
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
        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) โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรนักบรหิารการ
พัฒนาตามแนวพระราขด าริ (นบร.) รุ่นที่ 9  
 

 8,026,100              

 2) โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรพัฒนาองค์
ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชด ารแิละปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที ่9  
 

 4,924,200              

2 งานประจ า                

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

2.1.1 การวางแผนและอัตราก าลัง 72,800               

 1) ประชุม อ.ก.พ. กรม/กระทรวง                
 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในเกลี่ย

อัตราก าลัง (Rotation) 
               

 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร                

 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

               

 5) การเลือนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
 

               



 
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 

2.1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งต้ัง/เล่ือนระดับ
ต าแหน่ง (ภายใน)  

52,000               

 1) อ านวยระดับสูง เช่ียวชาญ เป็นที่ปรึกษา                

 2) เช่ียวชาญ เป็น อ านวยการระดับสูง                

 3) อ านวยการต้น ช านาญการพิเศษ เป็น
เช่ียวชาญ 

               

 4) ช านาญการพิเศษ เป็น อ านวยการต้น                

 5) ช านาญการเป็นช านาญการพิเศษ                

 6) เล่ือนระดับต าแหน่งข้าราชการ ระดบั
ปฏิบัติงาน เป็นระดับช านาญการ 

               

2.1.3 งานสรรหา/แต่งต้ัง/เล่ือนระดับต าแหน่ง 
(ภายนอก)  

               

 1) สรรหาข้าราชการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (โดยการสอบแข่งขันหรือ
อื่น ๆ )  

               

 2) สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) พนักงานประจ า
ส านักงาน และนายชา่งศิลป์ (โดยการสอบแข่งขัน
หรืออื่นๆ) 

               

 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่จ้าง
เหมาบริการ (กรณีจ้างต่อ)  

180,000               

2.1.4 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูล (Dpis)                 

2.1.5 ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู
ด าเนินการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์  
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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 1,280,900               

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสาย
งาน ลปร. 

 159,800              

 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสาย
งาน รปร.1 

 524,600              

 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสาย
งาน รปร.2 

 497,600              

 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสาย
งาน รปร.3 

 370,100              

 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ผู้บริหาร ส านักงาน กปร.  

 239,750              

 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ข้าราชการระดับหัวหน้างาน 

 863,400              

 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
บุคลากรใหม่ 

 629,320              

 9) โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 40,600              

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                

 1) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก
หลักสูตรระยะยาว 

 1,692,600              

 2) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก
หลักสูตรระยะสั้น  

403,900               

2.2.3 การพัฒนาด้านกฎหมาย                

 1) หลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 255,200              
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แผนงาน / กิจกรรม 
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 2) โครงการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ปฏิบัติการ  
 

 2,000              

2.2.4 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ                

 1) ทุนศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ 200,000               

 2) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพดูเพื่อการ
ประชุม (OOC) 

 96,200              

 3) หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) 

 157,400              

2.2.5 การพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6  

 295,000              

2.2.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

               

 1) บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม                

 2) การปรับปรุงเว็บไซต์การพัฒนาบุคลากร                

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

 1) ตรวจสุขภาพประจ าป ี2563                

 2) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ดิเรกฯ 

               

 3. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ตระกูลช้างเผือกและมงกฎุไทย 

               

 4. การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห ์                

 5. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกองทนุ
สวัสดิการฯ  
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 6. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2563                

 7. ขอรับบ านาญข้าราชการ                 

 8. การจัดมุทิตาจิตแก่ผู้เกษยีณอายุราชการ                

 9. โครงการเดิน – วิ่ง การกุศลส านักงาน กปร.                

2.4 อื่น ๆ                 

 1) ท าบัตรข้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนกังาน
ราชการ  

               

 2) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน                

 3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 42,000               

 4) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 16,100               

 5) นักศึกษาฝกึงาน                

 6) หนังสือประกันสังคม                

 7) หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่
อยู่อาศัย 

               

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.1) ชั้น
ความลับ 

               

 9) ค่าครุภัณฑ์  19,000              

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,247,700 18,792,870              
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