ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดาริ
*หมายเหตุ สัญลักษณ์
ที่

หมายถึง ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว / สัญลักษณ์

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

หมายถึง อยู่ระหว่างการดาเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางสมพร
น.ส.ประภาพร
น.ส. ภาวิณี

1 ด้านสวัสดิการ

1) โครงการกอล์ฟสานสัมพันธ์ กปร.
จัดเมื่อวันที่
28 พ.ย.
63

ประจาปี 2563
(หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ)

งานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร.
1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การคัดเลือกบุคลากรและการกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสม)

1) การวางแผนอัตรากาลัง
1.1 ประชุม อ.ก.พ. กรม/กระทรวง

72,800

ประชุม อ.ก.พ.กรม 1/63 และ
กระทรวง 4/63 วันที่ 12 พ.ย. 63

ประชุม อ.ก.พ. กรม/
กระทรวง 1/64 วันที่
2 ก.พ.

ผอ.พค. /ผอก.บค.
น.ส. กรรณิการ์
น.ส. สุวด
ิ า
น.ส. พิชมญช์

ที่

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.2 ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1.ประชุมผู้บริหาร 3 ครั้ง
1.1 วันที่ 2 ก.พ. 64
1.2 วันที่ 9 ก.พ. 64
1.3 วันที่ 5 มี.ค. 64
มีคาสั่งออกมา 3 ฉบับ
ดังนี้
1.คาสั่ง กปร. 15/64
2. คาสั่ง กปร. 16/64
3.คาสั่ง กปร. 25/64

ภายในเกลี่ยอัตรากาลัง (Rotation)

1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร

ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจา

1.ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ
การประเมินผลและการเลือ่ นเงินเดือน
2. แจ้งสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งแบบ
ประเมิน (ลจป.16มีค) (ขรก.และพรก.
31 มี.ค.)

1.5 การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน
2) งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง
เลื่อนระดับตาแหน่ง (ภายใน)
2.1 เชี่ยวชาญ(ชช.)เป็นผู้อานวยการสูง
(อส.) (จานวน 1 ตาแหน่ง)

ประชุมเลื่อนค่าจ้าง ลจป.
วันที่ 22 มี.ค. 64

52,000

มีผลการ
แต่งตั้ง
1 ต.ค. 64

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

2.2 อานวยการต้น (อต.) เป็นเชี่ยวชาญ
(ชช.)

2.3 ชานาญการพิเศษ (ชพ.) เป็น
เชี่ยวชาญ (ชช.)
2.4 ชานาญการ (ชก.) เป็น
ชานาญการพิเศษ (ชพ.)
2.5 ปฏิบัติการ (ปก.) เป็นชานาญการ
(ชก.)
2.6 โปรดเกล้าแต่งตั้ง ทรงคุณวุติ (ทว.)

3) การสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนลาดับตาแหน่ง (ภายนอก)
3.1 เรียกบรรจุข้าราชการ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก.

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไม่มีการ
ดาเนินการ
เนื่องจาก
ไม่ได้
คัดเลือก
ชช. จาก
อต.
1.ประกาศผลคัดเลือก 9 ต.ค. 63.
2.ข้าราชการที่ได้รับสรรหา 2 ราย ส่งผลงาน
เสร็จสิ้นส่งผลงานเดือนมกราคม 64
1. เสนอหลักการ 28 ต.ค. 63
2. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/63
3. ประกาศรับสมัคร รับสมัคร 8-18 ธ.ค.63 และสอบข้อเขียน 23 ธ.ค.63
4. ประกาศรายชื่อ 22 ม.ค. 64 และออกคาสั่งแต่งตั้ง 18 มี.ค. 63
1. แจ้ง ปก. 1 ราย ทาผลงานเลื่อน ชก. เมื่อ 29 ธ.ค. 63
2. แจ้ง ปก. 8 ราย ทาผลงานเลื่อน ชก. เมื่อ 11 ก.พ. 64
โปรดเกล้า
แต่งตัง้
ทรงคุณวุฒิ
1 ราย เมื่อ
8 ธ.ค. 63

บรรจุข้าราชการ 3 ราย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สานักงาน กปร. วันที่ 1 ส.ค.
2562 1.วันที่ 8 ต.ค. 63 1 ราย 2. วันที่ 1 มี.ค. 64 2 ราย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน/กิจกรรม
3.2 สรรหาพนักงานราชการ ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4) จัดทากรอบ/การต่อสัญญา
4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างต่อ)
5) ฐานข้อมูลบุคคล
5.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (DPIS)
5.2 การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS
6) ดาเนินการให้ข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูงดาเนินการตามกรอบการ
สั่งสมประสบการณ์ (Experience)
7) ประกาศรับสมัครผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 16 ประจาปีงบประมาณ 2563

8) ประกาศรับสมัครผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 17 ประจาปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

1. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/63
2. ส่งหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิมาสมัครจากบัญชีกรมป่าไม้
25 ธ.ค.63 - 5 ม.ค. 64
3. ประเมินสมรรถนะ 14 ม.ค. 64
4. ประกาศขึ้นบัญชี 21 ม.ค. 64 และเรียกจัดจ้าง 1 ก.พ. 64
ลาออก1ราย
(ว่าง 1 อัตรา)

ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ประชุมผู้บริหารแนวทาง Hipps
- แจ้งแนวทางการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง Hipps
- ประกาศแนวทางการปรับปรุงฯ

- ให้ Hipps ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. - 25 ส.ค. 64

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เมื่อ 28 ธ.ค. 63
- ส่งกรอบสั่งสมประสบการณ์
รายบุคคล 11 ก.พ. 64
- ดาเนินการตามกรอบ
ปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับสมัคร
8 มี.ค. - 30 พ.ค. 64

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

9) แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวง

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

1. สานักงาน ก.พ. ส่งหนังสือเสนอรายชื่อปธ.
และกก.ในคกก.ฯ
2. ส่งรายชื่อปธ.และกก. ให้สานักงาน ก.พ. เมื่อ
17 มี.ค. 64

2 ด้านสวัสดิการ (กลยุทธ์การส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที)่

1) ตรวจสุขภาพประจาปี 2564
2) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจาปี 2564

ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางสมพร
น.ส.ประภาพร
น.ส. ภาวิณี
16 มี.ค. 64

งดเสนอชื่อ

งานประจา
1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางสมพร
น.ส.ประภาพร
น.ส. เสาวนีย ์
น.ส.ณั ฐณพัศชา

1) การพัฒนาระดับสานัก/กอง/ศูนย์/ตาแหน่ง
1.1 โครงการสัมมนา ประจาปี 2564
1,280,900

จัดเมื่อวันที่ 26-28 พ.ย. 63 จ.เพชรบุรี
จานวน 198 คน งบประมาณทั้งสิ้น 981,265
บาท

2) การพัฒนาระดับบุคคล
2.1 โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
ภายนอกหลักสูตรระยะยาว

1,323,600
2 หลักสูตร จานวน 2 คน งบประมาณ 168,650 บาท

ที่

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2563
งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
287,400 116,500

2.2 โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
ภายนอกหลักสูตรระยะสั้น
3) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
200,000
ต่างประเทศ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.1 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม

ม.ค.

5 หลักสูตร จานวน 7 คน งบประมาณ 38,240 บาท

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

29 หลักสูตร จานวน 50 คน งบประมาณ 219,589 บาท (รอเวียนรอบ 2)

ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางสมพร
น.ส.ประภาพร
น.ส. ภาวิณี

1) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกฯ

3) การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
กองทุนสวัสดิการ

ก.ค.

ไม่มีการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

4.2 การปรับปรุงเว็บไซต์การพัฒนา
บุคลากร
2 ด้านสวัสดิการ

1.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล
ช้างเผือกและมงกุฎไทย
2) การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เสนอขอทั้งหมด
9 ราย
นัดประชุมคกก. วันที่
21 เม.ย. 64

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิน้ 6 ครั้ง
ประชุม 27
พ.ย. 63

ที่

แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ
งบปกติ งบกลาง

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3 อื่น ๆ
1) ทาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
2) จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางกัญญ์วรา

ดาเนินการไปแล้วจานวน 47 ฉบับ
ดาเนินการไปแล้วจานวน 48 ฉบับ

3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

46,000

4) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

17,000

เบิกเงินไปทั้งสิน้ 3,780 บาท
เบิกเงินไปทั้งสิน้ 11,643 บาท

5) นักศึกษาฝึกงาน
6) หนังสือประกันสังคม

ไม่มีนกั ศึกษาฝึกงาน
พนักงานราชการบรรจุใหม่เข้าประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 1ราย

7) หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
8) หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล
(รปภ.1) ชั้นความลับ
4 ครุภัณฑ์

ยอดรวมกับหนังสือรับรอง

ตรวจสอบบรรจุข้าราชการใหม่ 2 ราย/พนักงานราชการ 1 ราย
ผอ.พค. /ผอก.บค.
นางสมพร
น.ส.ประภาพร
น.ส. เสาวนีย ์

1) ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 4 TB 2 อัน
7,500

เบิกจ่าย
5,380 บาท

