
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

  คณะกรรมการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให ้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ซึ่งประกอบด้วย 13 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
1. การพัฒนาระบบบริหารงาน 
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ไตรมาส 1 
- แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานโครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที ่
4 ต.ค. 62 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่กล่าวมีอ านาจหน้าที ่
ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Front & Back Office) ของ IT ผอ. สพพ. จึงอนุมัติให้ 
ยกเลิกคณะกรรมการจัดท ารา่งขอบเขตของงานโครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ไตรมาส 2 
- ขออนุมัติยกเลิก Action Plan ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที่ 1 
ข้อ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ต่อ ผอ. สพพ. เนื่องจากการด าเนินงานซ้ าซ้อนกับ Action 
Plan ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 8.4 เรื่อง โครงการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) และ 
ผอ. สพพ. อนุมัติแล้ว เมื่อวนัที่ 26 ก.พ. 63 

2. ทบทวน/ปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร ไตรมาส 1 
- อยู่ระหว่างการด าเนินงานเนือ่งจากยทุธศาสตร ์20 ปี 
ของ สพพ. เพิ่งได้รับความเห็นชอบจาก คพพ. เมื่อวันที ่
18 ธ.ค. 62 
ไตรมาส 2 
- น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว เมื่อวันที ่
26 ก.พ. 63 และน าเสนอ คพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 
ทั้งนี้ คพพ. อนมุัติโครงสร้างองค์กรใหม่แล้ว 



กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
3. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง 
การปฏิบัติงาน Business Continuity 
Plan (BCP) 

ไตรมาส 1 
- แต่งต้ังคณะท างานทดสอบแผนฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที ่27 พ.ย. 62 
เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานฯ  
- ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟร่วมกับอาคารซันทาวเวอร์ส 
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 
ไตรมาส 2 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่9 มี.ค. 63  
- การทดสอบแผนฯ เพื่อรองรับสถานการณก์ารแพร ่
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที ่
19-20 มี.ค. 63 
- รายงานผลการทดสอบแผนฯ ต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 
31 มี.ค. 63 

4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 5 วัน 
หรือ 2 หลักสตูร ภายในไตรมาสที่ 4 100% 

ไตรมาส 1 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 39.63 
ไตรมาส 2 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 68.14 

5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ 
ครบ 100% 

ไตรมาส 1 
- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 
ไตรมาส 2 
- มีเจ้าหน้าที่เริม่งานใหม่ 2 ราย ได้แก่ 

1. นายภาธร สันติวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 
และแผน เริ่มงานวันที่ 29 ม.ค. 63 
2. นางสาววรินร าไพ แก้วนุกูลกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
โครงการ ส านักบริหารโครงการ 2 เริม่งานวันที ่
16 มี.ค. 63 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ 2 ราย ได้รับการปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และ 16 มี.ค. 63 ตามล าดับ 

6. จัดงานสัมมนา 2 ครั้งต่อป ี ไตรมาส 1 
- มีการแต่งต้ังคณะท างานจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 1 แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 
ไตรมาส 2 
- เลื่อนการจัดงานสัมมนาเนื่องจากสถานการณ์การแพร ่
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
7. จัด Lunch Talk 12 ครั้ง/ป ี ไตรมาส 1 

- ด าเนนิการจดั Lunch Talk แล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที ่1 สวัสดกิารและประโยชน์เกื้อกูลของเจ้าหน้าที ่
และลูกจ้าง สพพ. วันที ่29 ต.ค. 62 
ครั้งที ่2 Project Management and Evaluation of 
Sub-Regional Development Projects วันที่ 8 พ.ย. 62 

ไตรมาส 2 
- ด าเนนิการจดั Lunch Talk แล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่3 จ านวน 2 เรื่อง คือ (1) แผนการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 
(2) คณุธรรมและจรยิธรรม ไตรมาส 1 ป ี2563 วันที ่
29 ม.ค. 63 
ครั้งที ่4 ยทุธศาสตร ์20 ป ีของ สพพ. วันที ่28 ก.พ. 63 
ครั้งที ่5 แผนการทดสอบการปฏิบัติงานในสถานการณ ์
ฉุกเฉินการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19 ของ สพพ. 
วันที่ 19 มี.ค. 63 
ครั้งที ่6 วิธีการใช้งาน Microsoft Teams วันที่ 23 มี.ค. 63 

8. ด าเนินการ สรรหา/คัดเลือกบุคลากร 
ตามกรอบโครงสร้างองค์กร 

ไตรมาส 1 
- มีการประกาศรับสมัครต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
บริหารเงินทุน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 และประกาศผล 
ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. 2562 ทั้งนี ้
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 
และคาดว่าจะเริ่มงานในเดือน พ.ค. 63 
- มีการประกาศรับสมัครต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 และประกาศผล 
ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว เมื่อวนัที่ 9 ธ.ค. 2562 
- มีการประกาศรับสมัครต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
โครงการ ส านักบริหารโครงการ 2 เมื่อวันที ่12 ธ.ค. 2562 
ไตรมาส 2 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เริ่มงานแล้ว 
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ส านักบริหารโครงการ 2 
เริ่มงานแล้ว วันที่ 16 มี.ค. 63 
- มีการคัดเลือกผู้อ านวยการส านักอ านวยการ โดยประกาศ 
รับสมัครจากบคุคลภายใน สพพ. และลงประกาศรับสมัคร 
เมือ่วันที่ 7 ก.พ. 63 ทั้งนี้ มกีารสัมภาษณแ์ล้ว เมื่อวันที ่
30 มี.ค. 63  



กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
9. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี(5) 

ไตรมาส 1 
- จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรมและ 
ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 โครงการท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
ครบรอบ 3 ป ีวันที ่13 ต.ค. 62 โดยเสนอแผนการจัด 
กิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 และรายงาน 
ผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 
ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมจติอาสาพระราชทานตาม 
แนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ "สถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"" โดยเสนอแผนการ 
จัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. เมือ่วันที่ 17 ต.ค. 62 และ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. แลว้เมื่อวันที่ 
4 ธ.ค. 62 
ครั้งที่ 3 จัดใหเ้ข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 

10. ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการ 
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามผล 
การส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ต่อองค์กร (10) 

ไตรมาส 1 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ไตรมาส 2 
- มีการเสนอปรับโครงสร้างเงินเดือนต่อคณะอนุกรรมการ 
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 และเสนอ คพพ. 
เมื่อวันที่ 25 ม.ีค. 63 

11. ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan 
ให้เป็นปัจจุบัน (5) 

ไตรมาส 1 
- อยู่ระหว่างการทบทวน 
ไตรมาส 2 
- คพพ. เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
เมื่อวันที่ 25 ม.ีค. 63 ทั้งนี้ Succession Plan อยู่ระหว่าง 
การทบทวน ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ใหม่ 



กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
12. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความยึดมั่น 
ผูกพันของพนักงาน โดยอาจเป็นกิจกรรม 
1 ครั้ง/ป ีหรือเป็นกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 
ต่อเนื่องตลอดปี (10) 

ไตรมาส 1 
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอโครงการต่อ ผอ. สพพ. 
ไตรมาส 2 
- เสนอโครงการ NEDA Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ ผอ. สพพ. และได้รับการ 
อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 และจัดกิจกรรม Work Shop 
โครงการ "Neda Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม" เมื่อวันที่ 
20 ม.ค. 2563 และเริ่มกิจกรรมออกก าลังกาย ลดหวาน 
ลดโรค ตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 เป็นต้นมา 

13. ส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ต่อองค์กรเพ่ือติดตามผลและความพึงพอใจ 
ของเจ้าหน้าที่จากการส ารวจครั้งที่ผ่านมา 
(5) 

- จะเริ่มด าเนินการในไตรมาส 4 

 


