แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. และจัดทํา เพื่อทบทวนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทําแผนความร่วมมือ
Action Plan ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 ปี ของ สพพ. และปรับปรุงให้มี
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ความสอดคล้องกับสถานการณ์
เพื่อนบ้าน (Country Strategy) ให้
ปัจจุบัน
ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย
(1) จัดทําแผนการดําเนินงาน
การพัฒนาประเทศของไทยและ
(2) ศึกษาทบทวนแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อตกลง
ประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
(3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เสนอ ผอ.สพพ.
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือทางการเงินและวิชาการ กับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ความสําคัญ
กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย
ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา

2

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อ แก่ประเทศเพือนบ้านตามแผนงาน
การพัฒนากับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.1 โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 8 (บึงกาฬ/
ปากซัน-ปากกระดิ่ง-หลักซาว-น้ําพาว) และถนน
เลี่ยงเมืองปากซัน
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 18 (อุบล/ปากเซอัตตะปือ)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2: สํารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และยก
ร่างขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ในกรณีที่มีผล
การศึกษาแล้ว ให้ดําเนินการทบทวนผลการศึกษานั้น
(2) เดือนที่ 3: แปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้
ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4: เสนอให้ ผอ. สพพ. พิจารณาเห็นชอบ
ร่าง TOR และเสนอ คพพ. เพื่อทราบ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สพพ. มียุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ณ ช่วงเวลานั้นๆ
และมีแผนการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

-

สนผ.

สามารถนําผลการศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณา รวมถึง สพพ. มี
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในอนาคตที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

20 ล้านบาท

สบค. 1

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ทบทวนข้อมูลนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนา เพื่อกําหนดให้แผนยุทธศาสตร์
4 ปี ของ สพพ. สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. ให้
ทันสมัย
สพพ. มีข้อมูลประกอบสําหรับเสนอ
คพพ. ประกอบการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

(4) เดือนที่ 5: ลงนามใน Record of Discussion
(ROD) การให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้าน
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1

2

3

4

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

2.2 โครงการต่อเนื่อง (โครงการสะพานเชียงแมน หลวงพระบาง)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-3: จัดจ้างที่ปรึกษา
(2) เดือนที่ 4-5: เสนอ คพพ. พิจารณารับทราบผลการ
จัดจ้างที่ปรึกษา และ ผอ. สพพ. ลงนามใน
สัญญาจ้าง
(3) เดือนที่ 6-15: กํากับและตรวจรับผลงานของ
ที่ปรึกษา บริหารโดย คกก. กํากับและตรวจรับและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(4) เดือนที่ 16: เสนอ คพพ. เพื่อทราบผลการศึกษา
และรายงานผลการศึกษาไปยัง รมว.กค.
(5) เดือนที่ 17: ส่งผลการศึกษาไปให้ประเทศ
เพื่อนบ้าน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 ล้านบาท

สบค 1

2.3 โครงการใหม่: สํารวจศักยภาพโครงการ
(โครงการไฟฟ้าเมียวดี หรือโครงการ NR68)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: ประสานรับหนังสือแสดงความต้องการ
ขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. (Executing Agency)
(2) เดือนที่ 2: ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น (Data Survey Collection)
(3) เดือนที่ 3-5: ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 6: รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อ
พิจารณาให้ TA/FA

20 ล้านบาท

สบค 2

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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ผลลัพธ์

1

2

3

4

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

2.4 โครงการต่อเนื่อง (สบค 2) (โครงการทวาย)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาฯ และแผนงานที่กําหนดไว้
ใน Inception Report
(2) พิจารณารายงานของที่ปรึกษาร่วมกับ คกก. ตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 1 ฉบับ คือ Final Report
(3) เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาตามการส่งมอบงาน
ภายหลังจาก คกก. ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ
ให้ความเห็นชอบ
(4) เสนอผลการศึกษาให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบ
(ภายใน มี.ค. 2562)
2.5 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรม เพื่อให้งานศึกษาทางด้านวิศวกรรม
สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสําหรับการจัดทํา
TOR ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการ
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
วิศวกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ใน TOR
ที่กําหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของ
งานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย
รายงานตามข้อกําหนดของTOR

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใน (1) การจัดทํา TOR ครอบคลุมเนื้อหา
โครงการ
ทางด้านวิศวกรรมและครบถ้วน
(2) กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษา
ได้ที่ปรึกษาที่มีความสามารถตรงกับ
ลักษณะวิชาชีพและงานครอบคลุม
ครบถ้วนกับความสามารถที่ปรึกษา
(3) ผลการศึกษาในส่วนวิศวกรรม
ที่ถูกต้องตามหลักเชิงเทคนิค
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1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

8,300,000

สบค 2

ฝ่าย
วิศวกรรม

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศ
ประเทศเพือนบ้าน
เพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
สบค 1
3.1 โครงการใหม่ (โครงการ R12)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: นําเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักการในการให้ FA (ถ้ามี Formal Request)
(2) เดือนที่ 2-3: เจรจารายละเอียดเงื่อนนไขทาง
การเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา
(3) เดือนที่ 4-5: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)
(4) เดือนที่ 6: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณา
(6) เดือนที่ 9-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ให้ FA
(7) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: เงื่อนไขการให้ FA โครงการ R12 นั้น
สปป.ลาว จะต้องมี CBTA ก่อน ตามผล TA

เป้าหมาย
สพพ. สามารถลงนามในสัญญา FA
เพื่อดําเนินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางเงิน ได้อย่างน้อย 1
โครงการ
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ผลลัพธ์
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศไทยประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 1

1,929.42
ล้านบาท

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

3.2 โครงการต่อเนื่อง
3.2.1 โครงการสะพาน 5
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้ FA
(2) เดือน 3: ลงนามในสัญญา FA
3.2.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ
R11 ครกข้าวดอ 2. รถไฟไทย - ลาว (ระยะที่ 2
ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ))
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 63 เสนอ
ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดําเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดําเนินตามแผนฯ ปี 63 (ทั้ง
ปีงบประมาณ)

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคดําเนินงานโครงการ รวมทั้ง
เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีรายงาน
ผลการติดตามโครงการอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
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การดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,380.07
ล้านบาท

สบค 1

500,000

สบค. 1

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สบค 2
3.3 โครงการใหม่ (โครงการ NR67, โครงการทวาย,
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: เสนอให้ คพพ. พิจารณาอนุมัติหลักการ
ในการให้ FA
(2) เดือนที่ 2-3: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา
(3) เดือนที่ 4-5: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)
(4) เดือนที่ 6: เสนอ คพพ. พิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณา
(6) เดือนที่ 9-11: เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการให้
FA
(7) เดือนที่ 12: ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: ดําเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลัง
จากมี Formal Request (โครงการ NR67, โครงการ
ทวาย, โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)

ผลลัพธ์

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

โครงการ NR 67
991.11
ล้านบาท

สบค 2

โครงการทวาย
4,500
ล้านบาท
โครงการไฟฟ้า
ย่างกุ้ง
1,200
ล้านบาท

3.4 โครงการต่อเนื่อง
3.4.1 โครงการ Corridor Town
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้ FA
(2) เดือน 3: ลงนามในสัญญา FA

777
ล้านบาท
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สบค 2

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

การดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที

640,000

สบค. 2

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใน (1) รายงานผลการดําเนินงานทางด้าน
โครงการ
วิศวกรรมของแต่ละโครงการ ซึ่งจะใช้
เป็นฐานข้อมูลในการติดตามความ
คืบหน้าของงานครั้งต่อๆไป
(2) ความเห็นทางด้านวิศวกรรมใน
เรื่องความครบถ้วนเรื่องเอกสารและ
ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ขอ
เบิกจ่ายเข้ามา ทั้งเรื่องความถูกต้องใน
ส่วนของราคาเอง (เฉพาะที่เบิกเข้ามา
แต่ละงวดเท่านั้นโดยในส่วนของ
แผนการเบิก จะให้อยู่ในส่วนของ สบค.
ที่รับผิดชอบ) และ ปริมาณงาน ที่
สอดคล้องกัน
(3) ในส่วนของ Variation Order จะมี
กระบวนการให้ความเห็นคล้ายกันกับ
การเบิกจ่าย

600,000

ฝ่าย
วิศวกรรม

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

3.4.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (โครงการสตึง
บท)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 63 เสนอ
ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดําเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดําเนินตามแผนฯ ปี 63 (ทั้ง
ปีงบประมาณ)

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคดําเนินงานโครงการ รวมทั้ง
เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีรายงาน
ผลการติดตามโครงการอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

3.5 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้าน
เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึง
วิศวกรรม
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ (การให้
ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตั้งแต่วันเดินทางกลับจาก
การปฏิบัติงานตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กําหนดไว้ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการประกอบความคิดเห็น ในการเบิก
จ่ายเงินของโครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศ
เพื่อนบ้าน มีกรณี Variation Order โดยให้คําแนะนํา
จะมีปริมาณการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการงานต่อไป
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1

2

3

4

ลําดับ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการและ
เครื่องมือในการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การประเมิน
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน การ
ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ และ
การจัดทําข้อกําหนดทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4

จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความร่วมมือทาง
วิชาการและทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2
หลักสูตร)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เสนอแผนงานถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 63 (ก่อนสิ้น
ก.ย. 62)
(2) จัดถ่ายทอดความรู้ฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรที่ 1 ดําเนินการโดย สบค. 2
(ไตรมาสที่ 1)
- หลักสูตรที่ 2 ดําเนินการโดย สนผ. (ไตรมาสที่ 3)
(3) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ต่อ คพพ.
ทุกหลักสูตร (สบค. 2)
(4) รายงานสรุปผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 63
และนําเสนอแผนงานถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 64 ต่อ
คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 63)

การจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านใน
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและ
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ร่วมกับ สพพ. ของประเทศเพื่อนบ้าน

- แผนการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ
ปี 64
- ดําเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
- ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการถ่ายทอดความรู้ฯ

- เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ได้รับความรู้
เชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ
ที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง
- การดําเนินงานด้านการบริหาร
โครงการเงินกู้จากต่างประเทศของ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เกิดเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

5

การจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ทบทวนรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk)
(2) จัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk) เสนอ ผอ.สพพ. และ
คพพ. เพื่อพิจารณา
กําหนดการจัดทํารายงาน
-ประเทศ CLM จัดทําปีละ 2 ครั้ง
-ประเทศ VBST จัดทําปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
วิเคราะห์ และพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยง
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

สามารถประเมินความเสี่ยงของ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ โดยมุ่งให้ทราบถึง
(1) อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(2) แหล่งรายได้หลักของประเทศ
และ (3) ความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง
ของประเทศ

สพพ. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
FA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชําระหนี้ในอนาคต

กลยุทธ์
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ผลลัพธ์

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

2,400,000

สบค. 2

ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

6

ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
ประเมินผลโครงการผลประโยชน์และผลกระทบ
โครงการที่แล้วเสร็จ
สนผ.
การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการ
ที่แล้วเสร็จ (2 โครงการ)
* โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว
ช่วงบ้านตาดทอง-น้ําสัง และเมืองสังข์ทอง (แล้วเสร็จ
ก.ค. 57) และโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้าน
โคก
จ.อุตรดิตถ์) –เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
(แล้วเสร็จ มิ.ย. 57)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินโครงการในด้าน
ความสอดคล้อง ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผลประโยชน์/
ผลกระทบ และความยั่งยืน เพื่อ
นํามาปรับปรุงการดําเนินโครงการใน
อนาคตต่อไป

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สพพ. สามารถจัดทํารายงานสรุปผล
และรายละเอียดการดําเนินการ
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพือนบ้าน เสนอ
คพพ. ภายในเวลาที่กําหนด

สพพ. สามารถนําบทเรียนที่ได้
จากการดําเนินโครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการดําเนินงาน
ด้านการให้ความช่วยเหลือในอนาคต

5,000,000

สนผ.

เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของพื้นที่ต่างๆ สพพ. มีรายงานเชิงวิชาการในส่วนที่
ในฝั่งไทย สําหรับใช้เป็นข้อมูล
เกี่ยวข้องสําหรับใช้ประกอบการ
ประกอบการจัดลําดับความสําคัญใน ปฏิบัติงานในอนาคต
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวร
กับประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลไทยมีข้อมูลเชิงวิชาการ
ประกอบการหารือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว และการเปิดจุด
ผ่านแดนตรงกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นหลัก

7,000,000

สนผ.

(1) จัดทํา TOR
(2) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
ประเมินโครงการ
(3) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ
(4) นําเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ.
เพื่อทราบ

7

จัดทํางานวิจัยเรื่อง "การจัดลําดับความสําคัญใน
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิด
จุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน"
(1) จัดทํา TOR โครงการ
(2) ดําเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษา
(3) ตรวจรับ Inception Report
(4) ตรวจรับ Interim Report
(5) ตรวจรับ Final Report
(6) นําเสนอผลการดําเนินงานต่อ คพพ.
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ลําดับ
กลยุทธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

8

การพัฒนารูปแบบและวิธีปฏิบัติงานด้านการให้ TA
และ FA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.1 จัดทําแบบฟอร์มการตรวจสอบงานทางด้าน
วิศวกรรม (ภาคสนาม)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแบบฟอร์มการตรวจสอบและให้ความเห็น
ทางด้านวิศวกรรม สําหรับ สพพ.
(2) แจ้งเวียน Executing Agency สําหรับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(3) นําแบบฟอร์มไปใช้กับภาคสนาม
8.2 จัดทํารูปแบบมาตรฐานเรื่องการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (Formal
Request)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษาข้อมูลจาก donors ต่างๆ
(2) ร่างรูปแบบมาตรฐาน (form) พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- TA formal request
- FA formal request
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
กระบวนการทํางานและเพื่อใช้
ติดตามความก้าวหน้าของงานในเชิง นอกเหนือจากแผนงาน
วิศวกรรม รวมถึงเพื่อใช้เป็น
แบบฟอร์มให้ความคิดเห็นทางด้าน
วิศวกรรมแก่ภายในและภายนอก
องค์กร

ผลลัพธ์

สพพ. สามารถวางแผน
จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
ภายใต้กกฎระเบียบ
ที่มีความชัดเจนและทันสมัย
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2

3

4

ฐานข้อมูลและใช้ประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการในเชิงวิศวกรรม

การจัดทํา Formal Request มี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการ สพพ. พิจารณาคําขอรับความ
ดําเนินงาน
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการได้ รายละเอียดครบถ้วนและสามารถลด
ทันทีและได้รับข้อมูลที่มีความครบถ้วน ระยะเวลาในการดําเนินงานได้

8.3 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สําหรับการจัด เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทางวิชาการ สําหรับการจัดถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อนบ้าน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2: ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
สรุปประเด็นปัญหาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
(2) เดือนที่ 3: เสนอแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(3) เดือนที่ 4: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา
(4) เดือนที่ 5-6: เสนอ คพพ. พิจารณา

1

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

สพพ. สามารถจัดการถ่ายทอดความรู้ฯ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้
ความสําคัญต่อประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับจากการเข้า
รับการถ่ายทอดความรู้ฯ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ฝ่าย
วิศวกรรม

-

สบค 1

สบค 2

ลําดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนา
โครงการความร่วมมือให้ตอบสนอง
กับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภาค และสอดคล้องกับพลวัตของ
นโยบายต่างๆ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

9

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของไทย โดยใช้ เพื่อผลักดันให้ถนนหมายเลข 12
(R12) ใน สปป. ลาว อยู่ใน GMS
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ใน
สปป. ลาว เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เส้นทาง R CBTA
12 อยู่ภายใต้ GMS CBTA
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) บูรณาการข้อมูล และกลยุทธ์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทย เพื่อจัดทําร่างแนวทางการผลักดัน
ถนนหมายเลข 12 ให้อยู่ภายใต้ GMS CBTA
(2) ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
เพื่อหาข้อสรุปทางด้านแนวทางการผลักดันถนน
หมายเลข 12 ให้อยู่ภายใต้ GMS CBTA
(3) จัดทําสรุปแนวทางการผลักดันฯ เสนอ ผอ.สพพ.
พิจารณา
(4) ดําเนินการหารือกับ สปป. ลาว ตามกรอบแนว
ทางการผลักดันฯ
(5) ถนนหมายเลข 12 อยู่ภายใต้ GMS CBTA

บูรณาการทั้งด้านข้อมูล กลยุทธ์และ
ใช้อํานาจต่อรองที่ สพพ. และ
หน่วยงานรัฐไทยมี เพื่อผลักดันให้
ถนนหมายเลข 12 อยู่ใน GMS CBTA

สามารถใช้กลไกการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาของ สพพ. เป็น
เครื่องมือต่อรองในการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล

60,000

สนผ.

10

ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
Development Partner อื่นๆ (JICA โครงการสตึง
บท ระยะที่ 2)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: ประสาน JICA เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และจัดเตรียมข้อมูลโครงการในเบื้องต้น
(2) เดือนที่ 2-3: สรุปขอบเขตของโครงการ (ไม่ให้
ซ้ําซ้อน) เพื่อทบทวนแบบก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
โครงการ และลงนามความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ
JICA
(3) เดือนที่ 4-8: ประสานฝ่ายวิศวกรรม สพพ. และที่
ปรึกษาควบคุมงานโครงการสตึงบท ระยะที่ 1 เพื่อ
ทบทวน แบบก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ
(4) เดือนที่ 9: สรุปผลการทบทวนฯ เสนอ ผอ.สพพ.
เพื่อพิจารณา

- โครงการความร่วมมือระหว่าง
สพพ. และ JICA
- บันทึกความร่วมมือระหว่าง สพพ.
และ JICA

- ผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง สพพ. และ JICA ในลักษณะ
Parallel Project
- ความสัมพันธ์ระหว่าง สพพ.และ JICA
มีความใกล้ชิดมากขึ้น
- ลดความซ้ําซ้อนของการดําเนิน
โครงการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ

150,000

สบค. 2

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
โครงการสตึงบท ระยะที่ 2
กับ JICA เพื่อทบทวนขอบเขต
โครงการ แบบก่อสร้าง และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของโครงการ
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แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
1

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 1 ทํางานใกล้ชิดกับรัฐบาล
1 ร่วมประชุมหารือกับ Development Partners ต่างๆ - เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
และภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ
เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานต่างๆ ใน
และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
เพื่อนบ้าน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการ
เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานต่างๆ ในอนุภูมิภาค และ อนุภูมิภาค และภูมิภาคของ JICA
พัฒนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
และ ADB
ภูมิภาค
ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุ
- เพื่อสานความสัมพันธ์ และสร้าง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษา และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเข้า ความร่วมมือกับ World Bank และ
ภาคีที่สามารถทําให้เกิดการพัฒนาที่
ร่วมการประชุมหารือกับ DP และปท.พบ.
ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอย่าง
TICA
(2) ร่วมประชุมหารือกับ DP และปท.พบ.
มีส่วนร่วม
(3) รายงานสรุปการประชุมหารือกับ DP และปท.พบ.

กลยุทธ์ 2 ใช้ความร่วมมือตามกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคีในการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาในการร่วมมือทางการเงิน
และวิชาการ รวมทั้งไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนในการใช้ทรัพยากร

2

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง
CEXIM-EDCF-JICA-NEDA
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) กําหนดหัวข้อหลัก จัดเตรียมเนื้อหา และกําหนดการ
สําหรับการประชุม
(2) นํา (1) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(3) ประสานผู้เข้าร่วมประชุม และการจัดเตรียมสถานที่
(4) จัดการประชุม 4 ฝ่าย
(5) สรุปผลการประชุมเสนอ คพพ. เพื่อทราบ

เพื่อจัดการประชุม 4 ฝ่าย ให้สําเร็จ
ลุล่วงตามเจตนารมณ์

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ให้การดําเนินงานของ สพพ. มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงาน
ของอนุภูมิภาค และภูมิภาค และมี
การบูรณาการกับ Development
Partners อื่นๆ

การดําเนินงานของ สพพ. เป็นที่รู้จัก
และยอมรับใน International
Developing Community

800,000

สนผ.

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย
การดําเนินงาน และประสบการณ์การ
ดําเนินงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างหน่วยงานที่เป็น
Development Partners ในทวีป
เอเชีย

หน่วยงานเพื่อการพัฒนาในรูปแบบ
ทวิภาคีของภูมิภาคเอเชียมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

250,000

สนผ.
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กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ 3 ประสานกับหน่วยงาน
ของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ผลักดันและส่งเสริมการบูรณาการใน
การริเริ่มโครงการความร่วมมือทาง
การเงินและวิชาการ รวมทั้ง
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้เพื่อนํา
บทเรียนที่ผ่านมาไปจัดทํายุทธศาสตร์
และโครงการในอนาคต

3

บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วมการประชุม
ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การประชุม JC ระหว่าง
ไทยกับปท.พบ. การประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆ
อาทิ ACMECS GMS BIMSTEC MLC เป็นต้น เพื่อ
เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือตาม
กรอบต่างๆ รวมทั้งผลักดันโครงการที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ขั้นตอนการทํางานและดําเนินโครงการตามพันธะสัญญา/
ยุทธศาสตร์/และนโยบายต่างๆ
(1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ
(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
1

เพื่อนําผลการประชุมมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาความร่วมมือทาง
การเงินและวิชาการกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ให้ความร่วมมือทางการเงินและ
วิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดผล
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธ
สัญญาของรัฐบาลไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ
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รัฐบาลไทยสามารถใช้ สพพ. เป็นกลไก
ของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ
พหุภาคีผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

200,000

สนผ.

กลยุทธ์

ลําดับ

กลยุทธ์ที่ 4 ดําเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงภาคประชาชนเข้าใจบทบาท
และผลงานของประเทศไทยใน
โครงการให้ความร่วมมือด้านการเงิน
และวิชาการและผลประโยชน์ร่วมกัน
ในภูมิภาค

4

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
1

การดําเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Smart สู่
ความทันสมัย)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมต่างๆ
และพัฒนาองค์กรแบบครบวงจร
รวมถึงการเพิ่มระดับการรับรู้ของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับทิศ
ทางการดําเนินงาน ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กร

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้รับข้อมูลในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เชื่อมั่นในองค์กร

- งานเสวนาเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี

1,500,000

- การผลิตมาสคอต/ สติ๊กเกอร์ไลน์ “นกไมตรี” เพื่อ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานสู่สาธารณชน

113,000

- ผลิตรายงานประจําปี 2562

187,000

- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกในช่วงปีใหม่

600,000

- การโฆษณาประชาสัมพันธ์วารสารการเงิน
การคลัง ฯลฯ และจัดเก็บข่าวจากหนังสือพิมพ์ และ
อินเตอร์เน็ต

300,000

- ผลิตของที่ระลึกในกิจกรรม หรือ พิธีการต่างๆ ของ
สพพ. ประจําปี 2563

400,000
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ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส)
1

4.2 แผนพัฒนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและให้
การสนับสนุนสื่อมวลชนในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

- กิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน
(Meet the Press) และงานขอบคุณสื่อมวลชน
(Thanks Press)

200,000

- กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Visit) และ
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือ
กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
หรือส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/
ลดโลกร้อน เช่น สนับสนุนทางการแพทย์
การปลูกป่า ขยายพันธุ์สัตว์ หรือ Hand to Hand
มอบโครงการเพื่อต่อยอดโรงแยกขยะ เป็นต้น

800,000

4.3 แผน SDGs : Sustainable Development
Goals เติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
200,000

- การให้ความสนับสนุนแก่องค์กรต่างๆ ในกิจกรรม
สาธารณกุศล
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ผู้รับ
ผิดชอบ

แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ไตรมาส)

1

2

3

งบประมาณค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ *

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่
เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน

1

การร่วมมือกับสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
สําหรับการปฏิบัติงานของ สพพ.
1.1 การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
(3) ดําเนินการตามแผนฯ
(4) รายงานผลต่อ ผอ.สพพ.

เพื่อให้ สพพ. มีแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากการ
ขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

สามารถดําเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อรองรับโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน จํานวน 2 โครงการ (R11 และ สะพาน 5)
ในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะตลาด

มีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอนาคต

-

สบท.





1.2 จัดทําความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการลงทุนใน
อนาคต
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ทบทวนความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
(2) จัดทําแนวทางความร่วมมือฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) นําเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) นําเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน
(กรณี คพพ. อนุมัติ)
กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการให้
ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การเป็น
ตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้ร่วมกับ
องค์กรอื่น

2

เพื่อให้ สพพ. มีความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
สําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต

ศึกษาแนวทาง/รูปแบบในการจัดทําเงินกู้ประเภท
เพื่อให้ สพพ. มีแนวทางป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีขาดสภาพคล่องในอนาคต
Standby Credit เพื่อรองรับการใช้จ่ายของ สพพ. กรณี
สภาพคล่องไม่เพียงพอ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษารูปแบบการดําเนินงาน และศึกษาแนวทางว่า สพพ. สามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ (ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
(2) หารือร่วมกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือ SFI เพื่อศึกษารูปแบบ
เงินกู้ที่สถาบันการเงินสามารถดําเนินการได้
(3) จัดทําสรุปแนวทางการดําเนินงานฯ เสนอต่อ ผอ.สพพ.
(4) นําเสนอแนวทางในการดําเนินงานฯ ต่อ คพพ.
(5) ดําเนินการจัดหาสถาบันการเงิน (กรณี คพพ. อนุมัติให้ดําเนินการ)

มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
สถาบันการเงิน

มีความร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี และขยายการ
พัฒนาในภูมิภาค

-




สบท.



มีแนวทางการสํารองเงินเพื่อรองรับการใช้จ่าย
ในกรณีที่สภาพคล่องในระยะสั้น

ลดความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่อง
ในอนาคต

-

สบท.




กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ไตรมาส)

1
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหนี้ และระบบฐานข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ
รองรับการดําเนินงานของ สพพ. ใน
อนาคต

3

การบริหารเงินทุน และการจัดเก็บหนี้ของ สพพ. ให้มีประสิทธิภาพ
3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ
สพพ.ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการดําเนินงานของ สพพ.
(2) นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
(3) นําเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ (กรณี คพพ. อนุมัติ)
3.2 การบริหารจัดการหนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนการจัดเก็บหนี้และชําระหนี้ ปี 63
(2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชําระหนี้ต่อ คพพ. เป็นรายเดือน
(3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้และชําระหนี้ ปี 63 เสนอ ผอ. สพพ.

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทํากรอบความยั่งยืน
ทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมี
ความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับ
ความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตของ
องค์กร

4

เพื่อให้ สพพ. สามารถบริหารเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

มีหลักเกณฑ์ฯ สําหรับนําไปบริหารเงินของ สพพ.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

3

งบประมาณค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ *

4

สพพ. มีหลักเกณฑ์ฯ
ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการดําเนินงาน

-

สบท.





เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามแผน

ดําเนินการบริหาร
จัดการหนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
และภายในระยะเวลา
ที่กําหนด



สบท.


การเพิ่มศักยภาพด้านความยั่งยืนทางการเงิน เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ภารกิจของ สพพ. ในอนาคต
4.1 การจัดทํากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ปรับปรุงเงื่อนไขในการจัดทํากรอบความยั่งยืนทางการเงิน
ตามข้อเสนอแนะของ คพพ.
(2) นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) รายงานผลเสนอ คพพ.
(4) ดําเนินการตามกรอบที่อนุมัติ

เพื่อให้ สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สพพ. มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้
เพื่อนบ้าน ได้อย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศ
เพื่อนบ้านสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

4.2 การจัดทําแผนการกู้เงิน/ออกพันธบัตรในระยะเวลา 5 ปี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนการกู้เงิน/ออกพันธบัตรในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2568)
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

เพื่อให้ สพพ. มีแผนการระดมทุนโดยการกู้เงิน/
ออกพันธบัตรเพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต
ตลอดจนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
ในระยะเวลา 5 ปี และลดความเสี่ยงทางการเงิน
ของ สพพ.

นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
มีความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานของ สพพ.

-

สบท.




สพพ. มีแผนการกู้เงิน/ออกพันธบัตรในระยะเวลา
5 ปี เพื่อรองรับโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ประสบปัญหา
การขาดสภาพคล่อง

มีแผนในการกู้เงิน/
ออกพันธบัตรเพื่อ
รองรับการดําเนินงาน
ในระยะเวลา 5 ปี และ
ลดความเสี่ยงทาง
การเงินของ สพพ.


-



สบท.



แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการทํางาน
1 การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) แต่งตั้งคณะทํางาน
เหมาะสม เอื้อต่อการทํางานที่มี
(2) จัดทําขอบเขตของงาน
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
(3) รายงานผลขอบเขตของงานต่อ ผอ. สพพ.
ยกระดับความโปร่งใสของการ
(4) ดําเนินการจัดจ้าง
ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้
(5) ติดตั้งโปรแกรมและใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการเบิก
สวัสดิการภายในของบุคลากร และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการเบิกสวัสดิการภายใน
ของบุคลากร สพพ. ให้เป็นระบบ
ออนไลน์ เช่น การเบิกสวัสดิการของ
ครอบครัว การเบิกจ่ายค่าเบี้ยพัสดุ
เป็นต้น

ผลลัพธ์

สามารถดําเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการ
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สามารถทํารายการออนไลน์ได้ สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2

ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(2) นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(3) นําเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

เพื่อให้โครงสร้างองค์กรมีความ
เหมาะสม ตรงกับสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององค์กร

ให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรใหม่ สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้างองค์กร
แลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ใหม่ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานขององค์กรได้

3

สนับสนุนการดําเนินงานของ คพพ.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ คพพ.
และเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ. จํานวน 3 ครั้ง
- กิจกรรมศึกษาดูงานของ คพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการปฏิบัติตามระเบียบ คพพ.
ว่าด้วยการประชุม คพพ. พ.ศ. 2550
ข้อ 10 และเป็นการสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการของ คพพ. ให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สพพ. พ.ศ. 2548 มาตรา 21

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
คพพ. เกี่ยวกับภารกิจหลักในการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ของ สพพ.

- เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว

กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจหลักของ สพพ. และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)
500,000

สอก.

สอก

2,000,000

1,000,000 สนผ./ฝสภ.

500,000 สบค.1/
ฝสภ.
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กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

- ร่วมพิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เมียนมา โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของ
เมืองเมียวดี
*หมายเหตุ: ระยะเวลาจัดกิจกรรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

500,000 สบค.2/
ฝสภ.

(2) จัดทําปฏิทินการประชุม คพพ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ในปี 2562) และเสนอให้ คพพ. รับทราบ
(3) ดําเนินการจัดการประชุม คพพ.

-

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพื่อให้ทุกสํานัก
เตรียมดําเนินการ
(2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(3) ประสานกับสํานักต่างๆ เพื่อติดตามและรวบรวม
หลักฐานตามประเด็นที่ ป.ป.ช. กําหนด
(4) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ป.ป.ช.
กําหนด ภายในเวลาที่กําหนดไว้

ฝสภ.

252,000
-

(4) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2. รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
3. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.
และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
4

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)

เป็นการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานให้
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สพพ. ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิดความตระหนัก
อย่างเป็นระบบ มีความเป็นธรรม
และให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่
โปร่งใส และสามารถยับยั้งการทุจริต ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากชึ้น
ที่อาจเกิดขึ้นได้
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ฝสภ.

ฝสภ

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

5

การจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด เพื่อให้ สพพ. มีการประเมินผลการ
(KPI)
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดตั้งสํานักงาน
(1) จัดทําร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI
และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.
(3) จัดทําคํารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด และจัด
ส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
(4) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน นับตั้งแต่
ได้รับ KPI อย่างเป็นทางการจากสํานักงาน ก.พ.ร.

จัดทําและติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด

สพพ. มีผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําปี

6

การสํารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา TOR
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ดําเนินการจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสํารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการสํารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.

สํารวจความพึงพอใจจาก
ผู้มีส่วนได้เส่วนเสียทั้งใน
และต่างประเทศในประเด็น
ที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก
ขั้นตอนการให้บริการ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

นําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการมา
ปรับปรุงการให้บริการ

เพื่อประเมินการรับรู้และความพึง
พอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)
ฝสภ

500,000

ฝสภ

กลยุทธ์

ลําดับ

7

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)

การใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ สพพ.
7.1 การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB
Corporate Online) เพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายค่าเบี้ย
ประชุม / ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ คณะทํางาน และการยืมเงินทดรอง
ราชการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน
(2) ขออนุมัติจ่ายเงิน
(3) จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB
Corporate Online
(4) รายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อ ผู้อํานวยการ
สพพ. รายไตรมาส

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความคล่องตัว สามารถโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินได้
สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และ
สะดวก และรวดเร็ว
เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National
e-Payment Master Plan)

เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงิน
ของภาครัฐผ่านช่องทางเล็กทรอนิกส์
ให้รวดเร็ว โปร่งใสมากขึ้น ลดความ
ผิดพลาด ความซ้ําซ้อน และโอกาสการ
ทุจริต

สอก.

7.2 การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตองค์กร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษารูปแบบบัตรเครดิตองค์กรของแต่ละสถาบัน
การเงิน
(2) พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน
ของ สพพ.
(3) ขออนุมัติการใช้บัตรเครดิตองค์กรให้กับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่มีความจําเป็นต้องใช้งาน
(4) จัดทําและขออนุมัติคู่มือการใช้บัตรเครดิตองค์กร
(5) จัดประชุมชี้แจง วิธีการใช้บัตรเครดิต

ลดความเสี่ยงในการสํารองเงินสด
สามารถใช้บัตรเครดิตองค์กร ในการ
และลดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยน จ่ายค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้
เงินตรา และผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ลดปริมาณการใช้เช็คสั่งจ่าย การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต ซึ่งจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ให้ สพพ. มุ่งสู่การเป็น
องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี

สอก
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กลยุทธ์

ลําดับ
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กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
8.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง สําหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

950,000

8.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

1,000,000

8.3 โครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ
E-Meeting

500,000

8.4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้กรณีบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

450,000

8.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ (Front & Back Office)

20,000,000

8.6 โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน
ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

9

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)

300,000

จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้
Managerial Competency และ Functional
ความสามารถในสายงานของตน
Competency
อย่างมืออาชีพมากขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการกําเนินงานเสนอ ผอ.สพพ. และ
คพพ. เพื่อทราบ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ
องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้
ฝึกอบรม สัมมนา ตาม Competency ความสามารถ ตามสมรรถนะ
อย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือ 5 วัน
(Competency)
ครบทุกคน 100%
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2,040,000
บาท
(สพพ.
1,500,000
IT 300,000
ตรวจสอบ
240,000)

สอก.

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

10

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์
ภายในองค์กร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

11

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับ
เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับผู้อื่น ธรรมะ เจ้าหน้าที่ในองค์กร
กับการทํางาน จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น
งานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดําเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดําเนินงาน
(5) รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จํานวน 2 ครั้งต่อปี

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์ มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
และความรู้ต่างๆ จากภายนอก มา ประสบการณ์ (Lunch Talk) 12 ครั้ง บุคลากรในองค์กรในด้านต่างๆ
ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ต่อปี
ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ภายในองค์กร

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึก เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล 2 ครั้ง/ปี
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)
100,000

สอก.

20,000

สอก.

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่
ดําเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการดําเนินงาน
ของเอกชนและสาธารณชน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

12

ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ สพพ. ให้ ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกไตรมาส
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่ มีความทันสมัยตลอดเวลา
สําคัญ ของ สพพ.
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
- ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์เลสเต
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
(2) นําเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์
สพพ. ทุกไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทําแนวทางปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ
พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์

13

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ. องค์การมหาชน และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กําหนด

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ
สพพ. ตามที่ พรบ. องค์การมหาชน
และหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กําหนด ได้
ครบถ้วน 100%
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ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)

มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน และสาธารณชนได้รับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สพพ.

-

สบค 1-2
สนผ.

สพพ. มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ตามที่
พรบ. องค์การมหาชน และหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.ร. กําหนด

-

สอก

กลยุทธ์

ลําดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

14

การเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในองค์กร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

14.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กรและละลาย เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
พฤติกรรมภายในองค์กร
ของบุคลากรในองค์กร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี
(4) รายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.

15

ผลลัพธ์

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร บุคลากรภายในองค์กรมีความรัก ความ
ภายในสํานักงาน 1 ครั้ง/ปี เช่น กีฬา สามัคคีต่อกัน ทําให้เกิดการทํางาน
สานสัมพันธ์ กิจกรรม Team
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Building ฯลฯ

14.2 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริม
ขวัญกําลังใจในการทํางาน (Happy Hours)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดําเนินงานตามแผนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
(4) ประเมินผลการดําเนินงาน ปี 2563
(5) รายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.

เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
เจ้าหน้าที่ สพพ. มีส่วนร่วมในกิจกรรม บุคลากรใน สพพ.
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และมี
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และ
เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี มี
ความผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน และลดความ
ตึงเครียดจากการทํางาน โดยกําหนด
จัดกิจกรรม จํานวน 6 ครั้งต่อปี

จัดทําแผนการดําเนินงานหลังจากสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรแล้วเสร็จ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
(2) เสนอแบบสํารวจต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
(4) สรุปผลและรายงานต่อ ผอ. สพพ.

เพื่อให้มีการปรับปรุง/ทบทวน
กระบวนการต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สํารวจ

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
สํารวจตามความเหมาะสม ภายใน
ไตรมาสที่ 4
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เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร

ระยะเวลาการดําเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)

300,000

18,000

สอก

ฝสภ

สอก

