แผนปฏิบัตงิ านประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
กลยุทธ์ 1 บูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
จัดทาแผนความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้ชดั เจน
สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ

1

ทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. (Country
Strategy)
(1) หารือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งใน
และประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขตและ
แนวทางในการดาเนินโครงการให้
ความช่วยเหลือ
ของ สพพ.

ความร่วมมือของ สพพ.
Country Strategy
สอดคล้องกันกับแนวนโยบาย
CLMV BST
ของภาครัฐและประเทศเพื่อน
บ้านและตามกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ และสนองต่อความ
ต้องการของ ปท.พบ. และผู้มี
ส่วนได้สว่ ยเสีย

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐ ปท.พบ. และ
กรอบความร่วมมือต่างๆ

ความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่ ปท.พบ. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน
สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ
และนโยบายต่างๆ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดทา
แผนงานร่วม

มีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ
สรุปผลการประชุม
ระหว่างหน่วยงานในประเทศทา
ให้การบูรณาการความร่วมมือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ทบทวน Country Strategy
(3) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. ให้ความเห็นชอบ
2

จัดทาแผนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy
(1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี
2559 - 2561
(2) หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดทา pipeline

แผนการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้าน
การเงินและวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านปี
2560-2562

-

สนผ

- สบค.

(3) หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
(4) จัดทาแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
ปี 2560 -2562
(5) เสนอ ผอ.สพพ. / คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3

ประชุมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนากับกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) หรือหน่วยงานอื่นๆ
- ประชุมหารือกับ กต. หรือหน่วยงานอื่นๆ
- ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ ในแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สพพ.

- สนผ.

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับ
ภาคเอกชนไทยและ/หรือหน่วยงานของ ปท.พบ. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปฏิบัตงิ าน
(1) จัดทาแผนดาเนินงานและกาหนดแนวเส้นทาง
(2) ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ
(3) ประสานกับหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดการเดินทาง
สารวจศักยภาพ
(4) สรุปผลที่ได้ พร้อมข้อเสนอแนะ และรายงานให้ ผอ. สพพ.
พิจารณา

เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สพพ. และหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนสนใจ
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ให้ภาคเอกชนมีความรู้ความ
เข้าใจในพื้นที่แนวระเบียง
เศรษฐกิจ GMS และสนับสนุน
การลงทุนในบริเวณดังกล่าวเพิ่ม
มากขึ้น

รายงานผลการ
ดาเนินงานการสารวจ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ตามแนว GMS Corridor

500,000.00 สบค.

5

แลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบ
ความร่วมมือต่างๆ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย
การดาเนินงาน และประสบการณ์
การดาเนินงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนา

การดาเนินงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาสอดคล้องนโยบาย
ระดับประเทศ สนับสนุนกรอบ
ความร่วมมือต่างๆ และไม่เกิด
การซ้าซ้อน

- รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ

- สนผ

6

ดาเนินการตามแผนความร่วมมือกับ ADB
(1) หารือ ADB เพื่อดาเนินงานตามแผนความร่วมมือ เช่น
แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและบริหารจัดการ
(2) รายงานผลเสนอ ผอ.สพพ.

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการให้ ความร่วมมือเป็นไปอย่างมี
ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ
ประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน
สอดคล้อง และสนับสนุนกรอบ
ความร่วมมือและนโยบายต่างๆ

แผนความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ

- สนผ

กลยุทธ์ 2 บูรณาการกับ
ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ความ
ร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านเอื้อต่อการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ

4

กลยุทธ์ 3 มีสว่ นร่วมในการ
ผลักดันนโยบายและการ
ทางานร่วมกับกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ ในภูมภิ าค

กลยุทธ์ 4 ร่วมมือกับองค์กร
หัฒนาอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศในการให้ความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อประสานกาลังและไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน

สนผ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 1 พัฒนา
กระบวนการและมาตรฐานใน
การดาเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพในระดับสากล

7

จัดทาแนวทางการดาเนินงาน (Guideline) ภายใต้การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
(1) จัดทาแนวทางการดาเนินงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษาวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทาแนวทางการเบิก
จ่ายเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. /คพพ. แล้วแต่กรณี

8

ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
(1) จัดทาแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการติดตาม
(โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ้านฮวกฯ
2. ค.หงสาฯ 3. ค.สายส่งลาวฯ 4. ค.ประตูกั้นน้าฯ 5. ค.สายส่งเมียน
มาฯ)
หมายเหตุ
1) อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อน ซึ่งต้องรอ
TORการจ้าง ทปษ. อิสระของ สพพ.
2) ค.ประตูกันน้าฯ และ ค.สายส่งเมียนมาฯ รอการเห็นชอบก่อน
ด้าเนินงาน

เพื่อให้การดาเนินความร่วมมือมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
มาตรฐาน

- มีแนวทางการดาเนินงานใน
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษา และแนวทางการ
เบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่
สามารถนาไปปฏิบัตงิ านได้

- แนวทางการดาเนินงาน
ในการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่
ปรึกษา
- แนวทางการเบิกจ่ายเงิน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคดาเนินงานโครงการ
รวมทั้งเบิกจ่ายเงินโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รายงานผลการติดตาม
โครงการเก่า (ด้านการเงิน) ที่อยู่ โครงการละ 2 ครั้ง/ปี
ระหว่างดาเนินการ (เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

-

สบค

700,000.00 สบค

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ 1 พัฒนา
กระบวนการและมาตรฐานใน
การดาเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพในระดับสากล

9

กิจกรรม/ ขั้นตอน
ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์/ แนวทางการดาเนินงาน/
กฎระเบียบ และกระบวนการ รวมทั้งจัดทาคู่มอื หรือworkflow ใน
การปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ ดังนี้
(1) จัดทาคู่มอื การให้ TA : การเตรียมความพร้อมโครงการ
- จัดทา TOR/ จ้าง ทปษ./ กากับตรวจรับ/ เบิกจ่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินความร่วมมือมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

มีคู่มอื /หลักเกณฑ์/ work flow หลักเกณฑ์/ คู่มอื และ
และเจ้าหน้าที่สามารถนาไป
Workflow ในการ
ปฏิบัตงิ านได้
ปฏิบัตงิ าน

- สวช.

10 การจัดทาหลักเกณฑ์ค่าความเสี่ยงในการเข้าไปปฏิบัตงิ านในประเทศ เพื่อให้ สพพ. มีหลักเกณฑ์ในการ
เพื่อนบ้าน
พิจารณาค่าจ้าง ทปษ. ให้มี
(1) ศึกษาหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้ /ประเทศผู้ให้ตา่ งๆ
มาตรฐานและเป็นธรรมมากขึ้น
(2) ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ของ สพพ.
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา

มีหลักเกณฑ์ฯ ให้เจ้าหน้าที่นาไป หลักเกณฑ์ค่าความเสี่ยงฯ
ปฏิบัตงิ าน

- สวช.

11 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มี
การกระจายตัวตามมิตติ า่ งๆ ตามผลการศึกษาความเหมาะสม

ความช่วยเหลือ FA/TA มีความ
หลากหลายและกระจายในพื้นที่
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของ
ปท.พบ. ของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
และเกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา
โครงการ

(2) จัดทาคู่มอื การให้ TA : การถ่ายทอดความรู้
- จัดทาแผนถ่ายทอดฯ
- ประมาณราคา/ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้
- จัดทาแบบประเมิน/ รายงานผล คพพ.
- จัดทาหลักเกณฑ์การเข้ารับถ่ายทอดความรู้
(3) เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบ

กลยุทธ์ 2 ขยายความร่วมมือ
ทั้งในมิตขิ องประเภท
โครงการและพื้นที่

(1) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ FA
(2) เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ
(3) ยกร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) นาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ความช่วยเหลือ
2 โครงการ: ค. ไฟฟ้าลาว / สตึงบท)
ส้ารอง: รพ.Than Hao และ ถนนอาเซียน เวียงจันทน์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผน
ความร่วมมือฯ 3 ปี

คพพ. อนุมตั กิ ารให้ความ
ช่วยเหลือ FA ตามผล
การศึกษา 2 โครงการ
(สัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ คพพ. และ
ครม.)

2,559,800,000.00

สบค

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 ขยายความร่วมมือ
ทั้งในมิตขิ องประเภท
โครงการและพื้นที่

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

12 การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
16.1 การประเมินปิดโครงการ (ค.รถไฟ/ค.ประปา)
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ

(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดาเนินโครงการ
และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข

เป้าหมาย
สพพ. มีบทเรียนสาหรับการ
ดาเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่อไป และเป็นข้อมูล
เผยแพร่แก่ผุ้สนใจ

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

รายงานปิดโครงการ

150,000.00 สบค.

รายงานประเมินโครงการ

2,000,000.00 สนผ

(3) จัดทารายงานปปิดโครงการ
(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16.2 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่
แล้วเสร็จ (โครงการ ASEM ทารายงานปิดโครงการเมื่อปี 2556)
ยกไปปี 2560
13 ศึกษา/ ประเมินโครงการที่มศี ักยภาพสาหรับการให้ FA/TA
ใน BST (อย่างน้อย 1 โครงการ)
(1) จัดทาข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือภาคเอกชน
(2) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ
(3) รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA

เพื่อขยายความร่วมมือไปยัง
ศึกษาศักยภาพของโครงการใน 3 รายงานผลการศึกษา/
ศรีลงั กา/ภูฏาน/ติมอร์-เลสเต ตาม ประเทศใหม่ อย่างน้อย
ประเมินโครงการให้
นโยบายของรัฐบาล
1 โครงการ
คพพ. พิจารณาอนุมตั ิ
FA/TA

14 ศึกษา/ประเมินโครงการที่มศี ักยภาพสาหรับการให้ FA/TA
ใน CLMV ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี
(1) จัดทาข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือภาคเอกชน
(2) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ
(3) รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA

เพื่อให้ความช่วยเหลือ FA/TA มี
ความหลากหลายในสาขาความ
ร่วมมือและกระจายไปในทุกๆ
ประเทศ

ความช่วยเหลือ FA/TA มีความ
หลากหลายและกระจายในพื้นที่
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ของผู้มสี ว่ น
ได้สว่ นเสียและเกิดมูลค่าเพิ่มจาก
การพัฒนาโครงการ

คพพ. อนุมตั กิ ารให้ความ
ช่วยเหลือ FA/TA
(รายงานผลการศึกษา/
ประเมินโครงการ)

300,000.00 สบค

500,000.00 สบค

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 ขยายความร่วมมือ
ทั้งในมิตขิ องประเภท
โครงการและพื้นที่

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

15 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ตัวตามมิตติ า่ งๆ โดยเน้นการทาโครงการแบบบูรณาการซึ่งศึกษามิติ แก่ประเทศเพือนบ้านที่กระจายตัว
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ เช่นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (2
ตามมิตติ า่ งๆ
โครงการ)
โครงการใหม่
(1) จัดทา TOR
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมตั ิ TOR
(3) ประสาน ปท.พบ. พิจารณา TOR และร่างบันทึกข้อตกลง
ปฏิบัตงิ านร่วมกัน (ROD)
(4) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สพพ. กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(5) ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบฯ
(6) เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ คพพ. อนุมตั ใิ ห้ สพพ. ลงนามใน
สัญญาจ้างที่ปรึกษา และบริหารสัญญาฯ รวมทั้งแก้ไขสัญญาฯ (ถ้ามี)
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (R11)
16 การจัดถ่ายทอดความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4 หลักสูตร) โดยมีตวั อย่างหลักสูตร
ดังนี้
1 : Highway management (ทล.)
2 : Innovative Financing 2 (สวช.+สบท.)
3 : โครงการฝึกอบรมตามกรอบความร่วมมือกับ Mekong Institute
หารือ ITD จัดอบรม หลักสูตร Trade Facilitation (ITD)
4 : การบริหารจัดการด่านและระบบผ่านแดน (ศุลกากร)
หรือ ระบบส่ง-จาหน่าย (กฟน./กฟภ.)

เป้าหมาย
สพพ. มีขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

ผลลัพธ์
- โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
- TOR
- ROD
- สัญญาจ้างที่ปรึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จนท. ปท. โครงการให้ความช่วยเหลือ FA - การถ่ายทอดความรู้
พบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของ สพพ. มีความยั่งยืนและลด ให้กบั เจ้าหน้าที่ของ
เพื่อสนับสนุนโครงการ
การดาเนินการทีซ่ ้าซ้อน
ประเทศเพื่อนบ้าน 4
FA ของ สพพ.
หลักสูตร
- รายงานผลการ
ดาเนินงานทุกหลักสูตร

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
42,000,000.00

ผู้รับ
ผิดชอบ

สวช.

4,000,000.00 สวช.

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 ขยายความร่วมมือ
ทั้งในมิตขิ องประเภท
โครงการและพื้นที่

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

(1) ประสานสานักที่เกี่ยวข้อง/ ปท.พบ. เพื่อรับทราบความต้องการ
(2) จัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้ เสนอ ผอ.สพพ. / เสนอ คพพ.
ภายใน ก.ย. ของทุกปี
(3) ดาเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 1-4)
- ขออนุมตั ิ ผอ.สพพ. ดาเนินการเป็นรายหลักสูตร
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทาหลักสูตร/เนื้อหา/
วิทยากร/เอกสารประกอบการบรรยาย
- ประสาน ปท.พบ.
- จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก (การเดินทาง ที่พัก การ
ประกันภัย)
- ดาเนินการถ่ายทอดความรู้
- สรุปประเมินผลการจัดถ่ายทอดความรู้
- รายงานผลการดาเนินงานให้ คพพ. ทราบ
(4) จัดทาและปรับปรุงประวัตผิ ู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เสนอ
คพพ. เป็นรายปี

กลยุทธ์ 3 พัฒนานวัตกรรม
การให้ความร่วมมือทาง
การเงิน รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน

17 ศึกษาแนวทางการร่วมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ภาคเอกชน
(1) ศึกษาแนวทางกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
(2) จัดทาร่างผลการศึกษา
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา

พัฒนานวัตกรรมการให้ความ
ร่วมมือทางการเงิน

แนวทางศึกษาแนว
ทางการร่วมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ ปท.พบ.

กลยุทธ์ 4 ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อให้ผู้มสี ว่ นได้เสีย
เข้าใจบทบาทและผลงานของ
ประเทศไทยในโครงการให้
ความร่วมมือและผลประโยชน์
ร่วมกันในภูมภิ าค

18 กิจกรรม Press Tour
(1) กาหนดวันเวลา

เพื่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับ
เชื่อมมั่นในบทบาทภารกิจของ
สพพ. และเพื่อความสัมพันธที่ดี
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรม Press Tour
(1 ครั้ง) (รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน)

(2) เชิญสื่อมวลชนไทย-สื่อท้องถิ่นประเทศเพื่อนบ้าน
(3) จัดทาข้อมูลโครงการเผยแพร่ บรรยายสรุป
(4) ถ่ายทาสัมภาษณ์ในพื้นที่โครงการ
(5) สรุปผลกิจกรรมเสนอ คพพ. เพื่อทราบ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้องค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
ความสัมพันธ์ที่ดี

-

สบท
สบค

400,000.00 สอก

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : บริหารการเงินให้มนั่ คงเพียงพอต่อการดาเนินงาน
กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารเงินทุนโดยมีการ
วางแผนการบริหารเงินทุนที่
เป็นมาตรฐานภายใต้ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้

19 การบริหารเงินทุน
บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
และมีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับ
(1) จัดทาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของ สพพ. รายปี
ใช้จา่ ย
(2) นาเสนอ คพพ.
(3) บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารลงทุน และการบริหารเงิน
สะสมของ สพพ.
(4) รายงานผลการบริหารเงินทุนให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน

กลยุทธ์ 2 บริหารจัดการหนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ

20 การบริหารจัดการหนี้
จัดเก็บหนี้ และชาระหนี้ของ สพพ. แจ้งเก็บหนี้/ชาระหนี้ ตามเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่กาหนด
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนการชาระหนี้
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินและ
ระบบสารองฐานข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ

21 การใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน
เพื่อการใช้ประโยชน์ในระบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน
(1) บันทึกข้อมูล ในระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบบริหารเงินกู้ยมื และ ของ สพพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารเงินทุน ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(2) สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้
(3) รายงานสรุป ให้ ผอ. สพพ. รับทราบ เป็นรายไตรมาส

กลยุทธ์ 4 ทบทวนและกาหนด
เงื่อนไขทางการเงิน รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
และเงื่อนไขอื่นให้หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมในภูมภิ าค

สพพ. มีการทบทวนเงื่อนไขทางการเงินแล้วในปี พ.ศ. 2558
(ดาเนินการในปี 2558 คาดเสนอ คพพ. ภายในเดือน ก.ย. 58)

(1) บริหารเงินทุนได้สงู กว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือน ของ 5
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
(2) มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับ
ใช้จา่ ยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

(1) มีรายได้เพียงพอ
สาหรับการใช้จา่ ย
(2) บริหารเงินได้สงู กว่า
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3
เดือน ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่
น้อยกว่า 25 bp

- สบท

จัดเก็บหนี้และชาระหนี้
ได้ตามแผนและเป็นไป
ตามคู่มอื ฯ

- สบท

มีขอ้ มูลด้านโครงการให้ความ
สพพ. มีระบบฐานข้อมูล
ช่วยเหลือทางการเงิน การ
ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้
จัดเก็บหนี้ การชาระหนี้ และ
การบริหารหารเงินทุน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

- สบท

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5 พัฒนารูปแบบหรือ
แนวทางการจัดหาทุน รวมทั้ง
การหาหุ้นส่วนทั้งองค์กร
พัฒนาอื่นๆ และภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการขยายความ
ร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

22 การเตรียมความพร้อมสาหรับการออกตราสารหนี้ของ สพพ.
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหา
- แผนการประชาสัมพันธ์ สพพ. ให้เป็นที่รู้จกั ของนักลงทุน โดยการ เงินทุนโดยการออกตราสารหนี้ของ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ. กับบริษัทที่รับจ้างจัดทา
สพพ.
(1) ศึกษาเงื่อนไขการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(2) จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3) ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และนาเสนอข้อมูลองค์กร ให้บริษัทที่
รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(4) นาเสนอผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อ คพพ.
(คาดว่าจะสามารถนาเสนอ คพพ. เพื่อขออนุมตั จิ ดั ทาการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือฯ ในเดือน ก.ย. 59 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ผลการพิจาณาของ
คพพ.)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บริษัทจัดอันดับฯ สามารถ
ผลการจัดอันดับความ
ประเมินความสามารถทั้งในด้าน น่าเชื่อถือ
โครงการ องค์กร ตลอดจน
ความสามารถในการดาเนินงาน
ของ สพพ.

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,000,000 สบท

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

23 จัดกิจกรรม Lunch Talk โดยเลือกหัวข้อในการแชร์ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานของ สพพ. ปีละ 8 ครั้ง

เพื่อกระตุ้นให้เกิด Knowledge
Sharing ภายในองค์กร

เปิดโลกทัศน์ของบุคลากร

กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั บุคลากร

24 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงขององค์กร (Mentoring System)

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ

ลดอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ทางาน

กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั บุคลากร

25 จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ.
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ.

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้
ความสามารถของกรรมการในการ
บริหารสานักงาน

พัฒนาความรู้ความสามารถของ จัดกิจกรรมการส่งเสริม
คพพ.
ความรู้ ความสามารถของ
คพพ.

(1) จัดให้มกี ารทาหน้าที่พี่เลี้ยงในองค์กร

จัด Lunch Talk
ปีละ 8 ครั้ง

80,000.00 สอก

(HR)
งปม. รวมใน
งบการฝึกอบรม

สอก
(HR)

(2) ติดตามและประเมินผล
(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ

- การศึกษาดูงานของ คพพ.
(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.

500,000.00 สอก
(สปภ)

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ให้กบั บุคลากร

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

26 โครงการ ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday)
(1) จัดทาแผนโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ.

ผลลัพธ์
จัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

100,000.00 สอก
(สปภ)

(2) เสนอแผนต่อ ผอ.สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน
(5) เสนอ ผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ.
27 จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถ
เรียกกลับมาดูได้
(1) จัดทาปฏิทินการจัดเก็บเอกสาร
(2) ดาเนินการตามปฏิทิน

กลยุทธ์ 3 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร อัตรากาลังและความ
เชี่ยวชาญที่ตอ้ งการ ให้มคี วาม
เหมาะสมเพื่อรองรับพันธกิจ

28 พัฒนาเครื่องมือทางด้านการบริหารงานบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
(จ้าง ทปษ) อาทิเช่น

กลยุทธ์ 4 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัตงิ านทุกสายงาน ควบคู่
ไปกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

29 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใสตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ของ ปปช. และ คสช.
(1) ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ านรับเรื่องร้องเรียน
(3) เผยแพร่/ ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในองค์กรให้ทราบ
ถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ ปปช. และ คสช. ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตประพฤติมชิ อบ

1. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่ง
เก็บเดียวกัน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่าย
ต่อการค้นหาและสะดวกต่อการใช้
งาน
3. เพื่อให้มแี หล่งเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย เอกสารมีสภาพดี
ความเหมาะสมเพื่อรองรับพันธกิจ
ของ สพพ.

- JD, JS
- Competency
- Performance Appraisal
- Recruitment

เพื่อวางแนวทางการปฏิบัตงิ านของ
สพพ. และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ าน โดยประชาชน
ทั่วไปสามารถตรวจสอบร้องเรียน
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ของ
สพพ. ได้

1. เก็บได้ครบถ้วน ไม่สญ
ู หาย
จัดหาที่เก็บเอกสาร เพิ่อ
และเป็นระเบียบ
เรียกกลับมาดูได้
2. ค้นหาได้ถกู ต้อง รวดเร็ว และ
ประหยัดแรงงาน
3. รักษาสภาพของเอกสารและ
ความลับของหน่วยงานให้มี
มาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อให้มแี หล่งเอกสารมีความ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น
- JD, JS
- Competency
- Performance
Appraisal
- Recruitment

107,400.00 สอก
(พัสดุ)

- รทบทวนกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
- คูม่ ือการปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียน
- จัด ปช. ทาความเข้าใจแก่
จนท.

- สอก

เจ้าหน้าที่มคี วามเข้าใจและ
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์คู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านรับเรื่องร้องเรียน และ
พรบ.อานวยความสะดวกฯ ที่
ทางราชการออก เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชน
ที่มาติดต่อกับสานักงาน

500,000.00 สอก

(HR)

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของการจัดหา
ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวนครุภัณฑ์ตามแผน
ความต้องการของบุคลากร

400,000.00 สอก
(IT)

จานวนครุภัณฑ์ตามแผน
ความต้องการของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย

200,000.00 สอก
(IT)

กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อ
การทางานที่มปี ระสิทธิภาพ

31 จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านของ ครุภัณฑ์สานักงานเหมาะสม/
เจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
ทันสมัยและเพียงพอ
(1) สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น
เดือนกันยายน 2558 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครื่อง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จานวน 7 เครื่อง ที่ได้เข้าข่ายเสื่อมสภาพ)
(2) กาหนดคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์
(3) ขออนุมตั ิ ผู้อานวยการ สพพ. เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามที่อนุมตั ิ

กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อ
การทางานที่มปี ระสิทธิภาพ

32 พัฒนาสัญญาณสาหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ระดับความสาเร็จของการจัดหา
สานักงาน
ไร้สายเหมาะสม/ทันสมัยและ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(1) จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
เพียงพอ
เครือข่ายไร้สาย
(2) กาหนดคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์
(3) ขออนุมตั ิ ผู้อานวยการ สพพ. เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามที่อนุมตั ิ

(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,200,000.00 สอก

30 จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Manegerial
Competency, Functional Competency
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

บุคลากรมีทักษะที่จาเป็นต่อการ - ผู้บริหารจะต้องได้รับ
ทางานอย่างประสิทธิภาพ
การพัฒนาทางด้าน
มีการเรียนรู้และอย่างต่อเนื่อง Manegerial
Competency อย่างน้อย
1 หลักสูตร
- เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
จะต้องได้รับการอบรม 4
วัน หรือ 2 หลักสูตร

กลยุทธ์ 4 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัตงิ านทุกสายงาน ควบคู่
ไปกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

(1) จัดทา Training Roadmap/Training Plan

ผลลัพธ์

(HR)

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 6 เปิดเผยข้อมูล
โครงการที่ดาเนินงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดาเนินงานของภาคเอกชน

กลยุทธ์ 6 เปิดเผยข้อมูล
โครงการที่ดาเนินงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดาเนินงานของภาคเอกชน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

33 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ขอ้ มูลความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สาคัญ ของ สพพ.
- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้
(1) Website
- ปรับปรุงข้อมูล TA (รูปแบบ/เนื้อหา)
- ประสานฝ่าย IT เพื่อ Upload ข้อมูลขึ้น Website
- ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลการดาเนินงาน
ของ สพพ.

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อการ ข้อมูลการดาเนินงานของ
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเอื้อต่อ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน
และผู้สนใจ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สวช.

(2) รายงานรายเดือน
- จัดทารายงานการให้ TA รายเดือน
- เสนอ ผอ.สพพ. ทราบ
- เวียนทุกสานักทาง e-mail
- Upload ขึ้น Intranet

สวช.

- การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

สบค.

- ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน

สนผ.

- ข้อมูลองค์กร

สอก.

- ข้อมูลด้านการเงิน

สบท.

(1)
บปรุงข้าอยมูลIT(รูเพืป่อแบบ/เนื
้อหา)ข้อมูลขึ้น Website
(2) ปรั
ประสานฝ่
Upload
(3) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
34 การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างใน เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
เว็บไซต์ของหน่วยงานและของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของ สพพ. ให้ประชาชนสามารถ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(1) ประกาศราคากลางในเว็ปไซต์ของ สพพ. และกรมบัญชีกลาง ใน เข้าตรวจดูได้
ของ สพพ.
การจัดซื้อจัดจ้างที่มรี าคาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป
(2) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (www.
Gprocument.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของกรมบัญชีกลาง
และตามประกาศของ
ปปช. บนเว็บไซต์

- สอก
(พัสดุ)

2,613,937,400.00

