
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 
 

  คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การพัฒนาระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (10) 

ไตรมาส 2 
- ชี้แจงข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบันและ
แผนการพัฒนาระบบต่อ Supplier แล้ว 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2561 
- ผู้อ านวยการ สพพ. อนุมัติขอบเขตของ
งานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฯ 
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2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร (10) 

ไตรมาส 2 
- แต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมแล้ว 3 
ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 8 
และ 17 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีการ
น าเสนอการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 และได้น าเสนอ คพพ. เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2562 

5 

3. ทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business 
Continuity Plan (BCP) (5) 

ไตรมาส 2 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการ
ทดสอบฯ และ ผอ.สพพ. รับทราบแล้ว 
ตั้งแต่ไตรมาส 1 (วันที่ 17 ธันวาคม 
2561) 

5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการ
อบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร 
ภายในไตรมาสที่ 4 (10) 

ไตรมาส 2 
- ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จ านวน 19 
คน จากทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.35 (ไม่รวมเจา้หน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการ
ทดลองงาน) เข้ารับการอบรมครบตาม
แผนงานแล้ว (เข้าอบรมครบ 4 วันหรือ 2 
หลักสูตร) ดังนี ้
1. พันเอก ศรัณย ูวิรยิเวชกุล 
- หลักสูตร ITG รุ่น 9/2018 (16-17 ต.ค. 61) 
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense 
Initiative Conference) (27-28 พ.ย. 61) 
2. นายอธวิัตร ลวพิมล 
- หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor (4 
พ.ย. 61) 
3. นางสาวเกศินี แตงพันธ ์
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง 
(During Constructing Stage) และก่อนเปิด
การใช้งาน (Pre-opening Stage) (1 - 3 
ต.ค. 61) 
4. นางสาววิภา สโีสด 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 
ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุน่ 2   (12 
ธ.ค. 61)  
- การวิเคราะห์และรายงานตน้ทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62)  
5. นางสาวนธิินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค 
- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2561 เรื่อง
ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพ่ือการพัฒนา Thai 
Democracy on the Move (8-10 พ.ย. 61) 
- FinTech Lending & Trend: อนาคต
สินเชื่อดิจิทัล รุ่น 1 (18 ธ.ค. 61) 
- การวิเคราะห์และรายงานตน้ทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62) 
6. นางสาววัชวี ผมนะรา 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 
9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2  
12 ธ.ค. 61 
- การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61)  
7. นายธนะ มงคลโภชน ์
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense 
Initiative Conference) ภาคปฏิบัติ 
(11 ธ.ค. 61) 
8. นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์  
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม รุ่นที่ 14 
(11 ก.พ. - 3 มิ.ย. 62)  
9. นายระพิพิษณ์ พรหมนารท  
- เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร (7 ก.พ.-
21 มี.ค. 62) 
10. นายณรรถพล ประสพโชค  
- หลักสูตร AMOEBA MANAGEMENT การ
บริหารจากสุดยอดฝีมือนักบริหาร Kazuo 
Inamori (12-13 ก.พ. 62) 
11. นายเกียติศักดิ์ ภัคมาตร ์
- การบริหารโครงการเชิงปฏิบัต ิ(Project 
Management in Practice) ส าหรับในด้าน
ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รุน่ที่ 26 (27-
28 ก.พ. 62) 
12. นางสาวชาครยิา กัทลีพันธ ์ 
- เตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพ่ือรองรับ
ประเทศไทย 4.0: FUTURE READY 
PROGRAM For Thailand 4.0  
(20-22 ม.ีค. 62) 
13. นายมงคล เจริญศร ี
- การบริหารยุทธศาสตร ์รุ่นที ่1 กลุ่มย่อยที่ 
2 (25-27 ก.พ. 62)  
14. นางสาวอาภากร อินทะกันฑ์  
- การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61) 
15. นางสาวอุษา แก้วแดง 
- สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุน่ที่ 19  
(21-22 ม.ีค. 62) 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
16. นางสาวศรัณย์พัชต ์วฒันะอาภรณ ์
- ศิลปะการพัฒนาหวัหน้างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการท างาน รุน่ที่ 81  
(27-28 ม.ีค. 62)  
17. นางสาวสุขุมา สาระหงษ ์
- Anti-Corruption: the Practical Guide 
(ACPG) รุน่ที่ 48/2019 (6-7 ก.พ. 62)  
18. นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า 
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม ่รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62) 
19. นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน ์
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม ่รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62) 
 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม in house 
training จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม      
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 
(2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่              
13 กุมภาพันธ์ 2561 

5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศครบ 100% 
(5) 

ไตรมาส 2 
- ไมม่ีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 
ไตรมาส 1 
- มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 3 ท่าน ได้รับ
การปฐมนิแทศแล้ว 3 ท่าน เมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน 2561 

2.5 

6. จัด Lunch Talk ไตรมาสละ 
3 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี) 
(5) 

ไตรมาส 2 
จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 6 ครั้ง 
ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2561 
ครั้งที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

2.5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ครั้งที่ 3 เรื่อง แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 4 เรื่อง “Basic engineering and 
construction technology” เมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2562 
ครั้งที่ 5 เรื่อง Anti-Corruption เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 
ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารโครงการ 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 

7. จัด Site Visit เกี่ยวกับด้าน IT 
Digital ตามนโยบาย Thailand 
4.0 ปีละ 2 ครั้ง  
(5) 

ไตรมาส 2  
- ยังไม่มีการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
- มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจ าปี งปม. 62 (ครั้งที่ 1) ณ ส านักงาน 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 

2.5 

8. ศึกษาการน า Digital 
Technology มาใช้ในการท างาน 
ของ สพพ. (10) 

ไตรมาส 2 
- แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการน า Digital 
Technology มาใช้ในการท างานของ 
สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
- ส่งหนังสือถึงส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อ
เชิญผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้รับหนังสือ
ตอบรับผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
8 มีนาคม 2562 
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9. ด าเนินการ สรรหา/คัดเลือก
บุคลากรตามกรอบโครงสร้าง
องค์กร (10) 

ไตรมาส 2 
- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3 
อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
- เปิดรับต าแน่งผู้อ านวยการส านักบริหาร
เงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัครแล้วเมื่อวันที่  
20 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่ง

5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุน สพพ. 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ สพพ. 
ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 
มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2562 
- เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 
สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
และจะเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2562 
- เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนเมื่อวันที่     
13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้วเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 และวันที่        
29 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาผลการสัมภาษณ์ 
- เปิดรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้ว
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 
มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
การสัมภาษณ์ 

10. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี (5) 

ไตรมาส 2 
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกฯ 
แล้ว 3 ครั้ง ได้แก ่ 
ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล ในหัวข้อ ""Zero Tolerance"" ณ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่         7 
ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 2 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 
ครั้งที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
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11. จัดกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษภายในส านักงาน  
1 ครั้ง/เดือน (5) 

ไตรมาส 2 
- จัดกิจกรรม Monthly English Day 
แล้ว 6 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

2.5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ครั้งที่ 2 Enjoy Movie เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 
ครั้งที่ 3 Christmas Party Day เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2561" 
ครั้งที่ 4 Give me a cue เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2562 
ครั้งที่ 5 Bomb Tank เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 
ครั้งที่ 6 จะจัดในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 
2562 

12. ทบทวนความเหมาะสมของ
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืนตามผลการส ารวจความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร 
(10) 

ไตรมาส 2 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่  
13 พฤศจิกายน 2561 และมีการประชุม
คณะท างานทบทวนและปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 และ 
17 มกราคม 2562 มีการน าเสนอการ
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้
น าเสนอ คพพ. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 

5 

13. ทบทวน ปรับปรุง
Succession Plan ให้เป็น
ปัจจุบัน (5) 

ไตรมาส 2 
- ยังไม่มีการด าเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 

0 

14. ส ารวจความพึงพอใจของ 
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพ่ือติดตาม
ผลและความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่จากการส ารวจครั้งที่
ผ่านมา (5) 

ไตรมาส 1 
- ยังไม่มีการด าเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 

0 

รวม (คะแนน) 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 50 

 


