แผนการปฏิบัตงิ านของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าค
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ 1 บูรณำกำรกับ
หน่วยงำนภำครัฐของไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อ
จัดทำแผนควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้
ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ

1

2

3

กิจกรรม/ ขั้นตอน
จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินและวิชำกำร
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy
(1) ทบทวนแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ปี 2558 - 2560
(2) หำรือกับประเทศเพื่อนบ้ำน (CLMV+SB) เพื่อจัดทำ
pipeline
(3) หำรือหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ
(4) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ปี 2559 -2561
(5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
ทบทวน/ จัดทำยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ.
(Country Strategy)
(1) หำรือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและหน่วยงำนรัฐและเอกชนทัง
ในและประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) ทบทวน Country Strategy CLMV
(3) จัดทำ Country Strategy BS
(4) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. ให้ควำมเห็นชอบ
บูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
(กต.)/ สำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
(สพร.). และหน่วยงำนอื่น
- ประชุมหำรือ กับ สพร. และ กต. รำยไตรมำส
- ร่วมประชุมกับหน่วยงำนอื่นๆ ในแผนยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับ สพพ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องวำงแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและ
วิชำกำรให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบำยของรัฐ ปท.พบ.
และกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

ควำมร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่ซำซ้อน
สอดคล้องกับกรอบควำม
ร่วมมือและนโยบำยต่ำงๆ

เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ ขอบเขต
และแนวทำงในกำรดำเนิน
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ของ สพพ.

ควำมร่วมมือของ สพพ.
Country Strategy
สอดคล้องกันกับแนวนโยบำย CLMV BST
ของภำครัฐและประเทศเพื่อน
บ้ำนและตำมกรอบควำม
ร่วมมือต่ำงๆ และสนองต่อ
ควำมต้องกำรของ ปท.พบ.
และผู้มสี ่วนได้ส่วยเสีย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดทำ มีควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชดิ
แผนงำนร่วม
ระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศ
ทำให้กำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

แผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรเงินและวิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ปี 2559- 2561

- สรุปผลกำรประชุม
- แผนงำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ (1
แผน)

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

งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค

- สนผ

- สนผ.

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ 1 บูรณำกำรกับ
หน่วยงำนภำครัฐของไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อ
จัดทำแผนควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้
ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศ
(ต่อ)

4

5

กลยุทธ์ 2 บูรณำกำรกับ
ภำคเอกชนทังในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อให้ควำม
ร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนเอือต่อกำรค้ำ
และกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ

6

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ทำควำมตกลงกับหน่วยงำนภำครัฐของไทย/ ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
ในกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและบริหำรจัดกำร หน่วยงำนภำครัฐไทย/ ประเทศ
(1 หน่วยงำน/ 1 กิจกรรม)
เพื่อนบ้ำน
5.1 ดำเนินกำรตำมข้อตกลงที่มอี ยู่ (1 กิจกรรม)
(1) กำหนดกิจกรรมดำเนินงำนร่วมกัน
(2) จัดทำแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมเสนอ ผอ. สพพ. ให้
ควำมเห็นชอบ
(3) ดำเนินงำนตำมแผนฯ
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ คพพ. ทรำบ
5.2 ทำควำมตกลงกับหน่วยงำนรำชกำรไทย/ ประเทศ
เพื่อนบ้ำน ในกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรและ
บริหำรจัดกำร (1 หน่วยงำน)
(1) ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแลกเปลี่ยน
ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรและบริหำรจัดกำร
(2) จัดทำแนวทำงแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือ/ MOU
(3) เสนอ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบ
โครงกำรศึกษำบูรณำกำรแผนกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำโครงกำร
ทวำยร่วมกับ สศช. (โครงกำรต่อเนื่อง)
(1) เสนอผลกำรจัดจ้ำงให้ คพพ.พิจำรณำอนุมตั ิ
(2) จัดทำ/ ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
(3) กำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนของที่ปรึกษำตำมที่กำหนด
ในสัญญำจ้ำงร่วมกับ สศช.
(4) สรุปผลกำรศึกษำเสนอ คพพ. เพื่อทรำบ
หำรือภำคเอกชนเกี่ยวกับศักยภำพของโครงกำรต่ำงๆ และพืนที่
เป้ำหมำยที่จะจัดทำโครงกำร
(1) หำรือภำคเอกชน
(2) สรุปผลกำรหำรือเสนอ ผอ.สพพ.

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

มีควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร
และบริหำรจัดกำรกับ
หน่วยงำนภำครัฐของไทย/
ประเทศเพื่อนบ้ำน

- กิจกรรมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐของ
ไทย/ ประเทศ
- แนวทำงควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำรและบริหำร
จัดกำร

เพื่อร่วมมือสนับสนุนหน่วยงำน
ภำครัฐของไทยในกำรจัดทำ
แผนกำรลงทุนโครงกำรทวำย

ควำมร่วมมือกับเมียนมำร์ใน รำยงำนผลกำรศึกษำ
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวำย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน
ศักยภำพกำรพัฒนำพืนที่ตำ่ งๆ
สำหรับกำรพัฒนำแผนกำร
ดำเนินงำน

ควำมร่วมมือของ สพพ. เอือ
ต่อกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

- รำยงำนผลกำรหำรือ
กับภำคเอกชน
- ข้อคิดเห็นของ
ภำคเอกชนสะท้อนใน
Country Strategy
และแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ

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

งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค.
สวช.

18,000,000.00

สนผ.

- สนผ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ 3 มีส่วนร่วมในกำร
ผลักดันนโยบำยและทำงำน
ร่วมกับกรอบควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ ในภูมภิ ำค

7

แลกเปลี่ยนข้อมูลกำรดำเนินงำน นโยบำย และควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้ำน
ตำมกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ (อำทิ GMS/ ACMECS/ ADB/
WB/ ADF/ คณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือทวิภำคี/
กำรประชุม CEXIM -EDCF - JICA - NEDA)

กลยุทธ์ 4 ร่วมมือกับ
องค์กรพัฒนำอื่นทังในและ
ต่ำงประเทศในกำรให้ควำม
ร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้ำน เพื่อประสำนกำลังและ
ไม่ให้เกิดควำมซำซ้อน

8

จัดทำแผนควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ/ หุ้นส่วนเพื่อ เพื่อไม่ให้เกิดควำมซำซ้อนในกำร
กำรพัฒนำ
ให้ควำมช่วยเหลือโครงกำรต่ำงๆ
- หำรือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ
- จัดทำแผนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
- เสนอ ผอ. สพพ. ให้ควำมเห็นชอบ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน
นโยบำย กำรดำเนินงำน และ
ประสบกำรณ์กำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือ
เพื่อกำรพัฒนำสอดคล้อง
นโยบำยระดับประเทศ
สนับสนุนกรอบควำมร่วมมือ
ต่ำงๆ และไม่เกิดกำรซำซ้อน

- รำยงำนผลกำรเข้ำ
ร่วมประชุมกรอบควำม
ร่วมมือต่ำงๆ

- สนผ

ควำมร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่ซำซ้อน
สอดคล้อง และสนับสนุน
กรอบควำมร่วมมือและ
นโยบำยต่ำงๆ

แผนควำมร่วมมือกับ
องค์กรระหว่ำงประเทศ

- สนผ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนา
กระบวนการและมาตรฐาน
ในการดาเนินงานโครงการ
ให้มปี ระสิทธิภาพในระดับ
สากล

ลาดับ
ที่
9

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์/ แนวทางการดาเนินงาน/
เพื่อให้การดาเนินความร่วมมือมี
กฎระเบียบ และกระบวนการ รวมทั้งจัดทาคู่มอื หรือworkflow ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ในการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทาง
มาตรฐาน
การเงินและวิชาการ ดังนี
(1) ทบทวน/จัดทา
- ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- ทบทวนหลักเกณฑ์/การประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิค
(สัดส่วนการให้คะแนน)
- ทบทวนระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ในส่วนการจ้างที่ปรึกษา
- จัดทา work flow
> การยกร่าง TOR
> การจัดจ้างที่ปรึกษา.
> การกากับตรวจรับผลการศึกษา
> การถ่ายทอดความรู้
(2) เสนอ ผอ. สพพ. /คพพ. แล้วแต่กรณี

เป้าหมาย
- มีคู่มอื /หลักเกณฑ์/ work
flow และเจ้าหน้าที่สามารถ
นาไปปฏิบัตงิ านได้

10 กากับและติดตามผลการศึกษารวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ติดตามและตรวจรับผลการ
- สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงิน
โครงการการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดาเนิน ดาเนินงานรวมทั้งเบิกจ่ายเงิน
โครงการ TA ได้ตามสัญญา
โครงการ (6 โครงการ) (รพ.สตรีฯ/สตึงบทฯ/ทันพยูไซยัดฯ/
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ - สพพ.สามารถกากับให้การ
R48/R11/ทันพยูไซยัด ช่วงต่อ)
ดาเนินโครงการเป็นไปตาม
(1) กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของที่ปรึกษาให้
แผนการทีก่ าหนดไว้
เป็นไปตามสัญญาฯ และแผนงานที่กาหนดไว้ใน Inception
Report
(2) พิจารณารายงานต่างๆ ของที่ปรึกษาฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
ปท.พบ. และสรุปประเด็นเพื่อนาเสนอคณะกรรมการกากับ
และตรวจรับผลการศึกษาฯ ซึ่งรายงานประกอบด้วย
- Inception Report
- Progress Report I
- Interim Report

ผลลัพธ์
- หลักเกณฑ์/ คู่มอื
และ Workflow ในการ
ปฏิบัตงิ าน

- รายงานสถานะ
โครงการรายเดือน
- รายงานการเดินทาง

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สวช
สบค
สอก

59,243,873.85 สวช.

กลยุทธ์

ลาดับ
ที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ 1 พัฒนา
กระบวนการและมาตรฐาน
ในการดาเนินงานโครงการ
ให้มปี ระสิทธิภาพในระดับ
สากล (ต่อ)

11 ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
(1) จัดทาแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการติดตาม
(โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ้านฮวกฯ 2. ค.
ประปาฯ 3. ค.ปากเซฯ 4. ค.หงสาฯ 5. ค.ประตูน้าฯ 6.ค.สายส่ง
ลาวฯ 7. ค.สายส่งเมียนมาร์ฯ)

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคดาเนินงาน
โครงการ รวมทั้งเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รายงานผลการติดตาม
โครงการเก่า (ด้านการเงิน) ที่ โครงการละ 2 ครั้ง/ปี
อยู่ระหว่างดาเนินการ (เป็นไป
ตามแผนการดาเนินงานและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

700,000.00 สบค

กลยุทธ์ 2 ขยายการให้
ความร่วมมือทั้งในมิตขิ อง
ประเภทโครงการและพื้นที่

12 ศึกษา/ ประเมินโครงการที่มศี ักยภาพสาหรับการให้ FA/TA
ใน 3 ประเทศใหม่ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
(1) จัดทาข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือภาคเอกชน
(2) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ
(3) รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA

เพื่อขยายความร่วมมือไปยัง
ศรีลงั กา/ภูฏาน/ติมอร์-เลสเต
ตามนโยบายของรัฐบาล

ศึกษาศักยภาพของโครงการใน รายงานผลการศึกษา/
3 ประเทศใหม่ อย่างน้อย
ประเมินโครงการให้
1 โครงการ
คพพ. พิจารณาอนุมตั ิ
FA/TA

300,000.00 สบค

13 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 มี
ความหลากหลายและกระจาย
ในพื้นที่ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการ
ของประเทศเพื่อนบ้าน ของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียและเกิด
มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา
โครงการ

4,100,620.00 สบค

คพพ. อนุมตั กิ ารให้
ความช่วยเหลือ FA/TA
(รายงานผลการศึกษา/
ประเมินโครงการ)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 ขยายการให้
ความร่วมมือทั้งในมิตขิ อง
ประเภทโครงการและพื้นที่
(ต่อ)

ลาดับ
ที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

14 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(โครงการใหม่) ที่กระจายตัวตามมิตติ า่ งๆ โดยเน้นการทา
โครงการแบบบูรณาการซึ่งศึกษามิตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
โครงการ เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
(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.
ลงนามในสัญญาจ้างฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพือนบ้านที่
กระจายตัวตามมิตติ า่ งๆ

15 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
มีการกระจายตัวตามมิตติ า่ งๆ ตามผลการศึกษาความเหมาะสม การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี
(1) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ FA
(2) เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ
(3) ยกร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) นาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ความช่วยเหลือ
(5) จัดให้มกี ารลงนามในสัญญาฯ (6) รายงานผลการดาเนินงาน
ให้ คพพ. และ ครม. รับทราบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. มีขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

- โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- รายงานผลการศึกษา

ความช่วยเหลือ FA/TA มี
ความหลากหลายและกระจาย
ในพื้นที่ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการ
ของ ปท.พบ. ของผู้มสี ว่ นได้
ส่วนเสียและเกิดมูลค่าเพิ่มจาก
การพัฒนาโครงการ

คพพ. อนุมตั กิ ารให้
ความช่วยเหลือ FA
ตามผลการศึกษา
(สัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ คพพ.
และ ครม.)

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

40,400,000.00 สวช.

500,000.00 สบค

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 ขยายการให้
ความร่วมมือทั้งในมิตขิ อง
ประเภทโครงการและพื้นที่
(ต่อ)

ลาดับ
ที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

16 การจัดถ่ายทอดความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2-4 หลักสูตร)
หลักสูตรที่ 1
(1) ประสานสานักที่เกี่ยวข้อง/ ปท.พบ. เพื่อรับทราบความ
ต้องการ
(2) จัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้ เสนอ ผอ.สพพ.
(3) ดาเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทาหลักสูตร/เนื้อหา/
วิทยากร/เอกสารประกอบการบรรยาย
- ประสาน ปท.พบ.
- จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก (การเดินทาง ที่พัก การ
ประกันภัย)
- ดาเนินการถ่ายทอดความรู้
- สรุปประเมินผลการจัดถ่ายทอดความรู้
- รายงานผลการดาเนินงานให้ คพพ. ทราบ
หลักสูตรที่ 2
ดาเนินการเช่นเดียวกับหลักสูตรที่ 1
17 การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
17.1 การประเมินปิดโครงการ
(ค.ภูด/ู่ ค. R11/ ค. ปากเซ ระยะที่ 2)
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ
(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดาเนิน
โครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
(3) จัดทารายงานปปิดโครงการ
(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17.2 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่
แล้วเสร็จ (โครงการปากเซระยะที่ 1 รอประเมินพร้อมกับ
โครงการปากเซระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จนท. โครงการให้ความช่วยเหลือ FA โครงการถ่ายทอด
ปท.พบ. ร่วมกับหน่วยงานที่
ของ สพพ. มีความยั่งยืนและ ความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงการ ลดการดาเนินการที่ซ้าซ้อน
ของประเทศเพือ่ นบ้าน
FA ของ สพพ.

เพื่อศึกษาประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

สพพ. มีบทเรียนสาหรับการ
ดาเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่อไป และเป็นข้อมูล
เผยแพร่แก่ผุ้สนใจ

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

3,040,000.00 สวช

- รายงานปิดโครงการ
สบค.

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 3 พัฒนานวัตกรรม
การให้ความร่วมมือทาง
การเงิน รวมทั้งส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
กลยุทธ์ 4 ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อให้ผู้มสี ว่ นได้เสีย
เข้าใจบทบาทและผลงาน
ของประเทศไทยในโครงการ
ให้ความร่วมมือและ
ผลประโยชน์ร่วมกันใน
ภูมภิ าค

ลาดับ
ที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ดาเนินการในปี 2559 - 2560)

18 จัดสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชนและภาคเอกชนในประเทศ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของ สพพ.
และโอกาสการลงทุนต่างๆ ในพื้นที่โครงการต่างๆ ในประเทศ
เพื่อนบ้าน
(1) กาหนดสถานที่
(2) สรุปผลการจัดสัมมนาเสนอ คพพ. เพื่อทราบ
19 จัดทาบทความความรู้เผยแพร่ผา่ นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นประจาทุกเดือน

เพิ่มระดับความพึงพอใจด้านการ ประชาสัมพันธ์ สพพ. ให้เป็นที่ งานสัมมนาร่วมกับ
รับรู้ขา่ วสารการประชาสัมพันธ์ รู้จกั มากขึน้
สื่อมวลชนและ
องค์กร
ภาคเอกชนในประเทศ

20 กิจกรรม Press Tour & CSR
(1) กาหนดวันเวลา
(2) เชิญสื่อมวลชนไทย-สื่อท้องถิ่นประเทศเพื่อนบ้าน
(3) จัดทาข้อมูลโครงการเผยแพร่ บรรยายสรุป
(4) ถ่ายทาสัมภาษณ์ในพื้นที่โครงการ
(5) สรุปผลกิจกรรมเสนอ คพพ. เพื่อทราบ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้องค์กร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
ความสัมพันธ์ที่ดี

สร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชน

ประชาสัมพันธ์ สพพ. ให้เป็นที่
รู้จกั มากขึ้น
เพื่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับ
เชื่อมมั่นในบทบาทภารกิจ
ของ สพพ. และเพื่อความ
สัมพันธที่ดกี บั หน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทความความรู้ในสื่อ
ต่างๆ
โครงการ CSR แล้ว
เสร็จและกิจกรรม Press
Tour (รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน)

300,000.00 สอก

-

สอก

730,000.00 สอก

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 : บริหารการเงินให้มนั่ คงเพียงพอต่อการดาเนินงาน
กลยุทธ์

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ 21 จัดทาประมาณการกระแสเงินสด 10 ปี (ระยะสั้น ปานกลาง
ในการบริหารเงินทุน โดยมี
และระยะยาว)
การวางแผนการบริหาร
(1) เสนอ คพพ. เพื่อทราบแนวทางการดาเนินงานของ สพพ.
เงินทุนที่เป็นมาตรฐาน
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

มีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุน
การดาเนินงานให้บรรลุภารกิจ

มีเงินทุนเพียงพอรองรับ
โครงการ

ประมาณการกระแส
เงินสด 10 ปี

-

สบท

กลยุทธ์ 2 บริหารจัดการ
หนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติตตามและจัดเก็บหนี้จากผู้กู้

เก็บหนี้ได้ครบถ้วน/ตรงตาม
เวลาที่กาหนด

แผนการชาระหนี้

-

สบท

มีฐานข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ

มีขอ้ มูลครบถ้วนสามารถ
เรียกใช้ได้ทันที ตลอดจนมี
ระบบสารองข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลของระบบ
บริหารเงินทุน

-

สบท

เงื่อนไขทางการเงินของ
Donor อื่นๆ และ
ความสามารถในการ
ชาระหนี้

-

สบท

กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินและ
ระบบสารองฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 4 ทบทวนและ
กาหนดเงื่อนไขทางการเงิน
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข
อื่นให้หลากหลาย และ
เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมในภูมภิ าค

22 จัดทาแผนการชาระหนี้ของ สพพ.
(1) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา
(2) ดาเนินการตามแผนฯ และรายงานผลฯ ให้ คพพ. รับทราบ
รายเดือน
(3) สรุปผลการชาระหนี้ฯประจาปี ให้ ผอ. สพพ. ทราบ
23 จัดทาฐานข้อมูลของระบบบริหารเงินทุนให้ครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบ Back up ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารองฐานข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ ที่สามารถเรียกใช้
ทดแทนระบบเดิมได้
(1) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาระบบฐานข้อมูลรองรับการ
ปฏิบัตงิ านของ สพพ. รวมถึงระบบ Back up
(2) มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(3) สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลได้
24 ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม
(1) ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินของ Donor อื่นๆ
(2) ศึกษาความสามารถในการชาระหนี้ ตลอดจนฐานะการเงิน
ของประเทศเพื่อนบ้าน
(3) ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
(4) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา
(5) เสนอ คพพ. เพื่ออนุมตั ิ (กรณีทบทวนเงื่อนไข)

มีเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม เงื่อนไขมีความสมบูรณ์และ
และสอดคล้องกับประเทศผู้กู้
เกิดประโยชน์กบั ทั้งผู้กู้และ
ผู้ให้กู้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5 พัฒนารูปแบบ
หรือแนวทางการจัดหาทุน
รวมทั้งการหาหุ้นส่วนทั้ง
องค์กรพัฒนาอื่นๆ และ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การขยายความร่วมมือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

25 ศึกษารูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดหาเงินทุนหรือให้ความ จัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น
พัฒนารูปแบบหรือแนว
ช่วยเหลือโดยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน
กู้เงิน ใช้เงินสะสม ออกพันธบัตร ทางการจัดหาทุน
(1) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ เช่น กู้จาก กู้กระทรวงการคลัง ประเทศ
เพื่อนบ้านกู้เงิน จากสถาบัน
FI กู้จาก NON FI ออกพันธบัตร กู้จาก สบน
การเงินโดยตรงและ สพพ. เป็น
(2) ศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือในแนวทางใหม่ เช่น
Lender’s Agent
การค้าประกันผู้กู้สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

แผนงาน/ผลการศึกษา

-

สบท

แนวทางการจัดหาทุน

-

สบท

cofinance กับ Donor อื่น เป็นต้น
(3) จัดทาสรุปความเหมาะสมในการดาเนินงาน
(4) นาเสนอผลการดาเนินงานให้ คพพ. รับทราบ
26 จัดทาแนวทางการจัดหาทุนตามแนวทางปี 2558 ให้เพียงพอกับ ลดภาระการพึ่งพาเงิน
การใช้จา่ ย
งบประมาณจากภาครัฐ
(1) ดาเนินการตามแผนฯ (กรณีออกตราสารหนี้จะต้องจัดจ้างบ
ริษัทจัดทาเครดิตเรทติ้ง รวมถึง Financial Advisor สาหรับ
โครงการต่างๆ)

สัดส่วนของเงินสะสมที่ใช้ตอ่
เงินงบประมาณ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ
และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั บุคลากร

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
(บาท)

27 พัฒนาคลังความรู้ของ สพพ.
(1) แต่งตั้งคณะทางาน
(2) จัดทาแผนการดาเนินงาน
(3) ดาเนินงานตามแผน

เพื่อวางแนวทางและรูปแบบใน
การสร้างคลังความรู้ของ สพพ.

เจ้าหน้าที่มแี หล่งข้อมูลสาหรับ แผนการดาเนินงาน
การเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเข้าถึง พัฒนาความรู้ของ สพพ.

-

สบค
สวช
สนผ

28 ทบทวน/ จัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน/ work flow ดังนี้
(1) การบริหารความเสี่ยง
(2) การควบคุมภายใน
(3) ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัตงิ านขององค์กร
(4) ขออนุมตั เิ บี้ยประชุม
(5) คู่มอื การจัดประชุม คพพ.
(6) คู่มอื /ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
29 จัดกิจกรรม Lunch Talk และสัมมนาวิชาการเพื่อแบ่งปัน
ความรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(1) เชิญวิทยากรจากทั้งจากภายในหน่วยงานหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้านหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
(2) จัดทาประเมินผลหลังการฝึกอบรมหรือการสัมมนา

เพื่อพัฒนาคู่มอื การปฏิบัตงิ านที่
สาคัญของแต่ละฝ่าย โดยระบบ
การทางานภายในองค์กรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ คู่มอื การปฏิบัตงิ านหรือ
Workflow ต่างๆ

-

เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจใน เปิดโลกทัศน์ของบุคลากร
ด้านต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของ
สพพ.

จัด Lunch Talk หรือ
สัมมนาวิชาการอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง

30 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงขององค์กร (Mentoring System)
(1) คัดเลือกเจ้าหน้าที่
(2) จัดอบรมสาหรับฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
(3) ดาเนินการ
31 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์โดยเน้นระหว่างหัวหน้างานกับ
เจ้าหน้าที่ (Team Building)
(1) กาหนดกิจกรรม
(2) จัดกิจกรรม + สรุปผลเสนอ ผอ.สพพ.

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ

ลดอัตราการลาออกของ
เจ้าหน้าที่

มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่

120,000.00 สอก

เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
(นอกเหนือจากสัมมนา จนท.
ประจาปี)

สรุปผลการจัดกิจกรรม

200,000.00 สอก

สอก.
สอก.
สอก.
สอก.
สอก.
สนผ.
120,000.00 สอก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ
และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กบั บุคลากร
(ต่อ)

กลยุทธ์ 3 ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
อัตรากาลังและความ
เชี่ยวชาญที่ตอ้ งการ ให้มี
ความเหมาะสมเพื่อรองรับ
พันธกิจ

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
(บาท)

32 การสนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
(1) การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ.
(2) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง คพพ. ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คพพ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

สรุปผลการจัดกิจกรรม

500,000.00 สอก

33 โครงการ ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday)
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ.สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน
(5) เสนอผลต่อ ผอ.สพพ.

เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

จัดกิจกรรมในวันศุกร์

สรุปผลการจัดกิจกรรม

120,000.00 สอก

ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- โครงสร้างเงินเดือน
ใหม่ - สรุปการศึกษา
เรื่อง Career Path

10,000.00 สอก

34 จัดทาโครงสร้างเงินเดือน และ Career Path
ความเหมาะสมเพื่อรองรับพันธ
กิจของ สพพ.
(1) ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนเดิม และรวบรวมข้อมูลของ
พนักงานเพื่อจัดทา Career Path
(2) จัดทาโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยพิจารณาจากวุฒิ
การศึกษาประสบการณ์การทางานสาขาวิชาที่จบวิชาชีพเฉพาะ
เป็นต้น เพื่อนามากาหนดโครงสร้างเงินเดือนใหม่โดยอิงกับ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
(3) ศึกษาแนวทางการทา Career Path
(4) เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา และเสนอ คพพ. เพื่ออนุมตั ิ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัตงิ านทุกสายงาน
ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

35 จัดการอบรมตาม Competency โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมทั้งด้าน Soft Skil และ lHard Skill
Soft Skill คือ หลักสูตรเสริมสร้างวินัยในการทางาน, หลักสูตร
จริยธรรมในการทางาน, หลักสูตรการทางานเป็นทีม เป็นต้น
Hard Skill คือ หลักสูตรที่เป็นความรู้เฉพาะทางสาหรับการ
ทางาน เช่น ความรู้ทางด้านบัญชี, ความรู้ทางด้านการบริหาร
โครงการ, ความรู้ทางด้านกฎหมาย
เป็นต้น
(1) จัดทาแผนฯ
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ
36 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลของ สพพ.
(1) ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(3) เผยแพร่/ ทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและสร้างความรู้คู่
คุณธรรม

เป้าหมาย

บุคลากรมีทักษะที่จาเป็นต่อ เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้อง
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการอบรม 4 วัน หรือ
มีการเรียนรู้และอย่างต่อเนื่อง 2 หลักสูตร (เจ้าหน้าที่ทุก

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

1,500,000.00 สอก

ระดับต้องได้รับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกีย่ วกับ Soft
Skill และ Hard Skill โดย
ต้องอบรมในหลักสูตร Soft
Skill ไม่ต่ากว่า 1 หลักสูตร
ในปีงบนัน้ ๆ)

เพื่อวางแนวทางการปฏิบัตงิ าน เจ้าหน้าที่มคี วามเข้าใจและ
ของ สพพ. ให้สอดคล้องกับหลัก ปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล

37 จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ าน ครุภัณฑ์สานักงานเหมาะสม/
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
ทันสมัยและเพียงพอ
(1) พิจารณาความต้องการครุภัณฑ์ของบุคลากร
(2) จัดทาแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
(บาท)

ระดับความสาเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน

แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ของ สพพ.

- สอก

จานวนครุภัณฑ์ตาม
แผนความต้องการของ
บุคลากร

400,000.00 สอก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 6 เปิดเผยข้อมูล
โครงการที่ดาเนินงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดาเนินงานของภาคเอกชน

ลาดับ
ที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กิจกรรม/ ขั้นตอน

38 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ขอ้ มูลความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สาคัญ ของ สพพ.
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- การถ่ายทอดความรู้
- ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
- ข้อมูลองค์กร
- ข้อมูลด้านการเงิน
(1) ปรับปรุงข้อมูล (รูปแบบ/เนื้อหา)
(2) ประสานฝ่าย IT เพื่อ Upload ข้อมูลขึ้น Website
(3) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลการดาเนินงาน ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อ
ของ สพพ.
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และ
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของ
ภาคเอกชน และผู้สนใจ

ผลลัพธ์
ข้อมูลการดาเนินงาน
ของ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน

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

งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
(บาท)

สบค.
สวช.
สวช.
สนผ.
สอก.
สบท.

