
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

ในส่วนของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ 

1. โครงการจัดฝึกอบรมเอง 

 

ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนา ประจำปี 2564  บุคลากรในสำนักงาน กปร. 231 พ.ย./ธ.ค.63 
(3 วัน 2 คืน) 

1,280,900 กพค. 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน ลปร. 

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ ลปร. 

11 ก.พ. – ก.ย.64 
( 3 วัน 2 คืน) 

159,800 กพบ./ศปท./ตน. 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน รปร.ลลิตฯ   

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ รปร.ลลิตฯ   

83 
 

ก.พ. – ก.ย.64 
( 3 วัน 2 คืน) 

516,800 กปค.1- 4/กกพ./กตผ. 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม 
สายงาน รปร.ปวัตร์ฯ  

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ รปร.ปวัตร์ฯ  

91 ก.พ. – ก.ย.64 
( 3 วัน 2 คืน) 

548,900 กพค./สลก./กปส./
กนก. 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สายงาน รปร.อุศนีย์ฯ  

บุคลากรในสายงานบังคับบัญชา
ของ รปร.อุศนีย์ฯ  

47 ก.พ. – ก.ย.64 
( 3 วัน 2 คืน) 

337,100 กผว./กศข./ศสท 

6  โครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ (นบร.)  
รุ่นที่ 10 
 
 
 

1. ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต้น อำนวยการสูง 
เชี่ยวชาญ อำนวยการต้นหรือ
ชำนาญการพิเศษ 
2. ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่
มียศพันเอก (พิเศษ) นาวาอากาศ
เอก (พิเศษ) และพันตำรวจเอก 
(พิเศษ)  

60 ก.พ. – เม.ย.64 
(26 วัน) 

10,393,680 กพค. 
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ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานอ่ืนของรัฐ 
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรไม่แสวงหา
กำไร องค์กรธุรกิจที่มีความโด่ด
เด่นในเรื่อง CSR ผู้นำชุมชน สื่อ 
และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
5. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ
ปริญญาตรี 
6. อายุไม่เกิน 57 ปี 

    

7 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้
และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พพร.)  
รุ่นที่ 9  

1. ข้าราชการระดับชำนาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึง
ชำนาญการพิเศษหรืออำนวยการ
ต้น 
2. ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือ
พนักงานในสังกัดองค์กรอิสระ
ของรัฐ 
3. ข้าราชการทหารหรือตำรวจ 
ซึ่งครองยศตั้งแต่พันตรีแต่ไม่เกิน
พันเอก 
  

60 พ.ค. – ก.ค.64 
(23 วัน) 

4,924,200 กพค. 
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หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 ได้รับงบประมาณปกติ ปี 2564 

 

 

 

ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  4. บุคลากรในภาคส่วนอื่นเช่น 
องค์กร มูลนิธิที่ไม่แสวงกำไร 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ต้องปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5. อายุไม่เกิน 53 ปี   

    

8  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารยุค
ดิจิทัล”  

ข้าราชการระดับชำนาญการ
พิเศษขึ้นไป 

45 ก.ค. (2 วัน) 52,700 กรมประชาสัมพันธ์ 

9 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6  

1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
นบร. รุ่นที่ 9 นบร. รุ่นที่ 10 และ
หลักสูตร พพร. รุ่นที่ 9  

300 ก.ย.64 (1 วัน) 326,000 กพค. 

รวมเป็นเงิน 18,540,080  
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2. โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก (หลักสูตรระยะยาว)  

ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน เงื่อนไข 

1 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (รอส.)  

1. ข้าราชการประเภทบริหารสูง 
2. ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ 

1 23 วัน 
 

362,200 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ) 
สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ 

2 นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) 

1. ข้าราชการตำแหน่งอำนวยการ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

1 ประมาณ  
4 เดือน 

 

     14,200 สำนักงาน ก.พ. เพ่ือดำรง
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร 

3 นักปกครองระดับสูง (นปส.)  1. ข้าราชการประเภทอำนวยการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
2. ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

1 ประมาณ  
4 เดือน 

 

    334,400 
  

สถาบันดำรงราชานุภาพ  
สำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

เพ่ือดำรง
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร 

4 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปศส.) 

1. ข้าราชการตำแหน่งประเภท
ระดับต้น 
2. ข้าราชการตำแหน่งประเภท
อำนวยการสูง 
3. ข้าราชการตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
 

1 ประมาณ 9 
เดือน (อบรมทุก
วันศุกร์ เวลา 

17.00 – 20.00 
น. และวันเสาร์ 
เวลา 09.00 – 

16.00 น. 
 

240,000 สถาบันพระปกเกล้า สมรรถนะด้าน
การบริหาร 
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2. โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก (หลักสูตรระยะยาว)  

ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน เงื่อนไข 

5 จิตวิทยาความมั่นคง  1. ข้าราชการระดับชำนาญการ
พิเศษ อายุไม่เกิน 54 ปี  

1 
 
 

ประมาณ 6 
เดือน (อบรมวัน
อังคาร วันพุธ 
วันพฤหัสบดี)  

170,000 สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการ 
กองทัพไทย 

สมรรถนะด้าน
การบริหาร 

6 นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับสูง 

1. ข้าราชการระดับชำนาญการ
พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 ประมาณ 40 วัน 
 

140,000 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สมรรถนะด้าน
การบริหาร 

7 นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับกลาง 

1. ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ 

1 ประมาณ 40 วัน 
 

56,000 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สมรรถนะด้าน
การบริหาร 

8 นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับต้น 

1. ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการหรือปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1 ประมาณ 11 วัน 18,000 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

สมรรถนะด้าน
การบริหาร 

9 นักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.)  

1. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งรอง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึน
ไปหรือผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ที่เทียบเท่า 

1 ประมาณ  
6 เดือน  
(อบรมทุกวัน
เสาร์) 

234,200 กรมบัญชีกลาง สมรรถนะด้าน
การบริหาร
งบประมาณ 

10 นักบริหารการงบประมาณ
ระดับสูง (นงส.)  

1. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งรอง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึน
ไปหรือผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ที่เทียบเท่า 

1 ประมาณ  
6 เดือน  
(อบรมทุกวัน
เสาร์) 

12,400 สำนักงบประมาณ สมรรถนะด้าน
งบประมาณ 
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ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน เงื่อนไข 

11 หลักสูตรการเสนอผลงานและ
การพูดเพ่ือการประชุม (OCC)  

1. ข้าราชการระดับชำนาญการ 
ขึ้นไป 

1 ประมาณ  
1 เดือน 

 

   100,000 สถาบันการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการ  
กระทรวงการต่างประเทศ 

สมรรถนะด้าน
ภาษา 

12 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน (ILC) 

1. ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 
ขึ้นไป 

2 ประมาณ  
1 เดือน 
 

142,400 
 

สถาบันการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการ  
กระทรวงการต่างประเทศ 

สมรรถนะด้าน
ภาษา 

13 นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ 1. ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 
หรืออำนวยการระดับต้นขึ้นไป 

1 ประมาณ  
1 เดือน 

103,200 
 

กรมประชาสัมพันธ์ สมรรถนะด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

14 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  1. ข้าราชการระดับชำนาญการ  1 ประมาณ  
1 เดือน  

93,200 กรมประชาสัมพันธ์ สมรรถนะด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

15 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

1. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1 ประมาณ  
10 วัน 

15,000 กรมบัญชีกลาง การปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบ
ภายใน 

   16 นักบริหารระดับกลางของ
กระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) 

 

1. ข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 

2. ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี 

1 ประมาณ  
3 เดือน 

84,000 กระทรวงมหาดไทย สมรรถนะด้าน
การบริหาร 

17 การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 

ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 1 20 วัน (สัปดาห์
ละ 3 วัน)  

25,000 สำนักสิริพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

เตรียมการ
รองรับ
สถานการณ์โค
วิด-19 
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ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน เงื่อนไข 

   18 กฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ท่ีได้
รับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12  

ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
ขึ้นไป 

1 ประมาณ  
10 เดือน (อบรม

ทุกวันเสาร์ –  
วันอาทิตย์)  

88,600 มูลนิธิวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง 

สมรรถนะด้าน
กฎหมาย 

19 การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับปฏิบัติการ 

นิติกร ปฏิบัติการ 1 2 เดือน 
(อบรมทุกวัน) 

1,200 สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

เงินเพ่ิมพิเศษ 
นิติกร 

รวมเป็นเงิน 20  2,234,000   

 

3. โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก (หลักสูตรระยะสั้น)  

ลำดับที ่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1 – 3 วัน  1. ข้าราชการระดับชำนาญการ
พิเศษลงมา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ  

50 ม.ค. – ก.ย. 64  403,900 
(งบปกติ)
287,400 
(งบกลาง) 
116,500 

กพค. 
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4. โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร/สถาบัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

   1 ทุนฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ข้าราชการ         2 ม.ค. – ก.ย.64 200,000 กพค. 

 

 

รวมทั้งสิ้น  21,377,980 บาท  

 

 

 


