
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

              ผอ.พค. 
ผอก.บค.   
น.ส.กรรณิการ์ 
น.ส.สุวิดา 
น.ส.พิชมญช์ 

1.1 การวางแผนและอัตรากำลัง                
 1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/

กระทรวง 
   - กำหนดหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งตามกฎ ก.พ. ใหม ่

72,800      
 

        
 

 

 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการภายใน 

    เกลี่ยอัตรากำลัง (Rotation) 
 - มีคำสั่งมอบหมายการ

ปฏิบัติราชการแทน ลปร. 
 - ดูกรอบการสั่งสม

ประสบการณ์ของ Hipps รุ่น 
15 และ 16 

               

 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร  
   - เปลี่ยนเวอช่ัน Dpis 6 

               

 4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจำ 

               

 5) การเลื่อนเงินเดือน ค่าจา้ง 
และค่าตอบแทน 

               

1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/
แต่งตั้ง/เลื่อนระดับตำแหน่ง 
(ภายใน)  

52,000               
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 1) ลปร                
 2) รองเลขาธิการ กปร.                
 3) ที่ปรึกษา (นวค.ทว.)                
 4) เชี่ยวชาญ เป็น อำนวยการ

ระดับสูง  
               

 5) อำนวยการต้น ชำนาญการ
พิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ 

               

 6)ชำนาญการพิเศษเป็น 
อำนวยการต้น   

              -สรรหาพร้อม 
กันได ้
- ในกรณีมีการ
ย้าย อต. เป็น 
ชช. ต้องสรรหา 
อต. ก่อน 

 7) ชำนาญการ เป็น ชำนาญ
การพิเศษ  (จำนวน 4 ราย) 

12,000               

 5) เลื่อนระดับตำแหน่ง
ข้าราชการ (จำนวน 3 ราย) 
ระดับปฏิบัติการเป็นระดับ
ชำนาญการ 

9,000               

 6)เลื่อนระดบัตำแหน่ง
ข้าราชการระดับชำนาญงาน 
เป็นระดับชำนาญงาน จำนวน  
1 ราย 

               

1.3 งานสรรหาและเลือกสรร/
แต่งตั้ง/เลื่อนระดับตำแหน่ง 
(ภายนอก)  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 1) สรรหาและเลือกสรรเพื่อ

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ข้าราชการ 
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จำนวน 5 ราย (โดยการ
สอบแข่งขันหรืออ่ืน ๆ) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

 
 

50,000 
 

3,000 

             หมายเหตุ: 1.
ค่าใช้จ่ายในการสรร
หาฯ ขรก. จะใช้เงิน
ค่าสมัครหากไม่พอจะ
ใช้จากเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
2.นำรายชื่อใช้เงิน
ค่าตอบแทน กก. 

 2) สรรหาพนักงานราชการ (โดย
การสอบแข่งขันหรืออื่น ๆ) 

       

1.4 จัดทำกรอบ/การต่อสัญญา        
 1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมา 
    บริการ (กรณีจ้างต่อ) 

               

1.5 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคคล (Dpis) 

               

 2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
SEIS(เริ่มลงในระบบตั้งแต่ 1 
ต.ค. 61) 

               

1.6 ดำเนินการให้ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงดำเนินการตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
(Experience Accumulation 
Framework) ดำเนินการให้
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง
ดำเนินการตามกรอบการสั่งสม  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ประสบการณ์ (Experience 
Accumulation Framework) 
และประเมินเพื่อกำหนด
ตำแหน่งให้สูงขึ้น 

               

1.7 ประกาศรับสมคัรผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
สูง รุ่นท่ี 18 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

               

1.8 ขอปรับปรุงการกำหนด Hipps 
รุ่นที่ 3 และ 4 อย่างน้อย 1 
ราย  

               

 รวมงบประมาณ 1 198,800       
2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
              ผอ.พค/ผอก.บค. 

ประภาพร 
น.ส.หฤทัย 
น.ส.เสาวนยี ์

2.2.1 การพัฒนาระดับสำนัก/กอง/
ศูนย์/ตำแหน่ง 

               

 1) โครงการสัมมนา ประจำปี 
2565 

1,280,900               

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน ลปร. 

 159,800              

 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.1 

 492,500              

 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.2 

 584,000              

 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.3 
 
 

 316,800              
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ลำดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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 

 6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ (นบร.) 10 

 10,393,680              

 7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้าง 

 4,924,200              

 เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 9 

               

 8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารยุคดิจิทัล 

 52,700              

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                

 1) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะยาว 19 หลักสูตร 

 2,414,000              

 2) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะสั้น  

287,400 116,500              

2.2.3 การพัฒนาเพื่อสรา้งเครือข่าย
การพัฒนาตามแนว
พระราชดำร ิ

               

 1) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนว
พระราชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 6  

 328,500              

2.2.4 โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

 200,000              
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ลำดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 

2.2.5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

               

 1) บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม                

 2) การปรับปรุงเว็บไซต์การ
พัฒนาบุคลากร 

               

 รวมงบประมาณ 2  19,982,680              

3. ด้านสวัสดิการ                

 1) ตรวจสุขภาพประจำปี 
2565 

              ผอ.พค./ผอก.บค.  
นายวาณิชย ์ 
 น.ส.ประภาพร 
น.ส.ภาวิณ ี

 2) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณด์ิเรกฯ 

               

3) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณต์ระกูล
ช้างเผือกและมงกุฎไทย 

               

 3.1ตรวจสอบ ขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ขอรับราชการทั้ง
มงกุฎ ปี 64 ตามระเบยีบ
ใหม่  

               

 4) การประชุมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

               

 5) การประชุมใหญส่ามญั
ประจำปีกองทุนสวสัดิการฯ  
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 6) การคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น ประจำปี 2565 

               

 7) ขอรับบำนาญข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ พนักงาน
ราชการ  

               

 8) การจัดมุทิตาจติแก่ผู้
เกษียณอายรุาชการ 

               

 รวมงบประมาณ 3                
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ลำดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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 

                 

4. อื่น ๆ                ผอ.พค./ผอก.บค.   
นางกัญญ์วรา 

 1) ทำบัตรข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ  

               

 2) จัดทำหนังสือรับรอง
เงินเดือน 

               

 3) ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

46,000               

 4) ค่าอาหาร อาหารวา่ง และ
เครื่องดืม่ 

17,000               

 5) นักศึกษาฝึกงาน                

 6) หนังสือประกันสังคม                

 7) หนังสือการกู้เงินโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

               

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติ
บุคคล (รปภ.1) ช้ันความลับ 

               

 รวมงบประมาณ 4  63,000               
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,830,100 19,982,680              

 

 

 


