ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
ลำดับ
กลยุทธ์
กิจกรรม/ ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนควำม
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน (Country
Strategy) ให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งข้อตกลงกรอบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

1

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน (ไตรมำส)งบประมำณ
เป้ำหมำย

จัดทำ Country Strategy ระหว่ำงปี พ.ศ.
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Country
2562-2564 โดยหำรือกับหน่วยงำนประเทศ
Strategy ที่หำรือกับหน่วยงำนที่
เพื่อนบ้ำนที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ
เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
(2) จัดเตรียม/ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country
Strategy กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7
ประเทศ
(3) จัดทำ Country Strategy เสนอ ผอ.สพพ.
(4) เสนอผลกำรจัดทำ Country Strategy ต่อ
คพพ.

ผลลัพธ์

แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวำงให้
รำยงำนผลกำรหำรือกับหน่วยงำนที่
Country Strategy สอดคล้องกับ เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำรพัฒนำร่วมกัน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูล
กำรจัดทำ/ปรับปรุง Country
Strategy ที่มันสมัย
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1

2

3

4

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท)

500,000
บำท

ผู้รับ
ผิดชอบ
สนผ.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
2 จัดทำแผนโครงกำรที่เป็นไปได้ 4 ปี สำหรับกำร เพื่อร่วมมือกับหน่วยงำนที่
ให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินและวิชำกำร เกี่ยวข้องวำงแผนกำรให้ควำม
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งสอดคล้องกับ Country ช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
Strategy
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของ
รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน และ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

ควำมร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง
กับกรอบควำมร่วมมือและนโยบำย
ต่ำงๆ

(1) ทบทวนแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และวิชำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 - 2564
(2) หำรือกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อจัดทำ
pipeline
(3) หำรือหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำ
(4) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และวิชำกำร 4 ปี (2562 -2565)
(5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ

แผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน ระหว่ำงปี พ.ศ. 25622565

500,000
บำท

สบค. 1 -2
LVT และ
CMBS
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดควำม
3 ติดตำมบริหำรจัดกำรและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงิน เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่
ปัญหำอุปสรรคดำเนินงำนโครงกำร
กับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยให้
ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
รวมทั้งเบิกจ่ำยเงินโครงกำรที่อยู่
ควำมสำคัญกับประเทศที่มี
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ระหว่ำงดำเนินกำร
พรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชำ
(1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
สปป. ลำว และเมียนมำ
(2) ดำเนินกำรตำมแผน
(3) สรุปผลกำรติดตำม
(โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน สบค. 1 ได้แก่ 1.
ค.บ้ำนฮวกฯ 2. ค.หงสำฯ 3. R11 สบค. 2 ได้แก่
ค.สตึงบท)
4

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (TA) แก่
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติต่ำงๆ (ถ้ำ แก่ประเทศเพือนบ้ำนที่กระจำยตัว
มี)
ตำมมิติต่ำงๆ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-2: สำรวจพื้นที่โครงกำร (ถ้ำมี) และ
ยกร่ำงขอบเขตกำรดำเนินงำน (TOR) ในกรณีที่มี
ผลกำรศึกษำแล้ว ให้ดำเนินกำรทบทวนผล
กำรศึกษำนั้น
(2) เดือนที่ 3: แปลสรุปเป็นภำษำอังกฤษเพื่อส่งให้
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้ควำมเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4: เสนอให้ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบร่ำง
TOR
(4) เดือนที่ 5: ลงนำมใน Record of Discussion
(ROD) กำรให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้ำน
(5) เดือนที่ 6-9: สำรวจพื้นที่โครงกำร (ถ้ำมี) และ
จัดจ้ำงที่ปรึกษำ
(6) เดือนที่ 10-11: เสนอ คพพ. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบผลกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ และ ผอ. สพพ.

ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
โครงกำร (ด้ำนกำรเงิน) ที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นไปตำม
แผนกำรดำเนินงำนและเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้)

รำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรละ 2
ครัง้ /ปี

สพพ. มีข้อมูลประกอบสำหรับ
เสนอ คพพ. ประกอบกำรพิจำรณำ
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน

- โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
- TOR
- ROD
- สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
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700,000 สบค. 1-2
บำท

40 ล้ำนบำท สบค. 1-2

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
5 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (FA) แก่ประเทศ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน สพพ. สำมำรถดำเนินกำรให้ควำม - โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เพื่อนบ้ำน ตำมผลกำรศึกษำควำมเหมำะสม (ถ้ำมี) แก่ประเทศเพือนบ้ำน
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
สบค. 1
เพื่อนบ้ำนได้
- สัญญำกู้ยืมเงิน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: เดินทำงสำรวจพื้นที่โครงกำร (Fact
Finding) และประเมินโครงกำรเบื้องต้น (Project
Appraisal) (ถ้ำมี Formal Request)
(2) เดือนที่ 2: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หลักกำรในกำรให้ FA
(3) เดือนที่ 3-4: เจรจำรำยละเอียดเงื่อนนไขทำง
กำรเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่ำงสัญญำ
(4) เดือนที่ 5-6: เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยเพื่อ
พิจำรณำร่ำงสัญญำ (ถ้ำมี)
(5) เดือนที่ 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำรำยละเอียด
เงื่อนไขทำงกำรเงินและอนุมัติกำรให้ FA

(6) เดือนที่ 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(7) เดือนที่ 10-12: เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร
ให้ FA
(8) เดือน 13: ลงนำมในสัญญำ FA
(โครงกำร R11 ค.ไฟฟ้ำย่ำงกุ้ง ค.corridor town
และค.ถนนทวำย)
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-

สบค. 1

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
6 จัดถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนใน เพื่อพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ควำมร่วมมือทำง
ประเทศเพื่อนบ้ำนร่วมกับ
กำรเงินและทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
(2 หลักสูตร)
สนับสนุนโครงกำรกำรให้ควำม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร
(1) เสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี พ.ศ. 2561 ต่อ
ของ สพพ.
คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 2560)
(2) จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
(3) รำยงำนผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ต่อ คพพ. ทุก
หลักสูตร
(4) ปรับปรุงฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(5) รำยงำนสรุปผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี พ.ศ.
2561 และนำเสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี พ.ศ.
2562 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 2561)

บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรจัดถ่ำยทอดควำมรูร้ ่วมกับ
เพื่อจัดถ่ำยทอดควำมรูใ้ นหลักสูตร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมร่วมมือ
ทำงกำรเงินและวิชำกำร ของ สพพ.
ให้มีควำมยั่งยืนและลดกำร
ดำเนินกำรที่ซ้ำซ้อน
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2,400,000 สบค. 2
บำท

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำร
7 ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
และเครือ่ งมือในกำรดำเนินงำนให้
ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
เพื่อจัดทำรำยงำนสรุปกำร
มีประสิทธิภำพ เช่น กำรประเมิน
สบค 1
ดำเนินกำรโครงกำรให้ควำม
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน กำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
กำรประเมินปิดโครงกำร (ค.บ้ำนฮวก)
เพือนบ้ำน เสนอ คพพ. และ
และกำรจัดทำข้อกำหนดทำงด้ำน
(1) ศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงกำร
รมว.กค. เพื่อทรำบ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) ประสำนและประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผลกำร

สพพ. สำมำรถจัดทำรำยงำน
สรุปผลและรำยละเอียดกำร
ดำเนินกำรโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพือนบ้ำน เสนอ คพพ. และ
รมว.กค. ภำยในเวลำที่กำหนด

ดำเนินโครงกำร และปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
แนวทำงแก้ไข
(3) จัดทำรำยงำนปิดโครงกำร
(4) วิเครำะห์/ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพื่อทรำบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สนผ.
กำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของ
โครงกำรที่แล้วเสร็จ (1 โครงกำร)
* โครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวง
เวียงจันทน์เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุมสุด
ยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครัง้ ที่ 9
(แล้วเสร็จ มี.ค. 56, เบิกจ่ำย พ.ค. 56)
(1) คัดเลือกที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรประเมิน
โครงกำร
(2) กำรตรวจรับงำนกำรประเมินโครงกำร
(3) นำเสนอผลกำรประเมินโครงกำรต่อ
คพพ. เพื่อทรำบ
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รำยงำนปิดโครงกำร ซึ่งมีเนื้อหำที่
ครอบคุมกำรสรุปผลและ
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรโครงกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพือนบ้ำน ตลอดจนปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรโครงกำ
อื่นๆ ต่อไป

100,000
บำท

สบค 1

รำยงำนผลกำรศึกษำ/ประเมินผล
ประโยชน์และผลกระทบของ
โครงกำรที่แล้วเสร็จ

1 ล้ำนบำท

สนผ.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
8 จัดทำแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรให้ เพื่อให้กำรดำเนินควำมร่วมมือมี
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน สำนักบริหำร
ประสิทธิภำพ คุณภำพ และ
โครงกำร และแนวทำงกำรดำเนินงำน
มำตรฐำน
(Guideline) ภำยใต้กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินของ สพพ. (ฉบับปรับปรุง)
(1) ทบทวนแนวทำงฯ และ Guideline
(2) ปรับปรุงแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน สำนักบริหำร
โครงกำร ฉบับเดือนกรกฎำคม 2558 และ
Guideline
(3) เสนอ ผอ. สพพ. /คพพ. แล้วแต่กรณี
9

จัดทำประกำศนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguards) ของ สพพ.
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) หำรือกับเจ้ำหน้ำที่และผู้แทนของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Safeguards) ของ สพพ.
(2) เสนอร่ำงประกำศฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ
(3) จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
(4) เสนอร่ำงคู่มือฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ
(5) เสนอร่ำงประกำศฯ และร่ำงคู่มือฯ ต่อ คพพ.
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
(6) เผยแพร่เอกสำรประกำศนโยบำยฯ ต่อประเทศ
เพื่อนบ้ำน

เพื่อแสดงเจตจำนงของ สพพ. ถึง
ควำมตระหนักในเรือ่ งเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในเวทีโลก และ
ให้ สพพ. มีกลไกที่ชัดเจนในกำร
จัดกำรด้ำน Safeguards

- มีแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำร - แนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติใน
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
วิชำกำร รวมทั้งกำรจัดจ้ำง
สำนักบริหำรโครงกำร
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงและที่ปรึกษำ
- - แนวทำงกำรดำเนินงำนในกำร
และแนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน ให้ จัดจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงและที่
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนได้ ปรึกษำ และแนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน

-

สบค. 1-2

สพพ. มีกลไกในกำรดำเนินงำนเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด
หรือไม่เกิดควำมเสียหำยเลยรวมถึง
เพื่อรักษำชื่อเสียงของสำนักงำน

-

สบค. 1-2
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ประกำศนโยบำยกำรป้องกันควำม
เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Safeguards) ของ สพพ. และคู่มือ
กำรดำเนินงำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่
สพพ.

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 4 ริเริม่ และพัฒนำ
10 ศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มีศักยภำพสำหรับกำร เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ FA/TA มี
โครงกำรควำมร่วมมือให้
ให้ FA/TA ใน ปท.พบ. ตำมแผนควำมร่วมมือฯ ควำมหลำกหลำยในสำขำควำม
ตอบสนองกับควำมต้องกำรในกำร
4 ปี หรือโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ (1 โครงกำร) ร่วมมือและกระจำยไปในทุกๆ
พัฒนำเศรษฐกิจในประเทศเพื่อน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ประเทศ
บ้ำนและภูมิภำค และสอดคล้อง
(1) เดือน 1: ได้รับ Formal Request จำก ปท.
กับพลวัตของนโยบำยต่ำงๆ
พบ. (ถ้ำมี)
(2) เดือน 2-3: จัดทำข้อมูลโครงกำรเบื้องต้น +
หำรือภำคเอกชน
(3) เดือน 4: ศึกษำประเมินศักยภำพโครงกำร
(4) เดือน 5: รำยงำนผลกำรประเมินให้ คพพ.
พิจำรณำ เพื่อให้ FA/TA

ควำมช่วยเหลือ FA/TA มีควำม
หลำกหลำยและกระจำยในพื้นที่
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเกิดมูลค่ำเพิ่มจำกกำร
พัฒนำโครงกำร
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คพพ. อนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือ
FA/TA
(รำยงำนผลกำรศึกษำ/ ประเมิน
โครงกำร)

200,000
บำท

สบค. 2

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ 1 ทำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำล
และภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศ
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำร
พัฒนำในกำรจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับ
ทวิภำคีและพหุภำคีที่สำมำรถทำให้
เกิดกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน และ
สนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม

1

ร่วมประชุมหารือกับ Development Partners เพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำ
ต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบ
เกี่ยวกับแผนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานต่างๆ ในอนุภูมิภำค และภูมิภำค
ในอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำ และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
(2) ร่วมประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
(3) รำยงำนสรุปกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.
พบ.

ให้กำรดำเนินงำนของ สพพ. มี
ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำร
ดำเนินงำนของอนุภูมิภำค และ
ภูมิภำค

รำยงำนกำรประชุมหำรือกับ DP
และปท.พบ.

กลยุทธ์ 2 ใช้ควำมร่วมมือตำม
กรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำง
กำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้
เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร

2

เข้าร่วมการประชุมทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ
การประชุม JC ระหว่างไทยกับปท.พบ. การ
ประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ
ACMECS GMS BIMSTEC MLC เป็นต้น เพื่อ
เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ
ตามกรอบต่างๆ

ให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินและ
วิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับพันธสัญญำของรัฐบำลไทยใน
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

โครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงิน
และวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน

3

แลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงาน นโยบาย และ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนนโยบำย
ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กำรดำเนินงำน และประสบกำรณ์
ของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือ
กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือเพื่อ
ต่างๆ
กำรพัฒนำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ประชุมหำรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบำย
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยใต้กรอบควำม
ร่วมมือต่ำงๆ

เพื่อนำผลกำรประชุมมำใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมกรอบ
เพื่อจัดถ่ำยทอดควำมรู้ในหลักสูตร ควำมร่วมมือต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
FA/TA ของ สพพ.ให้มีควำมยัง่ ยืน
และลดกำรดำเนินกำรที่ซ้ำซ้อน
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งบประมา
ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) ณค่าใช้
ผู้รับ
จ่าย
ผิดชอบ
1
2
3
4
(บาท)
100,000 สนผ.
บำท

200,000
บำท

สนผ.

-

สนผ.

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 3 ประสำนกับหน่วยงำน
เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับ
4 ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
ของรัฐบำลไทยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
Development Partners อื่นๆ (ถ้ามี)
หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ ในกำร
ผลักดันและส่งเสริมกำรบูรณำกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ริเริ่มดำเนินโครงกำร และร่วมกัน
ในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือ
(1) เดือนที่ 1 : ประสำนงำนกับ DP เพื่อจัดเตรียม พัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำม
ทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้ง
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติ สอดคล้องประสำนกัน
พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อ
กำรให้ FA (ถ้ำได้รับ Formal Request)
นำบทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดทำ
(2) เดือนที่ 2 : เสนอ คพพ. พิจำรณำกำรให้ FA
ยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต
(3) เดือนที่ 3-4 : เจรจำเงื่อนไขทำงกำรเงินใน
สัญญำฯ กับผู้กู้
(4) เดือนที่ 5 : จัดทำรำยงำนกำรติดตำมโครงกำร/
รำยงำนเดินทำง (ถ้ำมี)
(5) เดือนที่ 6 : จัดทำรำยงำนแนวทำงกำร
ดำเนินงำนโครงกำร และเสนอต่อ ผอ. สพพ./
คพพ. เพื่อทรำบ (แล้วแต่กรณี)
(เช่นโครงกำร Corridor Town Development)

กลยุทธ์ที่ 4 ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภำค
ประชำชนเข้ำใจบทบำทและ
ผลงำนของประเทศไทยในโครงกำร
ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและ
วิชำกำรและผลประโยชน์ร่วมกัน
ในภูมิภำค

5

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ไป
ศึกษาดูงานศักยภาพพื้นที่เชื่อมโยง / การดาเนิน
กิจกรรม / โครงการของ สพพ.ในพื้นที่ / ใน
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ลงพื้นที่สำรวจ
(3) ดำเนินกำรตำมแผน
(4) จัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรที่สื่อเผยแพร่
(5) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ คพพ.

ให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง สพพ.
กับ หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
เผยแพร่ภำรกิจ บทบำท ในกำร
สื่อมวลชนระหว่ำงผู้บริหำร
ดำเนินงำนของ สพพ.
ผู้ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้องในกำร
ไปศึกษำดูงำนร่วมกัน และ
สื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ดูงำนไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ
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รำยงำนแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำร

มีกำรพำสื่อไปศึกษำดูงำน

-

สบค. 1 - 2

300,000
บำท

สอก.

ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและ
วิชำกำรและผลประโยชน์ร่วมกัน
ในภูมิภำค
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
6 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพื้นที่ รวมทั้งมีการ เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจต่อ
สอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงกำรของประชำชนในพื้นที่
ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่โครงการ
(1) ประสำนงำนและข้อมูลกำรลงพื้นที่โครงกำรจำก
สบค.1-2
(2) วิเครำะห์ประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่โครงกำร จัดเตรียมข้อมูล และสื่อสำหรับกำร
ประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรเตรียมแบบสำรวจ/ ชุด
คำถำมควำมพึงพอใจสำหรับใช้ในพื้นที่โครงกำร
(3) เผยแพร่ขอมูล และสอบถำมควำมพึงพอใจใน
พื้นที่โครงกำร
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. ทรำบ

ให้ประชำชนในพื้นที่โครงกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อมูล
โครงกำรที่ถูกต้อง และ สพพ.
ได้รับทรำบควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในพื้นที่โครงกำรที่มีต่อ
โครงกำร
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รำยงำนผลกำรเผยแพร่ข้อมูล และ
กำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงกำร

-

สอก.
สบค. 1-2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดาเนินงาน
ลาดับ
กลยุทธ์
กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ
ที่จะรองรับการดาเนินงาน
ในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง
ทางการเงินของ สพพ.

กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่
เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน

1

การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการระดมทุน และการปรับ
โครงสร้างหนี้ทางการเงิน เสนอ ผอ.สพพ.
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) รายงานผลต่อ คพพ.

กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการ
ให้ความร่วมมือทางการเงินใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ตอ่ การ
เป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้
ร่วมกับองค์กรอื่น

2

การจัดทานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมการเงิน
สามารถนานวัตกรรมการเงินใน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับโครงการ
(1) จัดทา และศึกษานวัตกรรมการเงินในรูปแบบ การทางาน
ของ สพพ. ในอนาคต
อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการระดมทุน ที่
สามารถดาเนินการได้ภายใต้กรอบ พรฎ. จัดตัง้
(2) รายงานผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ.
(3) รายงาน คพพ. เพื่อทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินการในอนาคต

สามารถสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
ที่รองรับ รูปแบบการลงทุนของ
สพพ. ได้

45,000
บาท

สบท

กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้
เป็นไปตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหนี้ และระบบ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสามารถรองรับการดาเนินงาน
ของ สพพ. ในอนาคต
.

3

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน
เพื่อให้ สพพ. สามารถบริหารเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) มีการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินไม่
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อไตรมาส
(2) สร้างการแข่งขันในการเสนออัตราดอกเบี้ยของ
แต่ละธนาคาร
(3) ศึกษาทบทวนเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้
ในการลงทุน โดยต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้
(4) มีการรายงานผลการบริหารเงินทุน ต่อ คพพ.
เป็นรายเดือน

สพพ. ได้รับผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินทุน
สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือน
ของ
5 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่

-

สบท
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(1) สามารถระดมทุนได้ครบถ้วน
ตามแผน และเป้าหมาย
(2) ไม่มีปัญหาด้านการขาด
สภาพคล่อง

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมา ผูร้ ับ
1
2
3
4
ณค่าใช้ ผิดชอบ
(1) มีเงินเพียงพอสาหรับการใช้จ่าย
3,000,000 สบท
(2) สามารถระดมทุน
บาท
ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และ
สามารถลดความเสี่ยงทางการเงินได้
ผลลัพธ์

สามารถบริหารเงินได้สูงกว่า อัตรา
ดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ย
ของ 5 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดาเนินงาน
4 การพัฒนาการใช้ระบบบริหารจัดการหนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) มีการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล กับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน
(2) มีการนาข้อมูลในระบบประกอบการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้มี
ประสิทธิภาพ
(3) รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เป็นรายเดือน
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทากรอบความ
ยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน
บ้านมีความยั่งยืน และสามารถ
รักษาระดับความน่าเชื่อทางด้าน
เครดิตขององค์กร

5

การจัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษา จัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ
สพพ.
(2) นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) รายงานผลเสนอ คพพ.
(4) ดาเนินการตามกรอบที่อนุมัติ

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้
เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้
มีประสิทธิภาพ

มีระบบฐานข้อมูลด้านโครงการ
ด้านโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเป็นระบบเดียว

ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
กลางได้

-

สบท

(1) เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียง
พอที่จะรองรับการดาเนินงาน
(2) เพื่อให้ สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อย่างยั่งยืน และมีความมั่นคง
ทางการเงิน

สพพ. มีแนวทางการดาเนินงานที่
ชัดเจนเพื่อที่จะทาให้การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศ
เพื่อนบ้านสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(1) สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน
(2) สามารถรักษาระดับความ
น่าเชื่อถือที่ระดับ AAA

-

สบท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
กลยุทธ์
กิจกรรม/ ขั้นตอน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
ทางานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เอื้อต่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้
และยกระดับความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุก
สายงาน ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1

2

3

4

งบประมา
ผู้รับ
ณค่าใช้
ผิดชอบ
จ่าย
1,000,000 HR
บาท

1

การพัฒนาโปรแกรมงานด้านทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน
(2) จัดทาแผนงานปรับปรุง /พัฒนาโปรแกรม
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในการใช้งานบุคคลของ สพพ.

เพื่อให้ สพพ. มีโปรแกรมด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย และมี
ความถูกต้องแม่นยาในการ
ดาเนินงาน

การดาเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง และรวดเร็ว
มากขึ้น

โปรแกรมการงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2

จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพ และจัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
(3) ขออนุมัติผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติ
เพื่อเตรียมดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อานวยการ สพพ.
อนุมัติ

เพื่อให้ครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
สาหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ

จานวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
เพียงพอตามความต้องการของ
บุคลากร

1,000,000
บาท

IT

3

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

เพื่อยกระดับเจ้าหน้าที่ให้
- ผู้บริหารจะต้องได้รับการพัฒนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในสาย
ทางด้าน
ความสามารถในสายงานของตน
งานที่หลากหลาย ภายใต้คุณธรรม Manegerial Competency อย่าง อย่างมืออาชีพมากขึ้น
และจริยธรรม
น้อย 1 หลักสูตร
- เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องได้รับ
การอบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร

1,000,000
บาท

HR
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
4 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
สพพ. (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA
(2) แจ้งให้ทุกสานักจัดทาแผนการดาเนินงานและ
กาหนดผู้รับผิดชอบ
(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ
(4) จัดทารายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ
เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ
(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่
ก.พ.ร. กาหนด ภายในเวลาที่กาหนดไว้
5

เพื่อส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินคุณธรรมฯ ตามที่กพร.
กาหนด

จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้
ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กาหนด
ภายในเวลาที่กาหนดไว้

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.

สนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของ คพพ. - ปฏิทินการประชุม คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความสามารถของกรรมการในการ
- ระเบียบวาระการประชุม
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
บริหารสานักงาน
- รายงานการประชุม
คพพ. จานวน 1 ครั้งต่อปี
- แบบประเมินตนเองของ คพพ.
- การศึกษาดูงานของ คพพ.
- รายงานผลการประเมินตนเองของ
(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.
คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ข้อมูล ประวัติ การเข้าร่วมประชุม
(1) จัดทาปฏิทินการประชุม คพพ. ประจาปี
และการจ่ายเบี้ยประชุม ของ คพพ.
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(2) เสนอให้ คพพ. รับทราบแผนการประชุม คพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(3) ดาเนินการจัดการประชุม คพพ.
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
อื่นๆ ประกอบการประชุม
- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือน
เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
- แจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง
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-

สปภ.

500,000
บาท

สปภ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
(4) ปรับปรุงข้อมูลของ คพพ. ที่จะเปิดเผยต่อ
สาธารณะ
- ประวัติ
- ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
- ข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม
(5) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.
- จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.
และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป

6

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ภายนอก และ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ.
- เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร ซึ่งสามารถนาไป
ปรับใช้ในการทางานและการใช้
ชีวติ ประจาวัน

- จัดการศึกษาดูงานภายนอก ปีละ - เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ และ
2 ครั้ง
ประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงาน
- จัด Lunch Talk ปีละ 12 ครั้ง ภายนอก เพื่อนามาปรับใช้ในการ
ทางานปัจจุของตนเอง
- มีการบันทึกความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันให้กับองค์กร

7

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนงานการสรรหา
(2) ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ.
(4) ดาเนินการได้ตามกรอบที่กาหนด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้ความ การเริ่มงานวันแรกของเจ้าหน้าที่ใหม่ เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้เบื้องต้น
เข้าใจในภารกิจขององค์กรและ
เกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งสร้าง
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
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100,000
บาท

HR

-

HR

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ สพพ. ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกไตรมาส
8 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่
ดาเนินงานในประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ.
ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
ต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและ
และข้อมูลที่สาคัญ ของ สพพ.
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ดาเนินงานของเอกชนและ
วิชาการ
สาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ
- ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรี
ลังกา ติมอร์-เลสเต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อน
บ้าน
(2) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์
สพพ. ทุกไตรมาส
9

การจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานของ
เพื่อจัดทาและติดตามผลการ
ตัวชี้วัด (KPI)
ดาเนินงานของตัวชี้วดั
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
KPI และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.
(3) จัดทาคารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วดั และ
จัดส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
(4) ชี้แจงตัวชี้วดั ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นราย
เดือน (9 ครั้ง)
(6) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม KPI

มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั
- คารับรองการปฏิบัติงานประจาปี
และรายงานผลการดาเนินงานราย 2561
เดือน
- รายงานสถานะ KPI รายเดือน

Page 4 of 6

-

สบค 1-2
สนผ.

-

สปภ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เพื่อสารวจความพึงพอใจจากผู้รับ การรับรู้ความพึงพอใจจากผู้รับริ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
10 การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ
สพพ. ประจาปี 2561
ริการของ สพพ. และนามา
การของ สพพ. และนามาปรับปรุง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
การดาเนินงานต่อไป
(1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา TOR โครงการ
สารวจความพึงพอใจฯ
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธกี ารและแบบสารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการสารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแนวทาง
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้
สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ รวมถึง
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์

11

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ
พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการฏิบัติงานของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

เพื่อให้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานภายในของ สพพ. มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ พรบ.
และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์

สพพ. มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายในที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์
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ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในที่ทันสมัย
สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

500,000
บาท

สปภ.

-

สอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อ
12 ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ เพื่อให้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจ
สวัสดิการให้ทัดเทียมกับองค์กรระดับเดียวกัน
สวัสดิการมีความทันสมัย
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
(2) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการของ
องค์กรอื่นๆ ที่อยูใ่ นระดับเดียวกับ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร

เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ที่ทัดเทียมกับองค์กรใน
ระดับเดียวกัน
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กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลายจาก
ขวัญกาลังใจในการทางาน
การปฏิบัติงานและมีการทา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมร่วมกัน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 61
(5) รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จานวน 2 ครั้งต่อปี
- ครั้งที่ 1 ผลการดาเนินงานระหว่างเดือน ต.ค.
60 - มี.ค.61
- ครั้งที่ 2 ผลการดาเนินงานระหว่างเดือน
เม.ย.61 - ก.ย.61
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จัดให้มีการสารวจความคิดเห็นในองค์กรเกี่ยวกับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเสนอ
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
การปฏิบัติงานภายใน
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
(1) จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น
(2) ให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบสารวจ
(3) ประเมินผลจากแบบสารวจ
(4) จัดประชุมภายในองค์กรเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน
(5) จัดทารายงานเสนอผอ.สพพ.

ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง

มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ อย่างน้อย รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เดือนละ 1 ครั้ง
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เกิด Sense of ownership ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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