
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป 2563 
 

1. การพัฒนาในระดับองคกร  
  

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนา ประจำป 2563  บุคลากรในสำนักงาน กปร. 227 ม.ค.63 
 (3 วัน 2 คืน) 

1,280,900 กพค. 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน ลปร. 

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ ลปร. 

11 ก.พ. – ก.ย.63 
( 3 วัน 2 คืน) 

159,800 กพบ./ศปท./
กตน. 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน รปร.ลลิตฯ   

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ รปร.ลลิตฯ   

84 ก.พ. – ก.ย.63 
( 3 วัน 2 คืน) 

516,800 กปค.1- 4/
กกพ./กตผ. 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสายงาน 
รปร.ปวัตรฯ  

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ รปร.ปวัตรฯ 

90 ก.พ. – ก.ย.63 
( 3 วัน 2 คืน) 

545,000 สลก./กปส./
กพค./กนพ. 

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน รปร.อุศนียฯ  

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ ทปษ.อุศนียฯ รก.รปร. 

47 ก.พ. – ก.ย.63 
( 3 วัน 2 คืน) 

313,600 กศข./ศสท./
กผว. 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาราชการระดับ
หัวหนางาน  

ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ
ถึงอำนวยการสูง 

48 มี.ค. – เม.ย.63  
(14 วัน) 

863,400 กพค. 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรใหม ขาราชการระดับปฏิบัติการและ
พนักงานราชการบรรจุ ป 2559 – 
2562  

48 พ.ค. – มิ.ย.63  
(17 วัน) 

629,320 กพค. 

8 โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรในสำนักงาน กปร.   50 ก.ค.63 
(1 วัน) 

40,600 กพค. 
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2. การพัฒนาระดับบุคคล 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

2.1 การพัฒนาความรู/สมรรถนะ 
1 โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักสูตรระยะยาว        

จำนวน 15 หลักสูตร 
ขาราชการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
หลักสูตรกำหนด  

17 ต.ค.62 – ก.ย.63 2,594,000 กพค. 

2  โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักสูตรระยะสั้น  ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการท่ีสนใจ  

60 ม.ค. – ก.ย.63 403,900 กพค. 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 
1 โครงการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิตเพ่ือชีวิต

ท่ีสมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต
โครงการพัฒนาองคกรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากร สำนักงาน กปร. 
ประจำป 2563 

1. บุคลากรสำนักงาน กปร. และ
ผูแทนชุมชนบริเวณโดยรอบ  

50/20 ครั้งท่ี 1 ม.ค.63 (1 วัน) 
   ครั้งท่ี 2 มี.ค.63 (2 วัน  
           1 คืน)  

92,530 ศปท. 

2 โครงการฝกอบรมหลักสตูร “จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร.” รุนท่ี 5 ประจำป 
2553 

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการ 

40 มิ.ย.63 
(3 วัน 2 คืน)  

200,000 ศปท. 

2.3 การพัฒนาดานกฎหมาย 
1  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน  
ขาราชการระดับอำนวยการสูง 
ขาราชการระดับเชียวชาญข้ึนไป 

1 ต.ค.62 – ก.ค.63 240,000 กพค. 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

2.4 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 การอบรมหลักสูตรการใชงานขอมูลระบบสารสนเทศของ

สำนักงาน กปร. 3 หลักสูตร 
     

1.1 หลักสูตร “ระบบงบประมาณและการติดตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ” 

ผูแทนหนวยงาน 40  29 พ.ย. 2562  
(1 วนั) 

ไมใช
งบประมาณ 

ศสท. 

1.2 หลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e – 
Saraban” ลงระดับบุคคล  

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.   1 วัน 12,000 ศสท. 

1.3 หลักสูตร “การใชงานระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ” เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.  1 วัน 10,000 ศสท. 
2 หลักสูตร การบริหารจัดการ Internet สำหรับเจาหนาท่ี

ดูแลระบบของศูนยศึกษาฯ 
เจาหนาท่ี ศสท. และศูนยศึกษา  ธ.ค.62 – ม.ค.63 

(1 วนั)  
6,000 ศสท. 

3 หลักสูตร การใชงานระบบบริหารงานวิชาการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.  
และศูนยศึกษา  

40 ม.ค.- ก.ย.63 
(1 วนั)   

16,000 ศสท. 

4 หลักสูตร การใชงานระบบเมล็ดพันธเพ่ือพระราชทานและ
ปจจัยการผลิต 

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.  
และศูนยศึกษา 

40 ม.ค.- ก.ย.63 
(1 วนั)   

16,000 ศสท. 

5 หลักสูตร กาวทัน Thailand 4.0 เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร. 35 มิ.ย. – ส.ค.63 68,400 ศสท. 
6 การจัดการขอมูล Datamanagement   เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.  

และศูนยศึกษา 
20 ม.ค.- ก.ย.63 

(2 - 3 วัน)   
66,900 ศสท. 

7 การดูแลระบบบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร.  
และศูนยศึกษา 

30 ม.ค.- ก.ย.63 
(3 วนั)   

75,000 ศสท. 

8 โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร. ดานการจัดการระบบ IT  
 

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร. 30 ม.ค.- ก.ย.63 
   

150,000 ศสท. 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

2.5 การพัฒนาดานภาษา 
1  โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกภาษาอังกฤษ เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร. 20 มี.ค.63 (5 วัน) 167,100 กผว. 
2 ทุนฝกอบรม/ศึกษาดูงานตางประเทศ ขาราชการท่ีม่ีคุณสมบัติตามท่ี

หลักสูตรกำหนด 
2 ม.ค. – ก.ย. 63 200,000 กพค. 

3 การเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (OCC) ขาราชการระดับชำนาญการ 1 4 – 29 พ.ย. 62 96,200 กพค. 
4  ภาษาอังกฤษสำหรับใชในการปฏิบัติงาน (ILC) ขาราชการระดับปฏิบัติการ 2 16 มี.ค. – 1 พ.ค.63 204,600 กพค. 

 
3. การพัฒนาเพ่ือสรางเครือขาย 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุมเปาหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1  หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
(นบร.) รุนท่ี 9   

เจาหนาท่ีสำนักงาน กปร. 60 ก.พ. – มี.ค.63 
(23 วัน)  

8,026,100 กพค. 

2  หลักสูตรพัฒนาองคความรูและเสริมสรางเครื่องขาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุนท่ี 9   

ขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
ราชการท่ีสนใจ  

60 พ.ค. – มิ.ย.63 
(23 วัน)  

4,924,200 กพค. 

3 โครงการเสริมสรางความรูสูความสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 

ผูเขาอบรมหลักสูตร นบร. และ 
พพร.   

300 ธ.ค.63 (1 วัน) 295,000 กพค. 

 
 
 
 
 



โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะหลักสูตรระยะยาว  
 

 
ลำดับท่ี โครงการ/หลักสูตร กลุมเปาหมาย จำนวน ระยะเวลา งบประมาณ 

1 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบรหิารระดับสูง (รอส.)  1. ขาราชการประเภทบรหิารสูง 
2. ขาราชการประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ 

1 23 วัน 362,200 

2 นักบริหารระดับสูง : ผูนำท่ีมีวิสัยทัศนและคณุธรรม 
(นบส.1)   

1. ตำแหนงประเภทอำนวยการ ไมนอยกวา 2 ป  
2. เปนดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ  

2 52 วัน 28,400  
(คนละ 14,200) 

3 นักปกครองระดับสูง (นปส.)  1. ตำแหนงประเภทอำนวยการไมนอยกวา 
2 ป 
3. ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 

2 57 วัน 668,800       
(คนละ 334,400) 

4 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง  

1. ขาราชการตำแหนงประเภทบรหิารระดับตน  
2. ขาราชการตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 
3. ขาราชการผูดำรงตำแหนงวิชาการระดับเช่ียวชาญ 

1 80 วัน 251,600 

5 จิตวิทยาความมั่นคง 1. ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมเกิน 54 ป  1 94 วัน 181,200 
6 ประกาศนียบัตรแนวคดิพ้ืนฐานการขัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธี 
1. ขาราชการระดับชำนาญงานข้ึนไป 
2. ขาราชการระดับปฏิบัติการ 
3. ขาราชการระดับอำนวยการตนข้ึนไป 

1 8 เดือน 
(สัปดาหละ 1 

วัน) 

134,200 

7 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง 1. ขาราชการระดับเช่ียวชาญ 
2. ขาราชการระดับอำนวยการ 
3. ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 
2 ป   

1 40 วัน 136,200 

8 นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)  1. ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ 
2. ขาราชการระดับชำนาญการ  
 

1 3 เดือน 81,400 

9 นักบริหารงานประชาสมัพันธ ระดบัสูง 1. ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรืออำนวยการ
ระดับอำนวยการตนข้ึนไป 
 

1 43 วัน 103,200 

10 กลยุทธการประชาสมัพันธ 1. ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมเกิน 54 ป  
 

1 38 วัน 103,200 

11 ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน  1. ขาราชการผูทำหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน 1 10 วัน 20,000 

 



- 2 - 
 
 

ลำดับท่ี โครงการ/หลักสูตร กลุมเปาหมาย จำนวน ระยะเวลา งบประมาณ 
12 ผูบริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง 1. ขาราชการระดับอำนวยการสูงหรือระดับเช่ียวชาญ

ข้ึนไป  
 

1 11 เดือน 
(อบรมทุกวัน

ศุกร) 

15,200 

13 การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  1. ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดบัสูง 
2. ผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญข้ึน
ไป 

1 3 เดือน 
(อบรมจันทร 

– ศุกร) 
9 เดือน 

(อบรมอังคาร 
พุธ และ

พฤหัสบดี) 

15,200 

14 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)   1. ขาราชการท่ีดำรงตำแหนงเทียบเทารองหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม  

1 
 

37 วัน 233,200 

15 ผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล รุนท่ี 3 ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐท่ีดำรงตำแหนง
ระดับ 9 ข้ึนไป 

1 27 วัน 260,000 

 รวม    2,594,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


