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แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
last updated: 8 August 2016, 15.00 pm

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ 1 บูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อจัดทาแผนความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านให้
ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ

1

2

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ทบทวน Country Strategy 2559-2561 โดยหารือกับ
หน่วยงานประเทศเพือ่ นบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ
(3) จัดทา/ปรับปรุง Country Strategy
(4) รายงายผลการหารือ/ประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอ ผอ.สพพ.

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Country แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวางให้ รายงานผลการหารือ
Stategy ที่หารือกับหน่วยงานที่ Country Strategy สอดคล้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ
กับความต้องการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทา/
ปรับปรุง Country Strategy
ที่มันสมัย

จัดทาแผนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการ
แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
ปี 2559 - 2561
(2) หารือกับประเทศเพือ่ นบ้าน (CLMV+SB) เพือ่ จัดทา
pipeline
(3) หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพือ่ การ
พัฒนา
(4) จัดทาแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
ปี 2560 -2562
(5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องวางแผนการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน และกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

500,000.00

สนผ.

•
ความร่วมมือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อน
สอดคล้องกับกรอบความ
ร่วมมือและนโยบายต่างๆ

แผนการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้าน
การเงินและวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
ปี 2560- 2562

สบค.
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 มีส่วนร่วมใน
การผลักดันนโยบายและ
ทางานร่วมกับกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

3

แลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงาน นโยบาย และความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพือ่ น
บ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่างๆ
(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นโยบาย การดาเนินงาน และ
ประสบการณ์การดาเนินงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทา
แผนยุทธศาสตร์
(2) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่ ระดมความเห็นใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
(3) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ ผอ.สพพ.
(4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ คพพ.

เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ใน
การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์/
นโยบายของ สพพ.

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

บูรณาการกับหน่วยงานที่
รายงานผลการเข้าร่วม
เกี่ยวข้องเพื่อจัดถ่ายทอด
ประชุมกรอบความ
ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือต่างๆ
กับการให้ความช่วยเหลือ
FA/TA ของ สพพ.ให้มีความ
ยั่งยืนและลดการดาเนินการที่
ซ้าซ้อน
จัดทายุทธศาสตร์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของ สพพ.

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

400,000.00

สนผ.

300,000.00

สนผ.

3,200,000.00

สวช.

• • • •

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
ของ สพพ. (พ.ศ.
2561-2564)

•
กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมมือกับ
องค์กรพัฒนาอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศในการให้ความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อประสานกาลังและ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน

5

จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพือ่ นบ้านโดยบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 หลักสูตร)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กาหนดแผนงานถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน
(2) คัดเลือกหลักสูตรที่จะดาเนินงานร่วมกัน (สาหรับ 3 ปี)
(3) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู/้ จัดถ่ายทอด
ความรู้ฯ ไตรมาสละ 1 หลักสูตร
(4) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ
* จัดถ่ายทอดความรู้ฯ ใน 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
- Project Management 2 หลักสูตร
- Debt Management 1 หลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จนท.
ปท.พบ. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงการ
FA/TA ของ สพพ.

บูรณาการกับหน่วยงานที่
การจัดถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวข้องเพื่อจัดถ่ายทอด
ร่วมกับหน่วยงานที่
ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง
กับการให้ความช่วยเหลือ
FA/TA ของ สพพ.ให้มีความ
ยั่งยืนและลดการดาเนินการที่
ซ้าซ้อน

• • •
• • •
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่
6

กิจกรรม/ ขั้นตอน
จัดประชุม 4 ฝ่าย CEXIM EDCF JICA และ NEDA
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการดาเนินงาน (ในปี 2559)
(2) จัดการประชุม 4 ฝ่าย
(3) รายงานผลการประชุมต่อ ผอ. สพพ. และ คพพ.

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการให้
TA/FA ตลอดจนวางแนวทาง/
ทิศทางในการพัฒนาร่วมกันใน
อนาคต

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ รายงานผลการประชุม
พัฒนาร่วมกันระหว่าง
Development Partner ทั้ง
4 ฝ่าย รวมทั้ง ลดความซ้าซ้อน
ในการพัฒนาระหว่างประเทศ

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

400,000.00

สนผ.

700,000.00

สบค.

•

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
กระบวนการและมาตรฐาน
ในการดาเนินงานโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพในระดับ
สากล

7

ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการติดตาม
(โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ้านฮวกฯ
2. ค.หงสาฯ 3. ค.ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานในนครหลวง
เวียงจันทน์ 4. ค. สตึงบท)

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคดาเนินงาน
โครงการ รวมทั้งเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

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

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายการให้
ความร่วมมือทั้งในมิติของ
ประเภทโครงการและพื้นที่

8

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านที่
กระจายตัวตามมิติต่างๆ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2: สารวจพืน้ ที่โครงการ (ถ้ามี) และยกร่าง
ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR)
(2) เดือนที่ 3: แปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ ส่งให้ประเทศ
เพือ่ นบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4: เสนอให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบร่าง TOR
(4) เดือนที่ 5: ลงนามใน Record of Discussion (ROD)
การให้ TA กับประเทศเพือ่ นบ้าน
(5) เดือนที่ 6-9: สารวจพืน้ ที่โครงการ (ถ้ามี) และจัดจ้างที่
ปรึกษา
(6) เดือนที่ 10: เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การจัดจ้างที่ปรึกษา และ ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง

เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพือนบ้านที่
กระจายตัวตามมิติต่างๆ

สพพ. มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

*สวช. เริ่มกิจกรรมเมื่อ คพพ. เห็นชอบให้ TA โครงการที่
กล่าวแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน

รายงานการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- TOR
- ROD
- สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สวช.
20,000,000.00
ต่อโครงการ

4 of 14

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่
9

กิจกรรม/ ขั้นตอน
จัดทานโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม (Environmental and Social Saftguard Policy)
ของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดทานโยบายฯ
จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ
(2) ยกร่างนโยบายฯ ของ สพพ.
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพือ่ พิจารณา

10 ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือน 1-3: เดินทางสารวจพืน้ ที่โครงการ (Fact
Finding)
(ถ้ามี Formal Request)
(2) เดือน 4: นาเสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณาอนุมัติให้ FA
(3) เดือน 5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและ
เงื่อนไขอื่นๆ
(4) เดือน 6: ยกร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(5) เดือน 7-10: นาเสนอ ครม. เพือ่ พิจารณาอนุมัติการให้
ความช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้อง
กับมาตรการสากลในการดาเนิน
โครงการ

เป้าหมาย
สพพ. มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

นโยบายการป้องกัน
ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม
(Environmental and
Saftguard Policy)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สวช.

•
เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี

ความช่วยเหลือ FA/TA มี
ความหลากหลายและกระจาย
ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการ
ของ ปท.พบ. ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเกิดมูลค่าเพิ่มจาก
การพัฒนาโครงการ

คพพ. อนุมัติการให้
ความช่วยเหลือ FA
ตามผลการศึกษา 1
โครงการ (สัญญาการ
ให้ความช่วย เหลือ
ทางการเงิน และ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน ต่อ คพพ.
และ ครม.)

สพพ. มีบทเรียนสาหรับการ
ดาเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่อไป และเป็นข้อมูล
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ

รายงานปิดโครงการ

2,500,000.00

สบค.

150,000.00

สบค.

•

1 โครงการ: ค. รพ.Than Hoa หรือ ค. R11 ช่วงครกข้าวดอ
สารอง: ค. ทวาย หรือ ค. Third GMS Corridor Town
หรือ ค. ไฟฟ้าเมียนมา
11 ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
เพื่อศึกษาประเมินผลสาเร็จของ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการ รวมทั้ง
- การประเมินปิดโครงการ (ค. ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานใน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
นครหลวงเวียงจันทน์)
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ
(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดาเนิน
โครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
(3) จัดทารายงานปิดโครงการ
(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพือ่ ทราบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- การประเมินปิดโครงการ (ค.บ้านฮวก)
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ
(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดาเนิน
โครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
(3) จัดทารายงานปิดโครงการ
(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพือ่ ทราบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ
- การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้ว
เสร็จ (1 โครงการ)
* โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพือ่
รองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นาเอเชีย-ยุโรป
(ASEM Summit) ครั้งที่ 9 (แล้วเสร็จ มี.ค. 56, เบิกจ่าย
พ.ค. 56)
(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินการประเมินโครงการ
(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ
(3) นาเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพือ่
ทราบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายงานผลการศึกษา/
ประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบของ
โครงการที่แล้วเสร็จ

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

•

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,500,000.00

สนผ.

•
12 ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสาหรับการให้ FA/TA
ใน CLMV ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี
(1) เดือน 1: ได้รับ Formal Request จาก ปท.พบ. (ถ้ามี)
(2) เดือน 2-3: จัดทาข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือ
ภาคเอกชน
(3) เดือน 4: ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ
(4) เดือน 5: รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา
เพือ่ ให้ FA/TA

เพื่อให้ความช่วยเหลือ FA/TA มี
ความหลากหลายในสาขาความ
ร่วมมือและกระจายไปในทุกๆ
ประเทศ

ความช่วยเหลือ FA/TA มี
ความหลากหลายและกระจาย
ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการ
ของประเทศเพื่อนบ้าน ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิด
มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา
โครงการ

คพพ. อนุมัติการให้
ความช่วยเหลือ FA/TA
(รายงานผลการศึกษา/
ประเมินโครงการ)

สบค.
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

500,000.00

สบค.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
นวัตกรรมการให้ความ
ร่วมมือทางการเงิน รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน

13 ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ ADB โครงการ
3nd Corridor Town
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประสานงานกับ ADB เพือ่ จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นใน
การประกอบการขออนุมัติการให้ FA และกรอบรายะเอียด
เงื่อนไขทางการเงิน เพือ่ ใช้ในการเจรจาสัญญาฯ
(2) ร่วมเดินทางกับ ADB เพือ่ เจรจาเงื่อนไขทางการเงินใน
สัญญาฯ กับ MPF
(3) จัดทารายงานการติดตามโครงการ (ถ้ามี)
(4) จัดทารายงานแนวทางการดาเนินงานโครงการ และ
เสนอต่อ ผอ. สพพ./ คพพ. เพือ่ ทราบ (แล้วแต่กรณี)

กลยุทธ์ที่ 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ
บทบาทและผลงานของ
ประเทศไทยในโครงการให้
ความร่วมมือและ
ผลประโยชน์ร่วมกันใน
ภูมิภาค

14 จัดกิจกรรม Press Tour
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ลงพืน้ ที่สารวจและรายงานผลเสนอ คพพ.
(2) ดาเนินการจัดกิจกรรม
(3) รายงานผลเสนอ คพพ.

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ
ของไทยสู่สาธารณชน
2. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ประเทศ

สาธารณชนรู้จัก สพพ. และ
เข้าใจในภารกิจที่ สพพ.
ดาเนินงาน

สื่อถ่ายทอดและ
เผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานของ สพพ.
อย่างดี

800,000.00

สอก.

15 จัดงานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12
สัมมนาวิชาการ: เผยแพร่ภารกิจของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนและแต่งตั้งคณะทางาน
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.

เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ รวมทั้งผลงาน
ของ สพพ.

สาธารณชนรู้จัก สพพ. และ
เข้าใจในภารกิจที่ สพพ.
ดาเนินงาน

ประชาชนและผู้เข้าร่วม
สัมมนารับทราบผลการ
ดาเนินงานของ สพพ.

1,000,000.00

สอก.

(1) บริหารเงินทุนได้สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือน
ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่
(2) มีสภาพคล่องเพียงพอ
สาหรับ
ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

(1) สพพ. มีรายได้
เพียงพอสาหรับการใช้
จ่าย
(2) บริหารเงินได้สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3
เดือน ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่
ไม่น้อยกว่า 25 bp

-

สบท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
เงินทุน โดยมีการวาง
แผนการบริหารเงินทุนที่
เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความ
เสี่ยงที่ยอมได้

16 บริหารเงินทุน
เพื่อบริหารเงินทุนให้เกิด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประโยชน์สูงสุด และมีสภาพ
(1) จัดทาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของ สพพ. รายปี คล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่าย
(2) นาเสนอ คพพ.
(3) บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และ
การบริหารเงินสะสมของ สพพ.
(4) รายงานผลการบริหารเงินทุนให้ คพพ. รับทราบเป็นราย
เดือน
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที 2 บริหารจัดการ
หนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินและ
ระบบสารองฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 ทบทวนและ
กาหนดเงื่อนไขทางการเงิน
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข
อื่นให้หลากหลาย และ
เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมในภูมิภาค

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

17 บริหารจัดการหนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนการชาระหนี้
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ให้ คพพ. รับทราบเป็น
รายเดือน
18 ใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) บันทึกข้อมูล ในระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบบริหารเงินกู้ยืม
และระบบบริหารเงินทุน ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(2) สามารถเรียกใช้ข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ นามาใช้ประโยชน์ได้
(3) รายงานสรุป ให้ ผอ. สพพ. รับทราบ เป็นรายไตรมาส
19 ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบัน
การเงินไทยประจาปี พ.ศ. 2560 เพือ่ ใช้ในการบริหารเงินทุน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย
(2) ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการเงินไทย
(3) เสนอ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ธปท. จะมีการ Update สินทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อจัดเก็บหนี้ และชาระหนี้ของ สพพ. สามารถแจ้งเก็บหนี้/
สพพ.
ชาระหนี้ ตามเวลาที่กาหนด

เพื่อการใช้ประโยชน์ในระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
เงินทุนของ สพพ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

การจัดเก็บหนี้และ
ชาระหนี้ได้ตามแผนและ
เป็นไปตามคู่มือฯ

สบท.

สพพ. มีข้อมูลด้านโครงการให้ สพพ. มีระบบฐานข้อมูล
ความช่วยเหลือทางการเงิน การ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้
จัดเก็บหนี้ การชาระหนี้ และ
การบริหารหารเงินทุน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

สบท.

• • • •
-

สบท.
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที 5 พัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการ
จัดหาทุน รวมทั้งการหา
หุ้นส่วนทั้งองค์กรพัฒนา
อื่นๆ และภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนการขยายความ
ร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

20 จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ. เพือ่ รองรับการออกตรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สารหนี้ในอนาคต
จัดหาเงินทุนโดยการออก
1. ประชาสัมพันธ์ สพพ. ในลักษณะเชิงรุก โดยการแนะนา ตราสารหนี้ของ สพพ.
องค์กรกับสถาบันการเงินและนักลงทุน เพือ่ ให้ สพพ. เป็นที่
รู้จักโดยตรง
2. จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย
- จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และนาเสนอข้อมูลองค์กร
ให้บริษัทที่รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- จัดจ้างแล้วเสร็จและนาเสนอผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือต่อ คพพ.

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

บริษัทจัดอันดับฯ สามารถ
ผลการจัดอันดับความ
ประเมินความสามารถ ทั้งใน น่าเชื่อถือ
ด้านโครงการ องค์กร
ตลอดจนความสามารถในการ
ดาเนินงานของ สพพ.

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,000,000.00

สบท.

100,000.00

สอก.
HR

50,000.00

สอก.
HR

-

สอก.
HR

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การทางานขององค์กรเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

21 จัด Lunck Talk
โดยเลือกหัวข้อในการแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของ สพพ. ปีละ 12 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
22 จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
มาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญ
สพพ.
กาลังใจ และแรงจูงใจใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.
23 ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร ซึ่งสามารถนาไป
ปรับใช้ในการทางานและการใช้
ชีวิตประจาวัน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ.

จัด Lunch Talk
ปีละ 12 ครั้ง

มีการบันทึกความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ให้กับองค์กร

จัดการศึกษาดูงานภายนอก
ปีละ 2 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ
จากหน่วยงานภายนอก
เพื่อนามาปรับใช้ในการ
ทางานปัจจุของตนเอง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้
การเริ่มงานวันแรก ของ
ความเข้าใจในภารกิจขององค์กร เจ้าหน้าที่ใหม่
และบทบาทหน้าที่ของตน
รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร

เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร ตลอดจน
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

• • • •

• • • •
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
อัตรากาลังและความ
เชี่ยวชาญที่ต้องการ ให้มี
ความเหมาะสมเพื่อรองรับ
พันธกิจ

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

24 จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สามารถเรียกกลับมาดูได้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาปฏิทินการจัดเก็บเอกสาร
(2) ดาเนินการตามปฏิทิน

1. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ใน
แหล่งเก็บเดียวกัน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ง่ายต่อการค้นหาและสะดวกต่อ
การใช้งาน
3. เพื่อให้มีแหล่งเก็บเอกสารที่
ปลอดภัย เอกสารมีสภาพดี

25 สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือก
(2) ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ.
(4) ดาเนินการได้ตามกรอบที่กาหนด

เพื่อให้ได้จานวนเจ้าหน้าที่ที่มี
มีอัตรากาลังคนเต็ม 100%
ความเชี่ยวชาญ และเหมาะสม
กับองค์กรครบทุกอัตรา และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในโครงการต่างๆที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต

26 สนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ.
- การศึกษาดูงานของ คพพ.
(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้
ความสามารถของกรรมการใน
การบริหารสานักงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

1. เก็บได้ครบถ้วน ไม่สูญหาย จัดหาที่เก็บเอกสาร เพิ่อ
และเป็นระเบียบ
เรียกกลับมาดูได้
2. ค้นหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว
และประหยัดแรงงาน
3. รักษาสภาพของเอกสาร
และความลับของหน่วยงานให้
มีมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อให้มีแหล่งเอกสารมี
ความที่ปลอดภัย และถาวร
ได้รับบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานครบตาม
กรอบอัตรากาลังคน

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

107,500.00

สอก.
(พัสดุ)

50,000.00

สอก. HR

500,000.00

สอก.
ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

• • • •

พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของ คพพ.

•
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานทุกสายงาน
ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
- ผู้บริหารจะต้องได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
Manegerial Competency
อย่างน้อย 1 หลักสูตร
- เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้อง
ได้รับการอบรม 4 วัน หรือ 2
หลักสูตร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

27 จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Manegerial
Competency, Functional Competency
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทา Training Roadmap/Training Plan
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. เพือ่ ทราบ

เพื่อยกระดับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในสาย
งานที่หลากหลาย ภายใต้
คุณธรรมและจริยธรรม

28 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สพพ. และให้เป็นไปตาม
กฎหมายภาครัฐ เช่น กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง
หรือของ ปปช. ฯลฯ
- ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เสนอแกไขกฎหมาย กฎระเบียบและคาสั่งในการ
ปฏิบัตงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสานักงาน
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายภาครัฐ

เพื่อให้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ ของ สพพ. เป็นไปตาม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของสานักงาน และ
แนวนโยบายของรัฐบาล

จานวน กฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่ แก้ไข หรือ
ยกร่าง แประกาศใช้บังคับ
ใหม่

29 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA
(2) ทุกสานักจัดทาแผนการดาเนินงานและกาหนด
ผู้รับผิดชอบ
(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ
(4) จัดทารายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ
(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร.
กาหนด
(6) ติดตามผลการประเมินจากผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร.
กาหนด

เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เอกสารประกอบการประเมิน
ประกอบการประเมินคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสมี
และความโปร่งใสการดาเนินงาน ความถูกต้อง
ของ สพพ.

เอกสารประกอบการ
ประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของ สพพ.

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถ
ในสายงานของตนอย่าง
มืออาชีพมากขึ้น

• • • •

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,200,000.00

สอก.
HR

-

สอก.
นิติกร

ทุกสานัก /
ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เป็นผู้รวบรวม

11 of 14

ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การทางานขององค์กรโดย
ใช้เทคโนโลยีีเหมาะสม
ที่
เอื้อต่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

30 การพัฒนาโปรแกรมด้านงานทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน
(2) จัดทาแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการ
ในการใช้งานบุคคลของ สพพ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
มีข้อมูลเจ้าหน้าที่ สพพ. และ
เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้สมบูรณ์ และ ออกรายงานได้ถูกต้อง 100%
สามารถออกรายงานได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น
- ข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่
- อัตราเงินเดือนการจ้าง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเลื่อน/ โยกย้าย ตาแหน่ง
- การฝึกอบรม
- เวลาการปฏิบัติงาน

31 สนับสนุนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คพพ.
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ - มีการจัดประชุม คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
คพพ.
- มีการเปิดเผยข้อมูลของ
(1) จัดทาปฏิทินการประชุม คพพ. ประจาปีงบประมาณ
คพพ. ตามเวลาที่กาหนดไว้
พ.ศ. 2560
(ในปี 2559)
(2) เสนอให้ คพพ. รับทราบแผนการประชุม คพพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ในปี 2559)
(3) ดาเนินการจัดการประชุม คพพ.
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารอื่นๆ
ประกอบการประชุม
- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือน เพือ่
นาเสนอผู้บริหาร
- แจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง
(4) ปรับปรุงข้อมูลของ คพพ. ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
- ประวัติ
- ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
- ข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม
(5) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.

- จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
- รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ. และ
เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีต่อไป

ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้
การบริหารงานด้าน
บุคคลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

- ปฏิทินการประชุม
คพพ.
- ระเบียบวาระการ
ประชุม
- รายงานการประชุม
- แบบประเมินตนเอง
ของ คพพ.
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
คพพ.
- ข้อมูล ประวัติ การ
เข้าร่วมประชุม และ
การจ่ายเบี้ยประชุม ของ
คพพ.

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

500,000.00

สอก.
HR

สอก.
ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

32 การจัดทา และติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่าง KPI เพือ่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ
คพพ.
(ในปี 2559)
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร. และจัดทาคารับรอง และ
รายละเอียดตัวชี้วัด
(3) ชี้แจง ตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(4) เสนอ แผนการติดตาม KPI เสนอต่อ ผอ.สพพ.
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลตาม
แผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน

จัดทาและติดตามตัวชี้วัดของ
สพพ.

จัดทาและติดตามตัวชี้วัดของ - คารับรองการ
สพพ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปฏิบัติงานประจาปี
ที่กาหนดไว้
2560
- รายงานสถานะ KPI
รายเดือน

33 จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
(3) ขออนุมัติผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติเพือ่
เตรียม
ดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ

เพื่อให้ครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
สาหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ

ระดับความสาเร็จของการ
จานวนครุภัณฑ์ด้าน
จัดหาครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ สารสนเทศ
เพียงพอตามความ
ต้องการของ
บุคลากร

600,000.00

สอก.
IT

34 จัดโครงการ ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน
(5) เสนอผลการดาเนินงานต่อ ผอ. สพพ.

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สพพ.

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ.

100,000.00

สอก.
ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

สอก.
ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 เปิดเผยข้อมูล
โครงการที่ดาเนินงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดาเนินงานของภาคเอกชน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

35 ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพือ่ น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่จาเป็นต่อ
บ้าน
การดาเนินงานของ สพพ.
- ประเทศเพือ่ นบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพือ่ นบ้าน
(2) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพภื่อเห็นชอบและลงเวปไซท์ สพพ.
ทุกไตรมาส
36 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สาคัญ ของ
สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) Website (ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส)
- ปรับปรุงข้อมูล TA (รูปแบบ/เนื้อหา)
- ประสานฝ่าย IT Upload ข้อมูลขึ้น Web
(2) รายงานรายเดือน
- จัดทารายงานการให้ TA รายเดือน
- เสนอ ผอ.สพพ. ทราบ
- เวียนทุกสานักทาง e-mail + Upload ขึ้น Intranet

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อ รายงานสภาวะ
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และ เศรษฐกิจของประเทศ
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของ
เพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
ภาคเอกชน และผู้สนใจ ตลฃ
อดจนใช้ประกอบการ
ดาเนินงานของ สพพ.

เพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่าง สพพ. สามารถเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลการดาเนินงาน
โปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสม โครงการที่ดาเนินงานใน
ของ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน
ต่อสาธารณะ
ประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม และมีความโปร่งใส
เพื่อภาคเอกชนสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานได้

ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่จาเป็นต่อ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สาคัญ ของ
การดาเนินงานของ สพพ.
สพพ.
- ข้อมูลประเทศเพือ่ นบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์เลสเต
ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความ
ร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สาคัญ ของ
สพพ.
- ปรับปรุงข้อมูลให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย

ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อ รายงานสภาวะ
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และ เศรษฐกิจของประเทศ
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของ
เพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
ภาคเอกชน และผู้สนใจ ตลฃ
อดจนใช้ประกอบการ
ดาเนินงานของ สพพ.

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงาน ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อ ข้อมูลการดาเนินงาน
ของ สพพ.
การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และ ของ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของ
ภาคเอกชน และผู้สนใจ

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.

สวช.

สนผ.

สบค.
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ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

37 การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานจัดซื้อ
จัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและของศูนย์การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
(1) ประกาศราคากลางในเว็ปไซต์ของ สพพ. และ
กรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาเกิน 100,000
บาทขึ้นไป
(2) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(www. Gprocument.go.th) ของกรมบัญชีกลาง
38 การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
ข้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนจัดพัสดุ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 1 มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง ของ สพพ. ให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
สพพ.

ข้อมูลในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
กรมบัญชีกลางและตาม
ประกาศของ ปปช. บน
เว็บไซต์

สอก.
พัสดุ

1. เพื่อจัดหาพัสดุไว้ใช้ใน สพพ.
2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาพัสดุ
เป็นไปตามแผน

ดาเนินการจัดหาพัสดุให้ทัน
ตามกาหนดเวลา

สรุปผลการดาเนินการ
จัดซื้อจัดหา

สอก.
พัสดุ

