
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

  คณะกรรมการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (คพพ.) ได้ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 
ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ (10) 

- สามารถใช้งานระบบ Time Attendance ได้
แล้ว ทั้งในเว็บไซต์ และ Mobile Application 
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2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (10) - แต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลกูจ้าง สพพ. แล้ว
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และมีประชุม
แล้ว 3 คร้ัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่  
8 และ 17 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีการน าเสนอ
การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้น าเสนอ คพพ.  
เมื่อคราวการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เม่ือวันที่  
20 มีนาคม 2562 
- เนื่องจาก สพพ. มีการจัดท ายทุธศาสตร์ 20 ปี 
ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 
สพพ. จึงให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ 20 ปี ให้แล้ว
เสร็จก่อน จึงจะด าเนนิการเร่ืองปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรต่อไป 
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3. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการ
ปฏิบัติงาน Business Continuity Plan 
(BCP) (5) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการทดสอบฯ 
และ ผอ.สพพ. รับทราบแล้ว ตัง้แต่ไตรมาส 1 
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561) 
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4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 4 วัน 
หรือ 2 หลักสูตรภายในไตรมาสที่ 4 (10) 

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จ านวนทั้งหมด 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ยงัไม่
ผ่านการทดลองงาน) ได้เข้ารับการอบรมครบตาม
แผนงานแล้ว (เข้าอบรมครบ 4 วนัหรือ 2 หลักสูตร)   
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศครบ 100% (5) 

- สพพ. มีบุคลากรเร่ิมงานใหม่จ านวน 11 ราย ได้แก่ 
1) นางสาวสุมาวดี พลเศษ 
2) นายวาสิทธิ์ อนันตวิเชยีร 
3) นางสาวณชิกานต์ กองสวัสดิ์ 
4)  นางสาวณชัชา อาแล  
5)  นางสาวธนัญญา จินเรือง  
6)  นางมัทนพร ทองเสริมสุข 
7)  นายสิรภพ ช่องรักษ์  
8)  นางสาวพฤษวชัร ใบโสภณ  
9)  นางสาวนิภาพร เนียมประยรู  
10) นางสาวชนิกานต์ แจ้งตา่ย  
11) นายกฤดาการ ทศพะรินทร ์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดด้ าเนนิการปฐมนิเทศแก่เจ้าหนา้ที่ใหม่ทั้ง  
11 ราย ครบถ้วน 
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6. จัด Lunch Talk ไตรมา
สละ 3 ครั้ง  
(รวม 12 ครั้ง/ปี) (5) 

จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 12 คร้ัง ดังนี ้
- คร้ังที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
- คร้ังที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
- คร้ังที่ 3 เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
- คร้ังที่ 4 เรื่อง “Basic engineering and construction technology” 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 
- คร้ังที่ 5 เรื่อง Anti-Corruption เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
- คร้ังที่ 6 เรื่อง การบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 
- คร้ังที่ 7 สรุปข้อมูล ITA ที่ได้จากการประชุมที่ ธอส. และนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของ สพพ. เมือ่วันที่ 30 เมษายน 2562 
- ครั้งที่ 8 คุยกันเบาๆ เรื่องยุทธศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) เมื่อวันที่  
27 พฤษภาคม 2562  
- ครั้งที่ 9 ประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 
- คร้ังที่ 10 คู่มือธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ สพพ. เมื่อวันที่  
30 กรกฎาคม 2562 
- คร้ังที่ 11 ระบบบริหารการลาบน mobile application เมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2562 
- คร้ังที่ 12 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
25 กันยายน 2562 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
7. จัด Site Visit เก่ียวกับ
ด้าน IT Digital ตาม
นโยบาย Thailand 4.0  
ปีละ 2 ครั้ง (5) 

มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานทีป่ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 2 ครั้ง 
- คร้ังที่ 1 ณ ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 
- คร้ังที่ 2 ณ True Digital เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 
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8. ศึกษาการน า Digital 
Technology มาใช้ในการ
ท างาน ของ สพพ. (10) 

- แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการน า Digital Technology มาใชใ้นการท างาน
ของ สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
- ส่งหนังสือถึงส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เพื่อเชิญผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้รับ
หนังสือตอบรับร่วมเป็นคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณา
แผนการด าเนนิงาน 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติการ Digital Technology 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณา
ร่าง แผนปฏิบัติการ Digital Technology ที่แก้ไขจากการประชุมคร้ังที่ 2 
และทบทวนกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่เก่ียวข้องได้แก ่พระราชบญัญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติการ Digital Technology ที่แก้ไขจากการประชมุคร้ังที่ 3  
- รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ต่อผู้อ านวยการ สพพ. เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2562  
- ผู้อ านวยการ สพพ. อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
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9. ด าเนินการ สรรหา/
คัดเลือกบุคลากรตาม
กรอบโครงสร้างองค์กร 
(10) 

- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
- เปิดรับต าแนง่ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิจารณาคุณสมบตัิเบื้องต้นของผูส้มัครแล้วเมื่อวันที่  
20 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทนุ สพพ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ 
สพพ. ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2562 และประกาศ
รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 
- เปิดรับเจ้าหนา้ที่การเงนิและบญัชี เมื่อวนัที ่10 ตลุาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 
สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2562 
- เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารเงินทนุเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์
แล้วเมื่อวันที่ 25 และ 29 มีนาคม 2562 เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
 - เปิดรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบคุคลเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์
แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 มีนาคม 2562 เร่ิมงานแลว้  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
9. ด าเนินการ สรรหา/
คัดเลือกบุคลากรตาม
กรอบโครงสร้างองค์กร 
(10) (ต่อ) 

- เปิดรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62 สัมภาษณ์แล้วเมื่อ
วันที่ 16 – 7 มิ.ย. 62 และเจา้หน้าที่เร่ิมงานแล้ววนัที่ 3 ก.ค. 62 1 ราย 
วันที่ 18 ก.ค. 62 1 ราย 13 ส.ค. 62 2 ราย 16 ส.ค.62 1 ราย 
- เปิดรับสมัคร ต าแหน่ง ผอ. สบท. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 

 

10. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกจิตส านึกดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร อย่างน้อย 2 คร้ัง/
ป ี(5) 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการปลูกจิตส านึกฯ แลว้ 3 คร้ัง ได้แก ่ 
- คร้ังที่ 1 จัดกิจกรรมให้เข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในหัวข้อ 
"Zero Tolerance" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
- คร้ังที่ 2 จัดกิจกรรมให้เข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทบัซ้อนการเรียกรับสินบน การ
รับของขวัญ และจริยธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 
- คร้ังที่ 3 จัดกิจกรรมให้เข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกับพระราชบัญญัติวนิัย
การเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
- คร้ังที่ 4 จัดกิจกรรม ""โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก"" ณ สถาบนัราชานุกลู กรม
สุขภาพจิต เขตดินแดง กทม. ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 
- คร้ังที่ 5 จัดกิจกรรมให้เข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 "รวมพลัง..
อาสาสูโ้กง" เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 
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11. จัดกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษภายใน
ส านักงาน  
1 คร้ัง/เดือน (5) 

- จัดกิจกรรม Monthly English Day แล้ว 12 คร้ัง ดังนี ้
- ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
- คร้ังที่ 2 Enjoy Movie เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
- คร้ังที่ 3 Christmas Party Day เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
- คร้ังที่ 4 Give me a cue เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 
- คร้ังที่ 5 Bomb Tank เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- คร้ังที่ 6 Fun Vocab เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 
- คร้ังที่ 7 Fun Vocab Version 2 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 
- คร้ังที่ 8 Fun Vocab Version 3 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 
- คร้ังที่ 9 Word Puzzle เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 
- คร้ังที่ 10 Word Search วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 
- คร้ังที่ 11 Fun Poll วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 
- คร้ังที่ 12 Hang Man วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 
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12. ทบทวนความ
เหมาะสมของสวัสดิการ
และผลประโยชนต์อบ 
แทนอ่ืนตามผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กร (10) 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการ
และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่  
13 พฤศจิกายน 2561  
- มีการน าเสนอการทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และ 15 สิงหาคม 2562 
- น าเสนอการทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการฯ ต่อ คพพ. เมื่อคราวการ
ประชุมคร้ังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
- ออกข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับเร่ืองสวัสดิการใหม่แล้ว เมื่อวันที่  
20 กันยายน 2562 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
13. ทบทวน ปรบัปรุงSuccession 
Plan ให้เป็นปัจจุบนั (5) 

- ทบทวนและปรับปรุงแล้วเสร็จ ได้รับการอนุมัติจาก ผอ. สพพ. 
เป็นที่เรียบร้อย 
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14. ส ารวจความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อติดตามผล
และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่จาก
การส ารวจคร้ังที่ผา่นมา (5) 

- ส ารวจแล้วเสร็จ ได้รับการอนมุัติจาก ผอ. สพพ. เป็นที่เรียบรอ้ย 
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รวม (คะแนน) 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 100 

 
         ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 


