้างสุข” ประจาปี
งบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อม ป้องกันระงับ
อัคคีภัย
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมปฐมพบาลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแนวทางการทางานพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน บพด.นนทบุรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ร้อยละของจานวนเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80

งบประมาณที่
กิจกรรม
1.รับฟังการบรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติ
3.การประเมินผลโครงการ

ได้รับ
30,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ (ระบุ)

สถานที่

– จนท.บพด.นนทบุรี เม.ย.62–ก.ย.62 บพด.นนทบุรี
จานวน 17 คน

ผู้ดาเนิน
กิจกรรม
- ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

