
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
 
  คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่  
20 กันยายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การทํางานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน คะแนน 
1. พัฒนาระบบงาน HR โดยใช้ 
IT เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องทําให้การ
ทํางาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(10) 

ไตรมาส 4 
- เริ่มให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างใช้ระบบการ
ลาออนไลน์แล้วต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 

10 

2. จัดทํา Work Flow 
กระบวนการทํางานของทุก
หน่วยงานใน สพพ. (10) 

ไตรมาส 4 
- นําเสนอ Work Flow ต่อ ผอ. แล้วเม่ือ
วันที่ 21 มี.ค. 2561 

10 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ
สมรรถนะ (Competency) ทั้ง
ภายในและภายนอก และ On 
the Job Training รวมถึงมีการ
ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่ และ
การเนินการระบบพ่ีเล้ียง (10) 

ไตรมาส 4 
- มีการจัด On the Job Training , 
Coaching และปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 4 
ราย 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตามแผนงาน ดังน้ี 
 1. นายอธิวัตร ลวพิมล  
     - หลักสูตร“CIA Coaching” ในเดือน
กันยายน 2561 
     - หลักสูตร "การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน” เม่ือวันที่ 23 กันยายน 61 
 2. นางสาววาสนา นวลอินทร์ 
     - หลักสูตร "การบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน” เม่ือวันที่ 23 กันยายน 61 
 3. นางสาววิภา สีโสด  
     - หลักสูตร “นักบริหารงบประมาณ
ระดับกลาง” ระหว่างวันท่ี 2 สิงหาคม – 
21 กันยายน 2561 
 4. นางสาววัชวี ผมนะรา 

10 

เอกสารแนบ 6



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน คะแนน 
     - หลักสูตร “CDP,CPA ของ TA และ
ผู้ทําบัญชีปี 2561” เมื่อวันที่ 25-26 
สิงหาคม 2561 
     -  หลักสูตร "โครงการสัมมนาการ
ยกระดับวิชาชีพบัญชีของหน่วยงานรัฐ” 
เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
 5. นายระพิพิษณ์ พรหมนาท 
     - สัมมนา "Making Evaluation 
work at the countries level" By ADB 
10-14 ก.ย. 61 
 6. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาใน
การทํางานเป็นทีม” ระหว่างวันที่ 12 – 
13 กรกฎาคม 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
นางสาวเบญญาภา ช่ืนเช้า และนางสาว
ชมบงกช เหลืองไพโรจน์ 
  7. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
“ภาษาอังกฤษ” ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม- ตุลาคม 2561 จํานวน 19 
ราย ได้แก่  
     (1) นางสาวภฤศญา สุขศรี  
     (2) นางสาววัชวี ผมนะรา  
     (3) นางสาวณัฏฐชญา ฤทธิ์เจริญ  
     (4) นางสาวอุษา แก้วแดง  
     (5) นางสาวเพ็ญนภา โอชารส  
     (6) นางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนะอาภรณ์  
     (7) นางสาววัชรี คําพูล  
     (8) นางสาวสิริพร หงวนกระโทก  
     (9) นายจารุภัทร์ มังคลสุต  
     (10) นางสาวรัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์  
     (11) นายธนะ มงคลโภชน์  
     (12) นางสาววาสนา นวลอินทร์  
     (13) นางสาว เบญญาภา ช่ืนเช้า 
     (14) นายจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์ 
     (15) นางสาว ธรรมธิดา เจียรตระกูล 
     (16) นายวัชระ เพชรดิน 
     (17) นางสาวนภัษ ล่ิมอรุณ 
     (18) นายนิติรัชน์ ตันจันตา 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน คะแนน 
     (19) นางสาว สุขุมา สาระหงษ์ 
 
 8. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหลักสูตร 
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในบทบาทกรรมการ
ชุดต่างๆ” เม่ือวันท่ี 20-21 สิงหาคม 61 
จํานวน 9 ราย  ได้แก่ 
      (1) นางสาววาสนา นวลอินทร์  
      (2) นายจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์  
      (3) นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์  
      (4) นางสาวภฤษญา สุขศรี  
      (5) นางสาวนิธินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค 
      (6) นางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนะ
อาภรณ์      
      (7) นางสาวสิริพร หงวนกระโทก  
      (8) นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า  
      (9) นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ 
ครบร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 

4. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการบริหารองค์ความรู้ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ด้วยส่ือต่างๆ (10) 

ไตรมาส 4 
- มีการจัด Lunch Talk จํานวน 4 คร้ัง 
ดังน้ี  
1. ผลการศึกษาดูงานของ คพพ. ณ 
ประเทศเกาหลี เม่ือวันที่ 18 ก.ย. 61 
2. 5 ส ความสําคัญและมาตรฐานการ
ดําเนินการ เม่ือวันที่ 4 ก.ย. 61 
3. ระบบบริหารการลาและประมวลผล
เวลาปฏิบัติงาน เม่ือวันที่ 23 ส.ค. 61 
4. การประชุม Asian Regional Public 
Debt Management Forum 2018 เมื่อ
วันที่ 20 ก.ค. 61 

10 

5. พัฒนาระบบและดําเนินการ
สรรหา/คัดเลือกบุคลากรในเชิง
รุก ตามกรอบโครงสร้างองค์กร 
(10) 

ไตรมาส 4 
- มีการสรรหา/คัดเลือก ดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์โครงการ สํานัก
บริหารโครงการ 2 (3 อัตรา) ต้ังแต่
มีนาคม - กรกฎาคม 2561 ประกาศผล
การคัดเลือกครั้งที่ 1 แล้ว เม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2561 และเริ่มงานแล้ว เม่ือ

10 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน คะแนน 
วันที่ 3 กันยายน 2561 และมีการเปิดรับ
สมัครอีกครั้งในเดือน สิงหาคม- 
พฤศจิกายน 2561 รับสมัครเม่ือวันที่ 20 
กันยายน 2561 อยุ่ระหว่างการจัดการ
สัมภาษณ์ 
2. วิศวกร ( 2 อัตรา) เปิดรับสมัครใน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 เร่ิมงาน
แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และ 2 
กรกฎาคม 2561 ตามลําดับ 
3. พนักงานขับรถ เปิดรับสมัครในเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2561 เร่ิมงานแล้ว เม่ือ
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
4. รองผู้อํานวยการ สพพ.  เริ่มเปิดรับ
สมัครเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2561 
เริ่มงานแล้ว เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 
5. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน 
เปิดรับสมัคร กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
เริ่มงานแล้ว เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

6. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
การปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ 
ความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรเช่น จัดอบรมเก่ียวกับการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ธรรมะกับ
การทํางาน จัดกิจกรรมต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน งานจิตอาสาต่างๆ 
เป็นต้น (10) 

ไตรมาส 4 
มีการกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
ความโปร่งใสประจําปีงบประมาณ 61 
ครบตามแผนงานแล้วต้ังแต่ไตรมาสที่ 3 

10 

7. ทบทวนความเหมาะสมของ
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ให้สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม (10) 

ไตรมาส 4 
- ดําเนินการเสร็จแล้วในไตรมาสท่ี 1 

10 

8. จัดทําระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
เก่ียวกับการพิจารณาปรับเล่ือน
เจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่สูงข้ึน 
(10) 

ไตรมาส 4 
- ดําเนินการเสร็จแล้วในไตรมาสท่ี 1 

10 

9. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง

ไตรมาส 4 10 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน 
(10) 

- มีการจัดกิจกรรม Happy Friday แล้ว 
3 ครั้ง  
1. จัดกิจกรรม Happy Day ร่วมกับ 
คณะทํางาน 5 ส จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 
2561 
2. จัดกิจกรรมท่ีมีชื่ว่า "D.I.Y FOR MOM" 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
3. จัดกิจกรรม Bingo ในวันศุกร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

10. จัดสํารวจความพึงพอใจ 
ของสํานักอํานวยการ (10) 

ไตรมาส 4 
- สํารวจความพึงพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และจัดทํารายงาน เสนอต่อ ผอ. สพพ. 
เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

10 

รวม (คะแนน) 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 100 

 




