
 

 

 

 
 

ผลปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 

ของ ส านัก/กอง/ศูนย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบำยของส ำนักงำน กปร. ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร , รัฐบำล, งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจ ำ ของทุกส ำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม  
ท่ีในทุกภำคส่วนของส ำนักงำน กปร. และมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีได้แถลง
นโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ 12 กันยำยน 2557 ท่ีได้ระบุว่ำ นโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ “กำรสนับสนุน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี สถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำว  
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลโครงกำรตำมแบบอย่ำงท่ีทรงวำงรำกฐำนไว้ให้เผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้ำง” และเชื่อมโยงถึงค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีแถลงต่อรัฐสภำ 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม 2562  ในนโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งรัฐบำลปัจจุบันได้ใหค้วำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องด้วย  

 ท้ังนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน กปร. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 
31 มีนำคม 2563 แล้ว จึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ในรอบระยะเวลำ 6 เดือน เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำน กปร. มีประสิทธิภำพบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ต่อไป 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มแผนงาน) 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 

 

 







8 
 

 

 

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 

 



รายงานต่อส านกังาน ก.พ. (ทุกรอบปีงบประมาณ) /กรมบัญชีกลาง (ระบบความรับผิดทางละเมิดทุกสิ้นเดือน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดอืน 
ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 
 
 
 
 
 
 

อภิสรา 

(กลุ่มนิติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. งานประจ า  
 1.1 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย 

      - ตอบข้อหารือ, ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 

 1.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
     และหน้ีของต าแหน่งผู้บริหารตาม 
     กฎหมาย ป.ป.ช. (ผู้บริหาร 3 ราย) 

 กรณีพ้นจากต าแหน่ง 
กรณีด ารงต าแหน่งครบ 3 ป ี

กรณีเข้ารับต าแหน่ง 
(ภายในระยะเวลาที่ ปปช. 

ก าหนด) 

        

 1.3 รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่นๆ  
     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

 1.4 คดีปกครอง  
ติดตามผลคดี/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด) 

 1.5 คณะกรรมการต่างๆ  
      - สอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี             
      - วินัยราชการ รายงานผลการสอบสวนแลว้เสร็จ        
      - งานพัสดุ             
      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประชุม         

N:\กผว\@แผนปฏิบตัิการ กปร._ActionPlan\แบบฟอรม์ 1 ผล.docx 

แบบฟอร์มที่ 1 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารงานทั่วไป) 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) 
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ

 

 



  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 
        กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.               ผอ.พค./ผอก.บค./    
นายชยัสิทธิ/์น.ส.เสาวนยี์/
น.ส.ณัฐณพัศชา 

 1) โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรนักบรหิาร
การพัฒนาตามแนวพระราขด าริ (นบร.)  
รุ่นที่ 9  
 

 471,440     ด าเนินการจัดอบรมไปแลว้ 
8 วัน และ ลปร. สั่งการให้

งดการอบรม 

       

2 งานประจ า                

2.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               ผอ.พค./ผอก.บค./      
น.ส.กรรณิการ/์ 
น.ส.วรรณศิร/ิ  
น.ส.พิชมญช ์

2.1.1 การวางแผนและอัตราก าลัง                

 1) ประชุม อ.ก.พ. กรม/กระทรวง 12,000    ประชุม 
อ.ก.พ. 
ครั้งที่ 1 

 ประชุม 
อ.ก.พ.  
ครั้งที่ 2 

        

 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน
เกลี่ยอัตราก าลัง (Rotation) 

  ประชุมปรับโครงสร้างไปแล้ว 2 คร้ัง        

 3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า 

     ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือน รอบ 
1/2563 และแจ้งกองจัดท าแบบ

ประเมิน 

       

 4) การเลือนเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน 
 

  เล่ือนเงินเดือนรอบ 2 
ปี 2562 

           

2.1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งต้ัง/เล่ือน
ระดับต าแหน่ง (ภายใน)  

               



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

 1) ที่ปรึกษา เป็น รองเลขาธกิาร   ด าเนินการ
เสนอ

หลักการ  
15 ส.ค.62 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
25 ต.ค.62 

            

 2) อ านวยระดับสูง เช่ียวชาญ เป็นที่
ปรึกษา 

  ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อปรับ
ระดับต าแหน่ง ค.2  
วันที่ 27 ธ.ค. 62 

 

ด าเนินการเสนอหลักการ  
มีบันทึกแจ้งเจ้าตวัจัดท าผลงานยา้ยไป

ด ารงต าแหน่งที่ลดระดับ 6 ม.ค.63  

       

 2) เชี่ยวชาญ เป็น อ านวยการระดับสูง     ด าเนินการเสนอ
หลักการโดย 

การย้าย 

         

 3) อ านวยการต้น ช านาญการพิเศษ เป็น
เช่ียวชาญ 

     ประชุม อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อปรับ
ระดับต าแหน่ง
ด าเนินการเสนอ
หลักการ 8 ม.ค.63 
ประชุม อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อปรับ
ระดับต าแหน่ง  
ค.1/63  
วันที่ 12 ก.พ. 63 

        

 4) ช านาญการพิเศษ เป็น อ านวยการต้น      1. ประชุมคัดเลือก 
ขรก. เข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่ง นวค.ชช.  

        



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

2. ประชุม อ.ก.พ. 
1/63 เพื่อลดระดับ
ต าแหน่งของ ชช. และ
ย้าย ชพ. มาด ารง
ต าแหน่งอ านวยการต้น 

 5) ช านาญการเป็นช านาญการพิเศษ 5,670      1. เสนอหลักการ  
2. ประชุมณะกรรมการ 
3. ประกาศรับสมัคร 
4. รับสมัคร 
5. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ
6. สอบข้อเขียน 
7. สอบข้อเขียน 

       

2.1.3 งานสรรหา/แต่งต้ัง/เล่ือนระดับต าแหน่ง 
(ภายนอก)  

               

 1) สรรหาข้าราชการ ต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ/ช านาญการ 
(โดยการสอบแข่งขันหรืออื่น ๆ )  

   1. เสนอหลักการขอใช้บัญชีจาก สนง.สป.
ปลัดกระทรวงการคลัง 
2. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/63  
3. มีหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
4. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์
6. ขึ้นบัญชี 
7. เรียกบรรจุ 

        

 2) สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 
พนักงานประจ าส านักงาน และนายชา่ง
ศิลป์ (โดยการสอบแข่งขันหรอือื่นๆ) 

   1. เสนอหลักการสรรหา 
2. ประชุมครั้งที่ 1/2562 
3. รับสมัคร 
4. สอบข้อเขียน 
5. สอบข้อเขียน 
6. เรียกรายงานตัว 
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2.1.4 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูล (Dpis)    จัดท าระบบการลา        

 2) การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ SEIS    เร่ิมบรรจุข้าราชการใหม่ 4 ราย 
13 ส.ค. 62 และเร่ิมลงประวัติใน

ระบบ 

          

2.1.5 ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู
ด าเนินการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์  
 
 

  1. ส่งกรอบรายบุคคลของ  
น.ส.กุลวลัย hipps รุ่นที่ 15  
ให้ส านักงาน ก.พ. 
2. มีบันทึก กพค. แจ้งให้ hipps 
เขียนกรอบรายบุคคล 
3. น.ส.สุชนา ส่งกรอบรายบุคคล
มายัง กพค. 

          

2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล               ผอ.พค./ผอก.บค./    
นายชยัสิทธิ/์น.ส.เสาวนยี์/

น.ส.ณัฐณพัศชา 
2.2.1 การพัฒนาระดับส านัก/กอง/ศูนย์/ต าแหน่ง                

 1) โครงการสัมมนา ประจ าปี 2563 1,061,811.10      จัดโครงการ
สัมมนา 
ประจ าปี63 
ระหว่าง
วันที่ 3 – 5 
ก.พ. 63 
 

        

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                

 1) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
ภายนอกหลกัสูตรระยะยาว 

 746,607 ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก 6 หลกัสูตร 6 คน        

 2) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
ภายนอกหลกัสูตรระยะสั้น  
 

30,600       3 หลักสูตร 
7 คน  
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2.2.3 การพัฒนาด้านกฎหมาย                

 1) หลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 120,000 ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1 คน        

2.2.4 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ                

 1) หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) 

 66,000   ส่งข้าราชการเข้าอบรม จ านวน 2 คน โดย
กระทรวงการต่างประเทศได้เลือนการฝึกอบรม 

เดือน ส.ค. – ก.ย. 62 

       

2.2.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

               

 1) บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม   ลงประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรที่ไปอบรมภายนอก จ านวน 21 คน          

 2) การปรับปรุงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร   มีการปรับปรุงเว๊บไซด์โดยจัดหมวดหมู่งานให้สามารถค้นหาได้สะดวกขึ้นและ
เพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 

       

2.3 ด้านสวัสดิการ               ผอ.พค./ผอก.บค./    
นางสมพร/น.ส.ภาวิณ ี

 1) ตรวจสุขภาพประจ าป ี2563        จัดการตรวจ
สุขภาพ

ประจ าป ี63 
วันที่ 20 
มี.ค.63 

       

 2) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ดิเรกฯ 

     10 ราย          

 3) การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห ์   ประชุมณาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 6 ครั้ง        

 4) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกองทุน
สวัสดิการฯ  

      จัดประชุม 
1 คร้ัง เมื่อ
วันที่ 3 -5 
ก.พ. 63 
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2.4 อื่น ๆ                 

 1) ท าบัตรข้าราชการ ลกูจ้างประจ า 
พนักงานราชการ  

  จัดท าบัตรข้าราชการ ลกูจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
จ านวน 22 ฉบับ 

       

 2) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน   จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน จ านวน 46 ฉบับ        

 3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,940  2,333  7,250   3,360        

 4) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 6,493  จัดการประชุม จ านวน 18 ครั้ง          

 5) นักศึกษาฝกึงาน   ไม่มีนักศึกษามาฝึกงาน        

 6) หนังสือประกันสังคม   จัดท าหนังสือประกันสังคม จ านวน 7 ฉบับ        

 7) หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 

  จัดท าหนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ จ านวน 6 ฉบับ        

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.1) 
ชั้นความลับ 

  ไม่มีการจัดท าหนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล        

 9) ค่าครุภัณฑ์  14,948      1. ฮาร์ดีสก์ 
จ านวน 2 
ตัว 
2. บอร์ด
นิทรรศการ 
จ านวน 2 
บอร์ด  

       

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,129,514,.10 1,418,995              
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กองประชาสัมพันธ์ 
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ศูนย์สารสนเทศ 
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กองติดตามและประเมินผล 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 






