รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คณะกรรมการสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพั ฒนาบุ คลากรของส านั กงานความร่วมมือพั ฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่ อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 13 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ไตรมาส 1
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการที่กล่าวมีอานาจหน้าที่
ซ้าซ้อนกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(Front & Back Office) ของ IT ผู้อานวยการ สพพ. จึงอนุมัติ
ให้ยกเลิกคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ไตรมาส 2
ขออนุมัติยกเลิก Action Plan ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1
ข้อ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ต่อผู้อานวยการ สพพ. เนื่องจากการดาเนินงานซ้าซ้อนกับ
Action Plan ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 8.4 เรื่อง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
และผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ไตรมาส 1
- อยู่ระหว่างการดาเนินงานเนื่องจากยุทธศาสตร์ 20 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2568) ของ สพพ. เพิ่งได้รับการเห็นชอบ
จาก คพพ. เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
ไตรมาส 2
- นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563 และ คพพ. ได้พิจารณาอนุมัติโครงสร้าง
องค์กรใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
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กิจกรรม
3. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการ
ปฏิบัติงาน Business Continuity Plan (BCP)

4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 5 วัน หรือ
2 หลักสูตร ภายในไตรมาสที่ 4 100%
* เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 จานวนเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม
5 วัน หรือ 2 หลักสูตรภายในไตรมาสที่ 4 80%

2|Page

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
- 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้อานวยการ สพพ. ได้แต่งตั้ง
คณะทางานทดสอบแผนฯ
- 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1
เพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงานฯ
- 29 พฤศจิกายน 2562 ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟร่วมกับ
อาคารซันทาวเวอร์ส
ไตรมาส 2
- 9 มีนาคม 2563 ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อ
ทดสอบแผนฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 19 – 20 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สพพ.
ร่วมปฏิบัติการเพื่อทดสอบแผนดังกล่าว
31 มีนาคม 2563 รายงานผลการทดสอบแผนดังกล่าว
ต่อผู้อานวยการ สพพ.
ไตรมาส 1
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 39.63
ไตรมาส 2
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 68.14
ไตรมาส 3
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 73.26
ไตรมาส 4
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 80.23

กิจกรรม
5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ
ครบ 100%

6. จัดงานสัมมนา 2 ครั้งต่อปี
* จัดสัมมนาเหลือ 1 ครั้งต่อปี เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่
ไตรมาส 2
- มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 2 ราย ได้แก่
1) นายภาธร สันติวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สนผ. เริ่มงานวันที่ 29 มกราคม 2563
2) นางสาววรินราไพ แก้วนุกูลกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
โครงการ สบค. 2 เริ่มงานวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ทั้ง 2 ราย ได้รับการปฐมนิเทศในวันที่เริ่มงานดังกล่าว
ไตรมาส 3
- นายไพฑูรย์ จันทร์ธนไพบูลย์ ผู้อานวยการสานัก
บริหารเงินทุน เริ่มงานวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และได้รับ
การปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ไตรมาส 4
- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่
ไตรมาส 1
- 25 กันยายน 2562 ผู้อานวยการ สพพ. ได้แต่งตั้ง
คณะทางานจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน
มีนาคม 2563
ไตรมาส 2
- เลื่อนการจัดงานสัมมนาดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ไตรมาส 3
- เลื่อนการจัดงานสัมมนาดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคาดว่า
จะจัดในเดือนกันยายน 2563
ไตรมาส 2
- มีการจัดสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563
ณ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

กิจกรรม
7. จัด Lunch Talk 12 ครั้ง/ปี
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
- ดาเนินการจัด Lunch Talk 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 หัวข้อ “สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพพ.”
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “Project
Management and Evaluation of Sub-Regional
Development Projects”
ไตรมาส 2
- ดาเนินการจัด Lunch Talk 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2563 จานวน 2 หัวข้อ คือ
(1) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563
(2) คุณธรรมและจริยธรรมไตรมาส 1 ปี 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์
20 ปี (พ.ศ. 2563 -2568) ของ สพพ.”
ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2563 หัวข้อ “แผนการทดสอบ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
COVID-19 ของ สพพ.”
ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2563 หัวข้อ “วิธีการใช้งาน
Microsoft Teams”
ไตรมาส 3
- ดาเนินการจัด Lunch Talk 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หัวข้อ “คุณธรรมและ
จริยธรรมไตรมาส 2 ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค. 2563)”
ครั้งที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 หัวข้อ “กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก (Alternative dispute resolution)”

กิจกรรม
7. จัด Lunch Talk 12 ครั้ง/ปี (ต่อ)

8. ดาเนินการ สรรหา/คัดเลือกบุคลากร
ตามกรอบโครงสร้างองค์กร
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
- ดาเนินการจัด Lunch Talk 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 หัวข้อ “คุณธรรมและ
จริยธรรมไตรมาส 3 ปี 2563 (เม.ย. – มิ.ย. 2563)”
ครั้งที่ 10 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 หัวข้อ “แนวทางในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสานักงาน"
ครั้งที่ 11 วันที่ 15 กันยายน 2563 หัวข้อ “จัดที่ทางาน
อย่างไร ให้น่าอยู่ น่าใช้ น่าทางาน”
ครั้งที่ 12 วันที่ 30 กันยายน 2563 หัวข้อ “คุณธรรมและ
จริยธรรมไตรมาส 3 ปี 2563 (เม.ย. – มิ.ย. 2563)”
ไตรมาส 1
- มีการประกาศรับสมัครตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
บริหารเงินทุน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2562 และจะเริ่มงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
- มีการประกาศรับสมัครตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน สนผ. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
- มีการประกาศรับสมัครตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
โครงการ สบค. 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ไตรมาส 2
- 29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มงานแล้ว
- 16 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สบค. 2
เริ่มงานแล้ว
- มีการคัดเลือกผู้อานวยการสานักอานวยการ โดยการ
ประกาศรับสมัครจากบุคคลภายใน สพพ. โดยมีการประกาศ
รับสมัคร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการสัมภาษณ์
แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

กิจกรรม
8. ดาเนินการ สรรหา/คัดเลือกบุคลากร
ตามกรอบโครงสร้างองค์กร (ต่อ)

9. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 3
- ผู้อานวยการสานักอานวยการ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่
7 เมษายน 2563
- ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2563
ไตรมาส 4
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน
และเจ้าหน้าที่กับกับการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
ไตรมาส 1
- จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทาบุญถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904
หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง สพพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง สพพ. เข้าร่วมรับฟังหัวข้อ “จับโกงโคตรง่ายแค่
ปลายนิ้ว-Power of Data” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
โดยผ่านช่องทาง Facebook Live ณ ห้องประชุม 1 สพพ.

กิจกรรม
10. ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามผลการสารวจ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร

11. ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan
ให้เป็นปัจจุบัน

12. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน โดยอาจเป็นกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี
หรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องตลอดปี
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
- อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ไตรมาส 2
- มีการเสนอปรับโครงสร้างเงินเดือนต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และ คพพ.
ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
ไตรมาส 1
- อยู่ระหว่างการทบทวน
ไตรมาส 2
- คพพ. เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ Succession Plan
อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวน ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์ใหม่
ไตรมาส 3
- อยู่ระหว่างการจัดทา
ไตรมาส 4
- ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง Succession Plan
ให้เป็นปัจจุบัน และนาเสนอผู้อานวยการ สพพ. เมื่อวันที่
30 กันยายน 2563
ไตรมาส 1
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่าง
การนาเสนอโครงการต่อผู้อานวยการ สพพ.
ไตรมาส 2
- เสนอโครงการ NEDA Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้อานวยการ สพพ. และ
และได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
- 20 มกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรม Work Shop โครงการ
"Neda Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม" เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม
12. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน โดยอาจเป็นกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี
หรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องตลอดปี (ต่อ)

13. สารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร
เพื่อติดตามผลและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
จากการสารวจครั้งที่ผ่านมา
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ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 2 (ต่อ)
- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. เริ่มกิจกรรม
ออกกาลังกาย ลดหวาน ลดโรค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นมา
ไตรมาส 3
- เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 คาดว่าจะเริ่มกิจกรรมอีกครั้งในเดือน
กรกฎาคม 2563
ไตรมาส 4
- 15 กันยายน 2563 มีการจัดกิจกรรมปิดโครงการ “NEDA
Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม” ณ ห้องประชุม 1 สพพ.
- 29 กันยายน 2563 ได้รายงานสรุปผลต่อผู้อานวยการ สพพ.
- วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบแบบ
สารวจความคิดเห็น
- วันที่ 7 – 15 สิงหาคม 2563 ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร สพพ.
ตอบแบบสารวจความคิดเห็นฯ ผ่านทาง E-mail, Google Form
- 29 กันยายน 2563 รายผลการสารวจความคิดเห็นฯ
ต่อผู้อานวยการ สพพ.

