รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริหารสํานั กงานความร่วมมือพั ฒ นาเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่ อนบ้าน
(คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทํางานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
2.5
1. การพัฒนาระบบบริหารงาน ไตรมาส 1
ทรัพยากรบุคคลด้วยเ ทคโนโลยี - ชี้แจงข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน และ
แผนการพัฒนาระบบ ต่อ Supplier แล้ว
ใหม่ๆ (10)
และมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2561
2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง ไตรมาส 1
3.33
องค์กร (10)
- แต่งตั้งคณะทํางานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมแล้ว 1
ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
5
ไตรมาส 1
3. ทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business 1. แต่งตั้งคณะทํางานทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ.
Continuity Plan (BCP) (5)
แล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
2. จัดประชุมคณะทํางานฯ แล้ว 2 ครั้ง
เพื่อพิจารณากําหนดสถานการณ์ที่ต้อง
ทดสอบ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม และ 15
พฤศจิกายน 2561
3. ดําเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.
สพพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2561

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

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1
มีการส่งเจ้าหน้าที่จํานวน 8 ท่าน เข้ารับ
การอบรม ดังนี้
1. พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
- IOD หลักสูตร ITG รุ่น 9/2018 (16-17
ต.ค. 61)
- โครงการอบรมการป้องกันความ
ปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber
Defense Initiative Conference)
27-28 พ.ย. 61
2. นายอธิวัตร ลวพิมล
- หลักสูตร "IT Audit for Non IT
Auditor" (4 พ.ย. 61)
3. นางสาวเกศินี แตงพันธ์
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Audit) ระหว่างการ
ก่อสร้าง (During Constructing Stage)
และก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-opening
Stage) (1 - 3 ต.ค. 61)
4. นางสาววิภา สีโสด
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS
9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน" รุ่น 2 12
ธ.ค. 61
5. นางสาวนิธินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค
- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ 20 ประจําปี 2561 เรื่อง
ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
Thai Democracy on the Move 8-10
พ.ย. 61
- FinTech Lending & Trend : อนาคต
สินเชื่อดิจิทัล" รุ่น 1 18 ธ.ค. 61
6. นางสาววัชวี ผมนะรา
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS
9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2 12
ธ.ค. 61
- การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 18 ธ.ค. 61

คะแนน
1.53

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
7. นางสาวอาภากร อินทะกันฑ์
- การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 18 ธ.ค. 61
8. นายธนะ มงคลโภชน์
- โครงการอบรมการป้องกันความ
ปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber
Defense Initiative Conference)
ภาคปฏิบัติ 11 ธ.ค. 61
5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการ ไตรมาส 1
- มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 3 ท่าน ได้รับ
ปฐมนิเทศครบ 100%
การปฐมนิแทศแล้ว 3 ท่าน เมื่อวันที่
(5)
2 พ.ย. 2561
6. จัด Lunch Talk ไตรมาสละ ไตรมาส 1
3 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี)
จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 3 ครั้ง
(5)
ดังนี้
ครั้งที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่
26 ต.ค. 61
ครั้งที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจําปี 2561
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61
ครั้งที่ 3 เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61
7. จัด Site Visit เกี่ยวกับด้าน IT ไตรมาส 1
Digital ตามนโยบาย Thailand - มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจําปี งปม. 62 (ครั้งที่ 1) ณ สํานักงาน
4.0 ปีละ 2 ครั้ง
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
(5)
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2561
ไตรมาส 1
8. ศึกษาการนํา Digital
Technology มาใช้ในการทํางาน - แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาการนํา Digital
Technology มาใช้ในการทํางาน ของ
ของ สพพ. (10)
สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561
9. ดําเนินการ สรรหา/คัดเลือก ไตรมาส 1
- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3
บุคลากรตามกรอบโครงสร้าง
อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
องค์กร (10)
- เปิดรับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
บริหารเงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิจารณา

คะแนน

1.25

1.25

2.5

2.5

2.5

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
- เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
และจะเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2562
10. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูก ไตรมาส 1
จิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกฯ
แล้ว 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานวัน
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร อย่าง ต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในหัวข้อ ""Zero
Tolerance"" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
น้อย 2 ครั้ง/ปี (5)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
11. จัดกิจกรรมการใช้
ไตรมาส 1
ภาษาอังกฤษภายในสํานักงาน
- จัดกิจกรรม Monthly English Day
1 ครั้ง/เดือน (5)
แล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61
ครั้งที่ 2 Enjoy Movie เมื่อวันที่ 23 พ.ย.
61
ครั้งที่ 3 Christmas Party Day เมื่อวันที่
25 ธ.ค. 61"
12. ทบทวนความเหมาะสมของ ไตรมาส 1
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ - มีการแต่งตั้งคณะทํางานทบทวนและ
แทนอื่นตามผลการสํารวจความ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่
(10)
13 พฤศจิกายน 2561
ไตรมาส 1
13. ทบทวน ปรับปรุง
- ยังไม่มีการดําเนินการ
Succession Plan ให้เป็น
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3
ปัจจุบัน (5)
14. สํารวจความพึงพอใจของ
ไตรมาส 1
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อติดตาม - ยังไม่มีการดําเนินการ
ผลและความพึงพอใจของ
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4
เจ้าหน้าที่จากการสํารวจครั้งที่
ผ่านมา (5)
รวม (คะแนน)
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนน

2.5

1.25

3.33

0
0

29.43

