ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)
สพพ. ได้ดำเนินกำรตำมแผนต่ำงๆ ที่กล่ำวข้ำงต้น ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 มีควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 95.22 สรุปได้ ดังนี้
แผนงาน
แผนปฏิบัติงานประจา
ปี 2563 (ณ ไตรมาสที่ 4)
(29 กิจกรรม)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
ไตรมาส 4
ณ ไตรมาส 4
ร้อยละ 100 (ของ ร้อยละ 95.22 ในภำพรวมดำเนินงำนได้ตำมแผนที่กำหนดไว้
ทั้งปีงบประมำณ
แต่มีกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ดังนี้
พ.ศ. 2563)
1. จัดทำงำนวิจยั เรื่อง "กำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญในกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ
ไทย-ลำว และกำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวรกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน"
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ของไทย โดยใช้โครงกำรพัฒนำถนน
หมำยเลข 12 (R12) ใน สปป. ลำว
เป็นเครื่องมือในกำรผลักดันให้เส้นทำง R12
อยู่ภำยใต้ GMS CBTA
เมื่อสิ้นสุด
ร้อยละ 87.92
สพพ. อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ 2 ตัวชี้วัด
(คะแนนตำมค่ำ
ปีงบประมำณ
จำกสำนักงำน ก.พ.ร. ดังนี้
เป้
ำ
หมำยเติ
ม
)
พ.ศ. 2563
- ตัวชี้วัดที่ 1.4 กำรประเมินผลลัพธ์
สพพ. มีผล
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 ปี
ร้
อ
ยละ
100
กำรดำเนินงำน
(Post Evaluation)
(คะแนนตำมค่
ำ
ผ่ำนมำตรฐำนทุก
- ตัวชี้วัดที่ 3.3 บูรณำกำรระบบข้อมูล
เป้ำหมำยที่จะขอปรับ)
ตัวชี้วัด
สำรสนเทศ (Front and Back Office)
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.85
-

แผนการควบคุมภายใน
มี 5 ด้ำน ดังนี้
1) สภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและสื่อสำร
5) กำรติดตำมประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ 100.00
มี 6 ด้ำน ดังนี้
1) พัฒนำระบบบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในตำม
พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง
พ.ศ. 2561
2) พัฒนำระบบข้อมูลที่
สำคัญเพื่อใช้ประกอบกำร

ร้อยละ 100.00

-

แผนงาน
พิจำรณำอนุมัติกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
(Country Risk, กำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร)
3) พัฒนำระบบกำรติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
4) พัฒนำกำรบริหำรเงินทุน
ตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงิน
กำรคลัง พ.ศ. 2561 และ
มติ ครม. เมื่อวันที่ 14
สิงหำคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน
กำรถือหุ้น/ร่วมทุนจำหน่ำย
ทรัพย์สินเป็นสูญ
5) พัฒนำระบบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตำม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2561
6) โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร และ
พ.ร.บ. กำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562
แผนการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(8 กิจกรรม)
แผนพัฒนาบุคลากร
(13 กิจกรรม)
แผนประชาสัมพันธ์
(8 กิจกรรม)
แผนการตรวจสอบภายใน
(3 กิจกรรม)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
(9 กิจกรรม)

เป้าหมาย
ณ ไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

-

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 90.00

-

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

-

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

-

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 92.00

ในภำพรวมดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย
แต่มีกิจกรรมที่มีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไป
ตำมแผนงำน ดังนี้

ไตรมาส 4

ปัญหา/อุปสรรค

แผนงาน

เป้าหมาย
ณ ไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 4

ปัญหา/อุปสรรค
- จัดกำรฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ
เนื่องจำกติดสถำนกำรณ์โควิด-19
- จำนวนวันที่ใช้ในกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับ
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. และ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนควำม
สพพ. มียุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับ
จัดทา Action Plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (Country
2564
นโยบำยของรัฐบำล ณ ช่วงเวลำนั้นๆ
Strategy) ให้ชัดเจน และ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
และมีแผนกำรดำเนินงำนใน
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
(1) จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ประเทศของไทยและประเทศ
(2) ศึกษำทบทวนแนวนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งข้อตกลงกรอบ
ประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
(3) ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี เสนอ ผอ.สพพ.

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร
กับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยให้
ควำมสำคัญกับประเทศที่มี
พรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชำ
สปป. ลำว และเมียนมำ

2

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่
ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว และเมียนมา
2.1 โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 8 (บึงกาฬ/
ปากซัน-ปากกระดิ่ง-หลักซาว-นาพาว) และถนน
เลี่ยงเมืองปากซัน
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 18 (อุบล/ปาก
เซ-อัตตะปือ)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-2: สำรวจพื้นที่โครงกำร (ถ้ำมี) และ
ยกร่ำงขอบเขตกำรดำเนินงำน (TOR) ในกรณีที่มี
ผลกำรศึกษำแล้ว ให้ดำเนินกำรทบทวนผล
กำรศึกษำนั้น
(2) เดือนที่ 3: แปลสรุปเป็นภำษำอังกฤษเพื่อส่งให้
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้ควำมเห็นชอบในเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5: ลงนำมใน Record of Discussion
(ROD) กำรให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้ำน

สำมำรถนำผลกำรศึกษำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ รวมถึง สพพ.
มีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินในอนำคตที่เป็นประโยชน์
สูงสุดระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน

1

2

3

4

คะแนนรวม

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ. ครั้งที่
1
'- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
กำรฯ ครั้งที่ 2
'- จัดประชุม คอก. KPI ของ สพพ. ครั้งที่ 2/2563
'- จัดประชุม คอก. KPI ของ สพพ. ครั้งที่ 3/2563
'- เสนอ (Darft Final) แผนปฏิบัติกำรฯ ต่อ ผอ.สพพ.
'- เสนอ (Darft Final) แผนปฏิบัติกำรฯ ในกำรประชุม
คพพ. ครั้งที่ 8/2563 และ คพพ. ได้เห็นชอบแผน
ดังกล่ำว เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563

สนผ.

5

เนื่องจำกโรคระบำด Covid-19 ด่ำนข้ำมชำยแดนไทยลำวจึงปิดชั่วครำวทำให้ไม่สำมำรถ เดินทำงสำรวจพื้นที่
โครงกำรได้

สบค. 1

4.88

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระดับ 2 ดำเนินกำรศึกษำทบทวนนโยบำย ทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
ระดับ 3 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี และจัดทำ
Action Plan ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอ
ผอ.สพพ.
ระดับ 4 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี และจัดทำ
Action Plan ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอ
ผอ.สพพ. ภำยในเดือนกันยำยน
ระดับ 5 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี และจัดทำ
Action Plan ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอ
ผอ.สพพ. ภำยในเดือนสิงหำคม
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ระดับ 3 หารือ สปป.ลาว
ระดับ 5 สารวจพืนที่โครงการ
เงื่อนไข: สถานการณ์เหมาะสมให้เดินทางได้ภายใน
ต้น ส.ค. 63

หมายเหตุ : เดือนที่สามารถเริ่มดาเนินงานได้ ขึนอยู่
กับ ระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และ
การปิดด่านชายแดนของประเทศไทย และสปป.ลาว
โดยคาดว่าจะยืดเยือไปเกินกว่าเดือน พ.ค. 63
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ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน
2.2 โครงการต่อเนื่อง (โครงการสะพาน
เชียงแมน - หลวงพระบาง)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-3: จัดจ้ำงที่ปรึกษำ
(2) เดือนที่ 4-5: เสนอ คพพ. พิจำรณำรับทรำบผล
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ และ ผอ. สพพ. ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง
(3) เดือนที่ 6-15: กำกับและตรวจรับผลงำนของ
ที่ปรึกษำ บริหำรโดย คกก. กำกับและตรวจรับและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(4) เดือนที่ 16: เสนอ คพพ. เพื่อทรำบผลกำรศึกษำ
และรำยงำนผลกำรศึกษำไปยัง รมว.กค.
(5) เดือนที่ 17: ส่งผลกำรศึกษำไปให้ประเทศ
เพื่อนบ้ำน/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

1. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 63 คกก. จ้ำงฯ มีบันทึกถึง ผอ.
สพพ. ขอขยำยระยะเวลำจ้ำงฯ ออกไป 60 วัน เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นสิ้นสุด
วันที่ 18 ก.ค. 63 และ ผอ.สพพ. ได้ให้ควำมเห็นชอบกำร
ขยำยระยะเวลำดังกล่ำว
3. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63 ประชุม คกก. จ้ำงออกแบบฯ
ครั้งที่ 3/2563 พิจำรณำบัญชีรำยชื่อผู้ให้บริกำรจ้ำง
หมำยเหตุ: เดือนที่สำมำรถเริ่มดำเนินงำนได้ ขึ้นอยู่กับ
ออกแบบที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด และร่ำงหนังสือเชิญ
ระยะเวลำของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ โดยคำด
ชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับกำรคัดเลือก
ว่ำจะยืดเยื้อไปเกินกว่ำเดือน พ.ค. 63
4. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 ฝ่ำยเลขำฯ ใน คกก. จ้ำงฯ ได้
ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ตำมที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอรวม 5 รำย
5. วันที่ 2 มิ.ย. 63 ชี้แจง TOR ต่อบริษัทฯ ทั้ง 5 รำย
6. วันที่ 30 มิ.ย. 63 บริษัท ส่งข้อเสนอและเตรียมจัด
ประชุม คกก. จ้ำงฯ ครั้งที่ 4/63 ในวันที่ 2 ก.ค. 63 โดย
จะสำมำรถนำเสนอ ผอ.สพพ. ให้พิจำรณำอนุมัติผลกำร
คัดเลือกฯ ภำยใน 18 ก.ค. 2563 ตำม Work Plan ที่ได้
ปรับแก้
7. วันที่ 2 ก.ค. 63 ประชุม คกก. จ้ำงฯ ครั้งที่ 4/2563
ตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดซองข้อเสนอด้ำนคุณภำพ
8. วันที่ 10 ก.ค. 63 ประชุม คกก. จ้ำงฯ ครั้งที่ 5/2563
ประเมินข้อเสนอด้ำนคุณภำพ
9. วันที่ 14 ก.ค. 63 ประชุม คกก. จ้ำงฯ ครั้งที่ 6/2563
รับรองผลกำรประเมินข้อเสนอด้ำนคุณภำพ และเปิดซอง
ข้อเสนอด้ำนรำคำของบริษัทที่ได้คะแนนสูงที่สุดและ
เจรจำต่อรองรำคำ
10. วันที่ 16 ก.ค. 63 ประชุม คกก. จ้ำงฯ ครั้งที่ 7/2563
พิจำรณำและเห็นชอบข้อเสนอด้ำนรำคำที่ปรับลดจำก
26,100,000 บำท ลดลงเหลือ 23,990,000 บำท ซึ่งอยู่
ในกรอบวงเงิน พร้อมทั้งพิจำรณำร่ำงสัญญำจ้ำงออกแบบ
และสรุปผลกำรดำเนินงำนของ คกก. จ้ำงฯ

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดจ้ำงที่ปรึกษำ
ระดับ 3 เสนอ คพพ. พิจำรณำรับทรำบผลกำรจัดจ้ำง
ที่ปรึกษำ
ระดับ 5 ผอ. สพพ. ลงนำมในสัญญำจ้ำง

11. วันที่ 23 ก.ค. 63 สพพ. ประกำศผลผู้ชนะกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงออกแบบ คือ STS (บริษัทหลัก)
ร่วมกับ IEC (บริษัทร่วม) ในเว็บไซต์ของ สพพ.
12. วันที่ 15 ก.ย. 63 ผอ. สพพ และที่ปรึกษำลงนำมใน
สัญญำจ้ำงฯ
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หลักฐาน
1. หนังสือ สบค. 1/47 ลงวันที่ 7 เม.ย. 63
2. หนังสือ สบค. 1/62 ลงวันที่ 20 พ.ค 63
3. หนังสือ สพพ. 269-269.4 ลงวันที่ 29 พ.ค 63
4. รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563
5. รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 5/2563
6. รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 6/2563
7. รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 7/2563

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค 1

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน
2.3 โครงการใหม่: สารวจศักยภาพโครงการ
(โครงการไฟฟ้าเมียวดี หรือโครงการ NR68)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: ประสำนรับหนังสือแสดงควำม
ต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ.
(Executing Agency)
(2) เดือนที่ 2: ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น (Data Survey Collection)
(3) เดือนที่ 3-5: ประเมินศักยภำพโครงกำรเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 6: รำยงำนผลกำรประเมินต่อ คพพ.
เพื่อพิจำรณำให้ TA/FA

2.4 โครงการต่อเนื่อง (สบค 2) (โครงการทวาย)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) กำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของที่
ปรึกษำให้เป็นไปตำมสัญญำฯ และแผนงำนที่
กำหนดไว้ใน Inception Report
(2) พิจำรณำรำยงำนของที่ปรึกษำร่วมกับ คกก.
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำฯ และเจ้ำหน้ำที่
ของประเทศเพื่อนบ้ำน 1 ฉบับ คือ Final Report
(3) เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำตำมกำรส่งมอบงำน
ภำยหลังจำก คกก. ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่
ปรึกษำฯ ให้ควำมเห็นชอบ
(4) เสนอผลกำรศึกษำให้ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบ
(ภำยใน มี.ค. 2562)

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1: ประสำนรับ Formal Request/หนังสือ
แสดงควำมสนใจขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ระดับ 2: ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดส่ง Formal
Request/หนังสือแสดงควำมสนใจขอรับควำม
ช่วยเหลือมำยัง สพพ.
ระดับ 3: ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ระดับ 4: ประเมินศักยภำพเบื้องต้น
ระดับ 5: รำยงำนผลกำรประเมินศักยภำพโครงกำรต่อ
คพพ. เพื่อพิจำรณำให้ TA/FA (กรณีที่ได้รับ Formal
Request แล้ว)
หมำยเหตุ: ประเทศเพื่อนบ้ำนจำเป็นต้องจัดส่ง Fomal
Request มำยัง สพพ. โดยผ่ำนหน่วยงำน/กระทรวง
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรกู้เงินจำกต่ำงประเทศ
หรือผ่ำนช่องทำงกำรทูต
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
- ไม่มี 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ตรวจรับ Final Report โครงกำรทวำยแล้ว
เสร็จ
ระดับ 4 ระดับ 5 เสนอผลกำรศึกษำต่อ คพพ. เพื่อทรำบ
หมายเหตุ: กำรพิจำรณำตรวจรับขึ้นอยู่กับควำมพร้อม
ของคณะกรรมกำรตรวจรับฯ และควำมพร้อมของ
หน่วยงำนของประเทศเพื่อนบ้ำน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

โครงการไฟฟ้าเมียวดี
- เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 คพพ. ได้เห็นชอบผลกำร
ประเมินศักยภำพฯ และอนุมัติ TA แก่เมียนมำ
โครงการ NR68
- เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 สบค. 2 ได้เสนอรำยงำนกำร
ประเมินศักยภำพฯ และ Concept Paper ต่อ ผอ.
สพพ. เพื่อทรำบและลงนำมในหนังสือถึงฝ่ำยกัมพูชำ
เพื่อจัดส่งสรุปข้อมูลโครงกำรสำหรับใช้ประโยชน์และ
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สบค 2

4.5

ในไตรมำสที่ 3/63 สพพ. ได้เสนอผลกำรศึกษำต่อ
รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/63 วำระที่ 5.4
คพพ. เพื่อทรำบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 แล้ว
24 มิ.ย. 63
ไตรมำสที่ 4/63
1) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ประชุมผ่ำนระบบ zoom กับ
ที่ปรึกษำและ MOC เพื่อหำรือเกี่ยวกับ comment
ของฝ่ำยเมียนมำ
2) เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 ที่ปรึกษำมี ส. ถึง สพพ. เพื่อ
นำส่งคำอธิบำยต่อข้อคิดเห็นของเมียนมำ และได้จัดส่ง
เพิ่มเติมอีกหลำยครั้งตำมข้อสังเกตของที่ปรึกษำด้ำน
วิศวกรรมของ สพพ. และ คกก.ตรวจรับ
3) เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 สพพ. มี ส. ถึง MOC นำส่ง
คำชี้แจงของที่ปรึกษำ
4) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63 ที่ปรึกษำมี ส. ถึง สพพ. ส่ง
Final Report ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 โดย สพพ. ขอให้ที่
ปรึกษำส่งเอกสำรให้ ฉบับจริงเพื่อขอให้ฝ่ำยเมียน
มำร่วมพิจำรณำด้วย
5) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 Treasury Department มี ส.
แจ้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจำก DSEZMC ที่มีต่อร่ำงสัญญำ

สบค 2

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

9) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 ฝ่ำยเมียนมำได้มี ส. แจ้ง
ข้อคิดเห็นต่อกำรชี้แจงของ ทปษ. และให้เร่ง
ดำเนินกำรปรับแก้ Final Report ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 3)
10) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 ทปษ. ได้จัดส่ง Final
Report
ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 4) มำยัง สพพ.
11) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 สพพ. มี ส. ถึงฝ่ำยเมียนมำ
เพื่อจัดส่ง Final Report ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 4) เพื่อ
พิจำรณำและจัดส่ง ส. ยืนยันผลกำรศึกษำมำยัง สพพ.
เพื่อดำเนินกำรขออนุมัติ FA ต่อไป ภำยในวันที่ 29
ก.ย. 63
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอ ส. ยืนยันผลกำรศึกษำ และวง
เงินกู้จำกฝ่ำยเมียนมำก่อนนำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำ
ให้ FA ต่อไป

2.5 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้าน
วิศวกรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ให้ควำมคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสำหรับกำร
จัดทำ TOR ในกำรจัดจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำ
(2) ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนกำร
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงด้ำนวิศวกรรม ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
ไว้ใน TOR ที่กำหนดไว้
(3) พิจำรณำรำยงำนของบริษัทที่ปรึกษำในส่วนของ
งำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิศวกรรม ประกอบด้วย
รำยงำนตำมข้อกำหนดของTOR

(1) กำรจัดทำ TOR ครอบคลุม
เนื้อหำทำงด้ำนวิศวกรรมและ
ครบถ้วน
(2) กระบวนกำรคัดเลือกที่ปรึกษำ
ได้ที่ปรึกษำที่มีควำมสำมำรถตรงกับ
ลักษณะวิชำชีพและงำนครอบคลุม
ครบถ้วนกับควำมสำมำรถที่ปรึกษำ
(3) ผลกำรศึกษำในส่วนวิศวกรรม
ที่ถูกต้องตำมหลักเชิงเทคนิค

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 3 วัน
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ฝ่ำย
วิศวกรรม
'- โครงกำรถนนสองช่องทำงเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวำยสูช่ ำยแดนไทย-เมียนมำ ยังอยู่ในขั้นตอน
กำรตรจรับยังไม่มีเอกสำรนำส่งชัดเจน
'- โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข ๖๗ (NR67) เสีนม
เรียบ-อันลองเวง-จวม/สะงำ รำชอำณำจักรกัมพูชำ
ไตรมำสที่ 4 ไม่มีกำรดำเนินงำน

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน
3

การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
สบค 1
3.1 โครงการใหม่ (ASW)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หลักกำรในกำรให้ FA (ถ้ำมี Formal Request)
(2) เดือนที่ 2-3: เจรจำรำยละเอียดเงื่อนนไขทำง
กำรเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่ำงสัญญำ
(3) เดือนที่ 4-5: เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
เพื่อพิจำรณำร่ำงสัญญำ (ถ้ำมี)
(4) เดือนที่ 6: เสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำ
รำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินและอนุมัติกำรให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(6) เดือนที่ 9-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรให้ FA

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย
ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค

ผลการดาเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 ครม. อนุมัติ FA

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ขอควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
ระดับ 5 เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA

(7) เดือน 12: ลงนำมในสัญญำ FA
หมำยเหตุ: เงื่อนไขกำรให้ FA โครงกำร R12 นั้น
สปป.ลำว จะต้องมี CBTA ก่อน ตำมผล TA
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หลักฐาน
1. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเลขที่ นร
0505/19873 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2563
2. หนังสือ NEDA 303/2020 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

สบค. 1

4.96

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

3.2 โครงการต่อเนื่อง
3.2.1 โครงการสะพาน 5
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-2: เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรให้ FA
(2) เดือน 3: ลงนำมในสัญญำ FA

3.2.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (1.
โครงการ R11 ครกข้าวดอ 2. รถไฟไทย - ลาว
(ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิ
คาไซ))
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ ปี 63
เสนอ ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดำเนินกำรตำมแผน
(3) สรุปผลกำรดำเนินตำมแผนฯ ปี 63 (ทั้ง
ปีงบประมำณ)

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 เสนอ รมว.กค.
ระดับ 3 เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
ระดับ 5 ลงนำมในสัญญำ FA
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ไม่มีกำรดำเนินงำนที่เป็นตัวชี้วดั ในรอบ 6 เดือนหลัง
(วัดผลในกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร)

กำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำม
แผน รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงทันท่วงที

ผลการดาเนินงาน

1. เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 63 สปป.ลำว ออกหนังสือเชิญ
ชวนให้ผรู้ ับเหมำฯ ที่สนใจยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อ
จัดทำ shortlist ผูร้ ับเหมำฯ งำนถนนและด่ำนฝัง่
สปป.ลำว
2. กลำง เม.ย. 63 สพพ. ทล. และ สปป.ลำว ได้
ประสำนงำนกันเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ซึง่ จะทำให้ไม่สำมำรถจัดกำร
ประชุมร่วมเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษำได้ และได้ข้อสรุปว่ำ
ทล. จะเป็นผูด้ ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ โดยในแต่ละ
4. เมื่อวันที่ 5 และ 11 มิ.ย. 63 ทล. และกรมขัวทำง
สปป.ลำว จะดำเนินกำรประชุมผ่ำน Zoom เพื่อ
พิจำรณำประเมินข้อเสนอทำงเทคนิคในกำรคัดเลือกที่
ปรึกษำ
5. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 กรมทำงหลวงส่งหนังสือด่วน
ที่สุดแจ้งผลกำรคัดเลือกที่ปรึกษำและขอให้ สพพ.
พิจำรณำโดยเร่งด่วนเนื่องจำกต้องจัดจ้ำงให้ทันตำม
แผนที่ตั้งไว้
6. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 คพพ. เห็นชอบผลกำร
9. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 สปป.ลำว ลงนำมในสัญญำ
จ้ำงที่ปรึกษำกับ AEC (บริษัทหลัก), MAA (บริษัทร่วม)
และ Lao Grobal (บริษัทร่วม)
10. เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 สพพ. มี ส. แจ้ง สปป.ลำว
ไม่ขัดข้องต่อสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำฉบับลงนำมแล้ว
11. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 สพพ. ร่วมประชุม คกก. จัด
จ้ำง ร่วมไทย – ลำว ครั้งที่ 5 ผ่ำน VDO Conference
เพื่อสังเกตกำรณ์กำรจัดจ้ำงผูร้ ับเหมำฯ งำนก่อสร้ำง
สะพำน ของ ทล. และกรมขัวทำง โดย คกก. จัดจ้ำงฯ
6 เดือนหลัง (เม.ย. 62 - ก.ย. 62)
จัดทำแผนติดตำมโครงกำร และเสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 1 เห็นชอบแผนฯ และลงนำมอนุมัติแผนเมื่อวันที่ 11
ระดับ 3 ดำเนินกำรตำมแผนติดตำมฯ ได้ร้อยละ 60 ต.ค. 62 แผนประกอบด้วยกำรเดินทำง 8 ครั้ง
ของแผนงำนติดตำมฯ
ดำเนินกำรแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.5
ระดับ 4 ดำเนินกำรตำมแผนติดตำมฯ ได้ร้อยละ 75 ประกอบด้วย
ของแผนงำนติดตำมฯ และเสนอรำยงำนกำรเดินทำง
1. เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค. 62 เดินทำงหำรือ FA
ทุกครั้งภำนใน 10 วันทำกำร
โครงกำร ASW เสนอรำยงำนวันที่ 8 พ.ย. 62
ระดับ 5 เสนอรำยงำนกำรเดินทำงทุกครั้งภำยใน 7
(6 วันทำกำร)
วันทำกำร
2. เมื่อวันที่ 20-22 พ.ย. 62 เดินทำงปิดโครงกำร
*หมายเหตุ : กำรเดินทำงติดตำมโครงกำรขึ้นอยู่กับ หงสำฯ เสนอรำยงำนวันที่ 2 ธ.ค. 62 (6 วันทำกำร)
1. ควำมพร้อมของผูบ้ ริหำร สพพ.
3. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 เดินทำงติดตำมโครงกำร
2. ควำมพร้อมของหน่วยงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน
R11ฯ เสนอรำยงำนวันที่ 13 ธ.ค. 62 (5 วันทำกำร)
3. ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
4. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 เดินทำงติดตำมโครงกำร
หมำยเหตุ: เดือนที่สำมำรถเริ่มดำเนินงำนได้ ขึ้นอยู่กับ รถไฟไทย - ลำว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) เสนอรำยงำน
ระยะเวลำของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ และกำร วันที่ 13 ธ.ค. 62 (5 วันทำกำร)
ปิดด่ำนชำยแดนของประเทศไทย และสปป.ลำว โดย
5. เมื่อวันที่ 11-12 ธ.ค. 62 เดินทำงไปประชุมตรวจ
คำดว่ำจะยืดเยื้อไปเกินกว่ำเดือน พ.ค. 63
ร่ำงสัญญำเงินกู้ โครงกำรสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว
แห่งที่ 5ฯ เสนอรำยงำนวันที่ 20 ธ.ค. 62 (6 วันทำกำร)
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หลักฐาน
1. หนังสือ NEDA 284/2020 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63
2. หนังสือกรมทำงหลวง เลขที่ คค 06136/3204 ลง
วันที่ 20 เม.ย. 63
3. หนังสือ เลขที่ MPWT 07888/PWT.DoR ลงวันที่
25 เม.ย. 63
4. หนังสือกรมทำงหลวง เลขที่ คค 06136/3204 ลง
วันที่ 20 เม.ย. 63
5. หนังสือกรมทำงหลวง เลขที่ คค 06136/4808 ลง
วันที่ 15 มิ.ย. 63
11. หนังสือ สบค. 1/110 ลงวันที่ 25 ส.ค. 63
12. หนังสือ MPWT เลขที่ 18086/PWT.DOR ลงวันที่
20 ส.ค. 63
13. หนังสือ สบค. 1/115 ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

1. หนังสือ สบค. 1/168 ลงวันที่ 11 ต.ค. 62 (แผน)
2. หนังสือ สบค. 1/183 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62
3. หนังสือ สบค. 1/197 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 62
4. หนังสือ สบค. 1/199 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 62
5. หนังสือ สบค. 1/201 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 62
6. หนังสือ สบค. 1/14 ลงวันที่ 27 ม.ค. 63
7. หนังสือ สบค. 1/17 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63
8. หนังสือ สบค. 1/80 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63
9. หนังสือ สบค. 1/81 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63
10. หนังสือ สบค. 1/110 ลงวันที่ 25 ส.ค. 63
11. หนังสือ สบค. 1/115 ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5
สบค 1

สบค. 1

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

6. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 สพพ. ลงนำมใน ROD ฉบับ
ใหม่กับ สปป.ลำว และ 17 ม.ค. 63 สพพ. เดินทำงไป
ลงนำมสัญญำเงินกู้กับ สปป.ลำว (ครั้งเดียวกัน)
โครงกำรสะพำน 5 เสนอรำยงำนวันที่ 27 ม.ค. 63 (6
วันทำกำร)
7. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 สพพ. เดินทำงไปเข้ำร่วมใน
กำรประชุม คกก. กำกับดูแลกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง (PPC)
ร่วมไทย-สปป.ลำว ณ จังหวัดหนองคำย เสนอรำยงำน
วันที่ 3 ก.พ. 63 (6 วันทำกำร)
8. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ทำกำรประชุมติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรรถไฟฯ เสนอรำยงำน รถไฟฯ
วันที่ 29 มิ.ย. 63 (7 วันทำกำร)
9. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ทำกำรประชุมติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร R11ฯ เสนอรำยงำน วันที่ 29
มิ.ย. 63 (7 วันทำกำร)
10. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 ทำกำรประชุม คคก. จัด
จ้ำงโครงกำรสะพำน 5 เสนอรำยงำน วันที่ 25 ส.ค. 63
(7 วันทำกำร)
11. เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 ทำกำรประชุมเปิดซอง
ประกวดรำคำสำหรับงำนก่อสร้ำงสัญญำที่ 1 โครงกำร
สะพำน เสนอรำยงำน วันที่ 9 ก.ย. 63 (5 วันทำกำร)

สบค 2
3.3 โครงการใหม่ (โครงการ NR67, โครงการ
ทวาย, โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: เสนอให้ คพพ. พิจำรณำอนุมัติ
หลักกำรในกำรให้ FA
(2) เดือนที่ 2-3: เจรจำรำยละเอียดเงื่อนไขทำง
กำรเงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่ำงสัญญำ
(3) เดือนที่ 4-5: เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
เพื่อพิจำรณำร่ำงสัญญำ (ถ้ำมี)
(4) เดือนที่ 6: เสนอ คพพ. พิจำรณำรำยละเอียด
เงื่อนไขทำงกำรเงินและอนุมัติกำรให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(6) เดือนที่ 9-11: เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติกำร
ให้ FA
(7) เดือนที่ 12: ลงนำมในสัญญำ FA
หมำยเหตุ: ดำเนินกำรตำมขั้นตอน/แผนงำน
ภำยหลังจำกมี Formal Request (โครงกำร NR67,

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำนำเสนอต่อ ครม.
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
ระดับ 4 ระดับ 5 ลงนำมในร่ำงสัญญำเงินกู้
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โครงกำร NR67
ฝ่ำยกัมพูชำได้มี ส. รับรองผลกำรศึกษำแล้ว และเมื่อ
วันที่ 12 มี.ค. 63 สพพ. ได้มี ส. ถึง MPWT เพื่อนำส่ง
Final Report และติดตำม Formal Request สำหรับ
กำรขอรับ FA ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่ำงกำรประสำน
รับ Formal Request
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมำสที่ 3/63 (มิ.ย. 63) MPWT ได้
ประสำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรมำยัง สพพ. เพื่อขอให้
สพพ. ประสำนที่ปรึกษำเพื่อแก้ไข Animation ของ
โครงกำร เนื่องจำกประสงค์จะขอ FA โดยไม่รวม Rest
Area ตำมผลกำรศึกษำเดิม ซึง่ สพพ. ได้ประสำนที่
ปรึกษำ เพื่อแก้ไข Animation ที่กล่ำวแล้ว
ไตรมำสที่ 4/63
1) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 สพพ. ได้ส่ง Animation ที่
ปรับแก้แล้วให้ MPWT เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
2) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 สพพ. ได้มีหนังสือถึงฝ่ำย
กัมพูชำ
เพื่อประสำนรับ Formal Request อีกครั้ง

สบค 2

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

2

3

4

ผลการดาเนินงาน
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
สพพ. และฝ่ำยเมียนมำได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้แล้ว
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63
ไตรมำสที่ 4/63
1) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ครม. ได้อนุมัติ FA
2) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 สพพ. ได้มี ส. แจ้งผลกำร
อนุมัติ FA ไปยังฝ่ำยเมียนมำ และขอให้จัดส่ง ส.
ชี้แจงประเด็นด้ำนสิง่ แวดล้อมของโครงกำรมำยัง สพพ.
3) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 ฝ่ำยเมียนมำนำส่ง Evidence
of Safeguards มำยัง สพพ.
4) เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 สพพ. ได้จัดส่งสัญญำเงินกู้
ฉบับลงนำม
โดย ผอ.สพพ. และจัดส่งให้ฝ่ำยเมียนมำลงนำม ทั้งนี้
ภำยหลัง

3.4 โครงการต่อเนื่อง
3.4.1 โครงการ Corridor Town
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-2: เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรให้ FA
(2) เดือน 3: ลงนำมในสัญญำ FA

3.4.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (โครงการส
ตึงบท)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ ปี 63
เสนอ ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) ดำเนินกำรตำมแผน
(3) สรุปผลกำรดำเนินตำมแผนฯ ปี 63 (ทั้ง
ปีงบประมำณ)

1

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรได้ตำมแผน และ
รำยงำนกำรเดินทำงทุกครั้ง
ระดับ 2 ระดับ 3 ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรได้ตำมแผน และ
รำยงำนกำรเดินทำงภำยใน 15 วันทำกำรทุกครั้ง
ระดับ 4 ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรได้ตำมแผน และ
รำยงำนกำรเดินทำงภำยใน 10 วันทำกำรทุกครั้ง
ระดับ 5 สรุปผลกำรดำเนินตำมแผนฯ ปี 63 และ
เสนอต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทรำบ
หมำยเหตุ: จำนวนครั้งที่เดินทำงติดตำมโครงกำร
ขึ้นอยู่กับ
1. ควำมพร้อมของผูบ้ ริหำร สพพ.
2. ควำมพร้อมของหน่วยงำนในประเทศ
เพื่อนบ้ำน
3. ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
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ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
ไตรมำสที่ 4/63
- หนังสือที่ นร. 0505/21390
ลว. 15 ก.ค. 63
- หนังสือที่ No. NEDA 466/2020
ลว. 28 ส.ค. 63
- สำเนำสัญญำเงินกู้โครงกำรไฟฟ้ำย่ำงกุ้ง
ลว. 23 ก.ย. 63

5

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำนำเสนอต่อ ครม.
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
ระดับ 4 ระดับ 5 ลงนำมในร่ำงสัญญำ FA
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
- ไม่มี กำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำม
แผน รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงทันท่วงที

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค 2

3.4.2 การติดตามโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 สบค. 2 ได้เสนอรำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินตำมแผนฯ ปี 63 และแผนปฏิบัติกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ ปี 64 ต่อ ผอ.สพพ.
โครงการสตึงบท
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดย สพพ. ได้มีกำร
ประชุมหำรือผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อประสำนงำน
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร และเร่งรัดกำรเบิก
จ่ำยเงินโครงกำร ดังนี้
ไตรมำสที่ 4/63 (ไม่มีกำรเดินทำงติดตำมโครงกำร
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19)
1) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 ฝ่ำยกัมพูชำจัดส่งเอกสำรกำร
เบิกจ่ำยครบถ้วน (ค่ำที่ปรึกษำควบคุมงำน) และ 9
ก.ค. 63 ฝ่ำยวิศวะนำส่งผลกำรพิจำรณำมำยัง สบค. 2
เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สบค. 2 เสนอ
ผอ. สพพ. เพื่อขอเบิกจ่ำยเงินที่กล่ำวเมื่อ 13 ก.ค. 63
(เบิกจ่ำยรอบวันที่ 29 ก.ค. 63)

สบค. 2
บันทึกข้อควำมที่ สบค. 02/163
ลว. 30 ก.ย. 63
โครงการสตึงบท

ไตรมำสที่ 4/63

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 สพพ. ประชุมติดตำมควำม
- บันทึกข้อควำมที่ สบค. 02/124
คืบหน้ำโครงกำรร่วมกับ MPWT ที่ปรึกษำและ
ลว. 13 ก.ค. 63
ผูร้ ับเหมำฯ ผ่ำนระบบ ZOOM
- บันทึกข้อควำมที่ สบค. 02/160
7) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 นำเสนอรำยงำนกำรประชุม
ลว. 30 ก.ย. 63
ติดตำมควำมคืบหน้ำฯ ต่อ ผอ.สพพ. ก่อนจัดส่งให้ฝ่ำย
กัมพูชำต่อไป
- ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนประกอบกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อำจส่งผลต่อกำร
เบิกจ่ำยเงินกู้ภำยใต้โครงกำร
หมำยเหตุ: 1. สำมำรถเดินทำงติดตำมโครงกำรสตึงบท
ตำมแผนงำนติดตำมฯ ภำยใต้เงื่อนไขกำรเดินทำง
ได้ร้อยละ 100 ของแผนงำนติดตำมฯ (ทั้งปี งปม.)
2. ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนและ
สถำนกำรณ์
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ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

4

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

3.5 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางด้าน
วิศวกรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ให้ควำมเห็นและตรวจสอบผลงำนกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัทที่ปรึกษำในส่วนของงำนที่
เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิศวกรรมให้เป็นไปตำมแผนงำน
ที่กำหนดไว้ (กำรให้ควำมเห็นเชิงวิศวกรรม
นับตั้งแต่วนั เดินทำงกลับจำกกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงำนกำรก่อสร้ำง
ที่บริษัทที่ปรึกษำควบคุมกับแผนงำนที่กำหนดไว้
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประกอบควำมคิดเห็น ใน
กำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร
(3) ให้ควำมเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศ
เพื่อนบ้ำน มีกรณี Variation Order โดยให้
คำแนะนำจะมีปริมำณกำรเปลีย่ นแปลงและรูปแบบ
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรงำนต่อไป
จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อน
บ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการและทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี 63 (ก่อนสิน้
ก.ย. 62)
(2) จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรที่ 1 ดำเนินกำรโดย สบค. 2
(ไตรมำสที่ 1)
- หลักสูตรที่ 2 ดำเนินกำรโดย สนผ. (ไตรมำสที่
3)
(3) รำยงำนผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ต่อ คพพ.
ทุกหลักสูตร (สบค. 2)
(4) รำยงำนสรุปผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี 63
และนำเสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี 64 ต่อ
คพพ. (ก่อนสิน้ ก.ย. 63)

(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ทำงด้ำนวิศวกรรมของแต่ละโครงกำร
ซึง่ จะใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนครั้ง
ต่อๆไป
(2) ควำมเห็นทำงด้ำนวิศวกรรมใน
เรื่องควำมครบถ้วนเรื่องเอกสำรและ
ควำมเหมำะสมของปริมำณงำนที่ขอ
เบิกจ่ำยเข้ำมำ ทั้งเรื่องควำมถูกต้อง
ในส่วนของรำคำเอง (เฉพำะที่เบิก
เข้ำมำแต่ละงวดเท่ำนั้นโดยในส่วน
ของแผนกำรเบิก จะให้อยู่ในส่วนของ
สบค. ที่รับผิดชอบ) และ ปริมำณ
งำน ที่สอดคล้องกัน
(3) ในส่วนของ Variation Order
จะมีกระบวนกำรให้ควำมเห็น
คล้ำยกันกับกำรเบิกจ่ำย

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อควำมสรุปควำมเห็นทำงด้ำน
วิศวกรรม ภำยใน 3 วัน

- เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่เข้ำ
รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้รับควำมรู้
เชิงทฤษฎีและแนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริง
- กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
โครงกำรเงินกู้จำกต่ำงประเทศของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
เกิดเครือข่ำยกำรดำเนินงำน
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
- ยกเลิก -

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
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ผลการดาเนินงาน

ฝ่ำยวิศวกรรมดำเนินกำรให้ควำมเนและข้อเสนอแนะ
ทำงด้ำนวิศวกรรม (FA) โดยจัดส่งบันทึกข้อควำมสรุป
ควำมเห็นทำงด้ำนวิศวกรรมโครงกำรสะพำนมิตรภำพ
ไทย-ลำว แห่งที่ 5 บึงกำฬ-บอลิคำไซ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว และโครงกำรพัฒนำถนน
หมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำนโนนสะหวันสำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ภำยใน 3 วัน โดยฝ่ำย
วิศวกรรมอ้ำงอิงวันที่ได้รับเรื่องและวันที่ส่งออกหนังสือ
เพื่อขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำด้ำนโครงกำรและ
วิศวกรรม สพพ. (ที่ปรึกษำด้ำนโครงกำรฯ) โดยเอกสำร
Back Up ของโครงกำรจะมำช้ำกว่ำเอกสำรนำส่งมำก
ส่งผลให้ฝ่ำยวิศวกรรมไม่สำมำรถตรวจสอบเอกสำรได้
เป็นไปตำมกำหนด

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

4.72

ฝ่ำย
วิศวกรรม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

-

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำร
และเครื่องมือในกำรดำเนินงำนให้
มีประสิทธิภำพ เช่น กำรประเมิน
ควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำน กำร
ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
และกำรจัดทำข้อกำหนดทำงด้ำน
สังคมและสิง่ แวดล้อม

5

6

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

การจัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ทบทวนรำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของประเทศ
เพื่อนบ้ำน (Country Risk)
(2) จัดทำรำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของประเทศ
เพื่อนบ้ำน (Country Risk) เสนอ ผอ.สพพ. และ
คพพ. เพื่อพิจำรณำ
กำหนดกำรจัดทำรำยงำน
-ประเทศ CLM จัดทำปีละ 2 ครั้ง
-ประเทศ VBST จัดทำปีละ 1 ครั้ง

สพพ. มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ให้ FA แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อลด
ควำมเสีย่ งในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน และลดควำมเสีย่ งจำก
กำร
ผิดนัดชำระหนี้ในอนำคต

ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
ประเมินผลโครงการผลประโยชน์และผลกระทบ
โครงการที่แล้วเสร็จ
สนผ.
กำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของ
โครงกำร
ที่แล้วเสร็จ (2 โครงกำร)
* โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 สปป.
ลำว
ช่วงบ้ำนตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง (แล้ว
เสร็จ ก.ค. 57) และโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกภูดู่
(อ.บ้ำนโคก
จ.อุตรดิตถ์) –เมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี สปป.
ลำว (แล้วเสร็จ มิ.ย. 57)

สพพ. สำมำรถนำบทเรียนที่ได้
จำกกำรดำเนินโครงกำรในอดีต
มำปรับใช้กับกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือในอนำคต

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ศึกษำข้อมูลทำงเศรษฐกิจของประเทศเพื่อน
บ้ำน (CLM/ VBST)
ระดับ 3 วิเครำะห์ประเมินควำมเสีย่ งของประเทศ
เพื่อนบ้ำนทั้ง 7 ประเทศ
ระดับ 4 จัดทำรำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของประเทศ
เพื่อนบ้ำนทั้ง 7 ประเทศเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ
ภำยใน 7 วันทำกำรหลังสิน้ สุดไตรมำสที่ 4
ระดับ 5 จัดทำรำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของประเทศ
เพื่อนบ้ำนทั้ง 7 ประเทศเสนอ คพพ. เพื่อทรำบในกำร
ประชุม คพพ. เดือนตุลำคม 2563

ผลการดาเนินงาน
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ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

5
'- สนผ. ดำเนินกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนทั้ง 7 ประเทศ
'- จัดทำรำยงำนประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อน
บ้ำนทั้ง 7 ประเทศ
'- เสนอรำยงำนประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน
ทั้ง 7 ประเทศ ต่อ คพพ. ทรำบ ในครำวประชุม คพพ.
ครั้งที่ 10/2563

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 4 ตรวจรับรำยงำนเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำฯ ได้มี
ระดับ 5 ตรวจรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress กำรประชุมตรวจรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Progress
Report)
Report) แล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

(1) จัดทำ TOR
(2) คัดเลือกที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำร
(3) กำรตรวจรับงำนกำรประเมินโครงกำร
(4) นำเสนอผลกำรประเมินโครงกำรต่อ
คพพ. เพื่อทรำบ

หลักฐาน

สนผ.

5
สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

7

จัดทางานวิจัยเรื่อง "การจัดลาดับความสาคัญใน
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน"
(1) จัดทำ TOR โครงกำร
(2) ดำเนินกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
(3) ตรวจรับ Inception Report
(4) ตรวจรับ Interim Report
(5) ตรวจรับ Final Report
(6) นำเสนอผลกำรดำเนินงำนต่อ คพพ.

8

การพัฒนารูปแบบและวิธีปฏิบัติงานด้านการให้
TA และ FA ให้มีประสิทธิภาพมากขึน
8.1 จัดทาแบบฟอร์มการตรวจสอบงานทางด้าน ฐำนข้อมูลและใช้ประเมิน
วิศวกรรม (ภาคสนาม)
ประสิทธิภำพของโครงกำรในเชิง
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วิศวกรรม
(1) จัดทำแบบฟอร์มกำรตรวจสอบและให้
ควำมเห็นทำงด้ำนวิศวกรรม สำหรับ สพพ.
(2) แจ้งเวียน Executing Agency สำหรับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
(3) นำแบบฟอร์มไปใช้กับภำคสนำม

8.2 จัดทารูปแบบมาตรฐานเรื่องการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (Formal
Request)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำข้อมูลจำก donors ต่ำงๆ
(2) ร่ำงรูปแบบมำตรฐำน (form) พร้อมเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง
- TA formal request
- FA formal request
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ

รัฐบำลไทยมีข้อมูลเชิงวิชำกำร
ประกอบกำรหำรือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน ในกำรก่อสร้ำงสะพำน
มิตรภำพไทย - ลำว และกำรเปิดจุด
ผ่ำนแดนตรงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นหลัก

กำรจัดทำ Formal Request มี
รำยละเอียดครบถ้วนและสำมำรถลด
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนได้

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ระดับ 2 ตรวจรับรำยงำนระหว่ำงกำรศึกษำ
ระดับ 3 ตรวจรับร่ำงรำยงำนขั้นสุดท้ำย
ระดับ 4 ตรวจรับรำยงำนขั้นสุดท้ำย
ระดับ 5 นำผลกำรศึกษำเสนอ คพพ. เพื่อทรำบใน
กำรประชุม คพพ. เดือนพฤศจิกำยน 2563

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สนผ.

0

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2
ระดับ 1 ปรับแก้ตำมควำมเห็นของที่ปรึกษำด้ำน
โครงกำรและวิศวกรรม สพพ.
ระดับ 2 นำแบบฟอร์มใช้งำนจริงครั้งที่ 1
ระดับ 3 ประชุมในฝ่ำยวิศวกรรมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ระดับ 4 ปรับแก้จำกกำรใช้งำนจริงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
ระดับ 5 รำยงำนผลกำรใช้แก่ผบู้ ังคับบัญชำ (รอง
ผูอ้ ำนวยกำร ศรัณยูฯ) เพื่อใช้เป็นต้นแบบหรือพัฒนำ
ต่อ

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 ศึกษำข้อมูลจำก donors ต่ำงๆ
ระดับ 3 ร่ำงรูปแบบมำตรฐำน (form) พร้อมเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ไม่มีกำรดำเนินงำนที่เป็นตัวชี้วดั ในรอบ 6 เดือนหลัง
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1. 25 มี.ค. 63 เสนอรำยงำนผลกำรศึกษำจำก
หน่วยงำนควำมช่วยเหลืออื่นๆ พร้อมทั้งนำเสนอ
รูปแบบมำตรฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และวิชกำรของ สพพ. ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ
2. 31 มี.ค. 63 ผอ.สพพ. อนุมัติรูปแบบมำตรฐำนกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรของ
สพพ. ตำมที่เสนอ"

ฝ่ำย
วิศวกรรม

5

สบค 1

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขันตอน
8.3 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สาหรับ
การจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-2: ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และสรุปประเด็นปัญหำเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
(2) เดือนที่ 3: เสนอแนวทำงปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(3) เดือนที่ 4: เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
พิจำรณำ
(4) เดือนที่ 5-6: เสนอ คพพ. พิจำรณำ

ผลลัพธ์
สพพ. สำมำรถจัดกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ฯ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
โดยให้ควำมสำคัญต่อประโยชน์ที่
เจ้ำหน้ำที่
ประเทศเพื่อนบ้ำนจะได้รับจำกกำร
เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค 2

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสรุป
ประเด็นปัญหำเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอแนวทำงกำรปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยพิจำรณำ
ระดับ 5 เสนอ คพพ. พิจำรณำ
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ไม่มีกำรดำเนินงำนที่เป็นตัวชี้วดั ในรอบ 6 เดือนหลัง
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1. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 สบค. 2 ได้เสนอแนวทำงกำร - บันทึกข้อควำมที่ สบค. 02/241
ปรับปรุงกฎระเบียบฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบ
ลว. 27 ก.พ. 63
2. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 ผอ.สพพ. อนุมัติข้อเสนอที่
กล่ำว และมอบหมำยให้นิติกรนำร่ำงระเบียบฉบับแก้ไข
เข้ำสูก่ ำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
3. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย
พิจำรณำเรื่องที่กล่ำวในกำรประชุม
4. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 คพพ. ได้พิจำรณำอนุมัติ
- รำยงำนกำรประชุม ระเบียบวำระที่ 3.2
ระเบียบฯ (ฉบับแก้ไข) ตำมที่คณะอนุกรรมกำร
ในกำรประชุมอนุ กม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63
กฎหมำยเสนอ
- รำยงำนกำรประชุม ระเบียบวำระที่ 4.2
ในกำรประชุม คพพ. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)

ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนำ
โครงกำรควำมร่วมมือให้ตอบสนอง
กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค และสอดคล้องกับ
พลวัตของนโยบำยต่ำงๆ

กิจกรรม/ ขันตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

9

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของไทย โดย
ใช้โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ใน
สปป. ลาว เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เส้นทาง
R 12 อยู่ภายใต้ GMS CBTA
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) บูรณำกำรข้อมูล และกลยุทธ์จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องของไทย เพื่อจัดทำร่ำงแนวทำงกำร
ผลักดันถนนหมำยเลข 12 ให้อยู่ภำยใต้ GMS CBTA
(2) ร่วมประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของ
ไทย เพื่อหำข้อสรุปทำงด้ำนแนวทำงกำรผลักดัน
ถนนหมำยเลข 12 ให้อยู่ภำยใต้ GMS CBTA
(3) จัดทำสรุปแนวทำงกำรผลักดันฯ เสนอ ผอ.
สพพ. พิจำรณำ
(4) ดำเนินกำรหำรือกับ สปป. ลำว ตำมกรอบแนว
ทำงกำรผลักดันฯ
(5) ถนนหมำยเลข 12 อยู่ภำยใต้ GMS CBTA

สำมำรถใช้กลไกกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำของ สพพ.
เป็นเครื่องมือต่อรองในกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
จัดทำร่ำง MoD เสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำแล้ว
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์จำกหน่วยงำนที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโดย สปป. ลำว
เกี่ยวข้องของไทย เพื่อจัดทำร่ำงแนวทำงกำรผลักดัน
ถนนหมำยเลข 12 ให้อยู่ภำยใต้ GMS CBTA
ระดับ 2 ร่วมประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ของไทย และ สปป.ลำว
ระดับ 3 จัดทำร่ำง MoD เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
ระดับ 4 ระดับ 5 ลงนำมใน MoD ร่วมกับ สปป.ลำว ในเรื่องให้
ถนนหมำยเลข 12 อยู่ภำยใต้ GMS CBTA

10

ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
Development Partner อื่นๆ (JICA โครงการ
สตึงบท ระยะที่ 2)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: ประสำน JICA เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล
และจัดเตรียมข้อมูลโครงกำรในเบื้องต้น
(2) เดือนที่ 2-3: สรุปขอบเขตของโครงกำร (ไม่ให้
ซ้ำซ้อน) เพื่อทบทวนแบบก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำย
โครงกำร และลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง สพพ.
กับ JICA
(3) เดือนที่ 4-8: ประสำนฝ่ำยวิศวกรรม สพพ. และ
ที่ปรึกษำควบคุมงำนโครงกำรสตึงบท ระยะที่ 1
เพื่อทบทวน แบบก่อสร้ำงและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
(4) เดือนที่ 9: สรุปผลกำรทบทวนฯ เสนอ ผอ.สพพ.
เพื่อพิจำรณำ

- ผลักดันให้เกิดโครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง สพพ. และ JICA ใน
ลักษณะ Parallel Project
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สพพ.และ
JICA มีควำมใกล้ชิดมำกขึ้น
- ลดควำมซ้ำซ้อนของกำรดำเนิน
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำร

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ประสำนฝ่ำยวิศวกรรม สพพ. และที่ปรึกษำ
ควบคุมงำนโครงกำรสตึงบท ระยะที่ 1 เพื่อทบทวน
แบบก่อสร้ำงและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 สรุปผลกำรทบทวนฯ ของฝ่ำยวิศวกรรม
สพพ. และที่ปรึกษำควบคุมงำนโครงกำรสตึงบท ระยะ
ที่ 1
ระดับ 5 เสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำผลกำรทบทวนฯ

- สพพ. และ JICA ได้ลงนำมใน ROD เพื่อแสดง
เจตจำนงถึงควำมต้องกำรร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรสตึงบท ระยะที่ 2
- สบค.2 ได้ประสำนกับฝ่ำยวิศวกรรม เพื่อทบทวน
แบบก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแล้ว และประสำน
กรมศุลกำกรเพื่อขอทรำบรำยละเอียดของเครื่อง s-ray
ที่จะติดตั้งที่ด่ำนบ้ำนหนองเอี่ยน ทั้งในเรื่องของ spec
และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำประมำณกำรวงเงินกู้โครงกำรสตึงบท ระยะที่
2 ต่อไป
ณ ไตรมำสที่ 4/63
1) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 สพพ. ได้มี ส. ถึงฝ่ำยกัมพูชำ
(MPWT) และ JICA เพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำ
ควำมร่วมมือ กำรให้ควำมช่วยเหลือสำหรับโครงกำรส
ตึงบท

ระยะที่ 2
2) เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 สพพ. ได้มี ส. ถึงฝ่ำยกัมพูชำ
(MPWT และ MEF) เพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำ
ควำมร่วมมือกำรให้ควำมช่วยเหลือสำหรับโครงกำรส
ตึงบท
ระยะที่ 2
3) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 สบค.2 ได้เสนอรำยงำน
สรุปผลกำรทบทวนฯ เสนอต่อ ผอ.สพพ.
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หลักฐาน

ณ ไตรมำสที่ 4/63
- หนังสือ No. NEDA 386/2020
ลว. 20 ก.ค. 63
- หนังสือ No. NEDA 448/2020
ลว. 21 ส.ค. 63
- บันทีกข้อควำม สบค.02/158 ลว. 22 ก.ย. 63

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

สนผ.

3

3

สบค. 2

5

แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
1

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 1 ทำงำนใกล้ชิดกับ
1 ร่วมประชุมหารือกับ Development Partners กำรดำเนินงำนของ สพพ. เป็นที่รู้จัก
รัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ของ
ต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบ
และยอมรับใน International
ประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งหุ้นส่วน
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานต่างๆ ใน Developing Community
เพื่อกำรพัฒนำในกำรจัดทำแผน
อนุภูมิภาค และภูมิภาค
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ทวิภำคีและพหุภำคีที่สำมำรถทำให้
(1) ศึกษำ และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ
เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
สนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
(2) ร่วมประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
(3) รำยงำนสรุปกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
กลยุทธ์ 2 ใช้ควำมร่วมมือตำม
กรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำง
กำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้
เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร

2

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง
CEXIM-EDCF-JICA-NEDA
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) กำหนดหัวข้อหลัก จัดเตรียมเนื้อหำ และ
กำหนดกำรสำหรับกำรประชุม
(2) นำ (1) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจำรณำ
(3) ประสำนผู้เข้ำร่วมประชุม และกำรจัดเตรียม
สถำนที่
(4) จัดกำรประชุม 4 ฝ่ำย
(5) สรุปผลกำรประชุมเสนอ คพพ. เพื่อทรำบ

หน่วยงำนเพื่อกำรพัฒนำในรูปแบบ
ทวิภำคีของภูมิภำคเอเชียมีโอกำสได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

2

3

ผลการดาเนินงาน

4

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ศึกษำ และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือกับ DP หรือ ปท.พบ.
ระดับ 2 ประสำนนัดหมำยกำรประชุมหำรือกับ DP
หรือ ปท.พบ.
ระดับ 3 ร่วมประชุมหำรือกับ DP หรือ ปท.พบ.
ระดับ 4 จัดทำรำยงำนสรุปกำรประชุมหำรือกับ DP
หรือ ปท.พบ.
ระดับ 5 เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ/ ทรำบ
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ยกเลิกกำรจัดประชุม 4 ฝ่ำย
CEXIM-EDCF-JICA-NEDA
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สนผ.

5

สนผ.

-

'- จัดทำรำยงำนกำรประชุมหำรือทำงไกล (Video
Conference) ระหว่ำง ADB - NEDA เพื่อหำรือในกำร
Renew Partnership Arrangement
'- เสนอรำยงำนกำรประชุมฯ ต่อ ผอ. สพพ. โดยทรำบ
ข้อมูลผลกำรประชุมฯ แล้ว

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
1

กลยุทธ์ที่ 3 ประสำนกับหน่วยงำน
ของรัฐบำลไทยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
ผลักดันและส่งเสริมกำรบูรณำกำร
ในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้ง
พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อ
นำบทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดทำ
ยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต

3

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

4

บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วมการ
ประชุมทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การประชุม JC
ระหว่างไทยกับปท.พบ. การประชุมในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ อาทิ ACMECS GMS BIMSTEC MLC
เป็นต้น เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความร่วมมือตามกรอบต่างๆ รวมทั้งผลักดัน
โครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ขั้นตอนกำรทำงำนและดำเนินโครงกำรตำมพันธะ
สัญญำ/ยุทธศำสตร์/และนโยบำยต่ำงๆ
(1) ประชุมหำรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบำย ภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยใต้กรอบควำม
ร่วมมือต่ำงๆ
การดาเนินกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 แผนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Smart สู่
ความทันสมัย)

รัฐบำลไทยสำมำรถใช้ สพพ. เป็น
กลไกของรัฐบำลในกำรดำเนิน
นโยบำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในรูปแบบ
พหุภำคีผ่ำนกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- งานเสวนาเนือ่ งในวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี
(1) แต่งตั้งคณะทำงำน
(2) จัดทำขอบเขตของงำน
(3) รำยงำนผลขอบเขตของงำนต่อ ผอ. สพพ.
(4) ดำเนินกำรจัดจ้ำง
(5) ดำเนินกำรจัดงำน

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน ได้รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง รวมถึงประโยชน์ที่
ไทยจะได้รับ และเกิดกำรบูรณำกำร
ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำ
กำรลงทุนในภูมิภำค

2

3

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ศึกษำ และรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมเข้ำร่วมกำรประชุม
ระดับ 2 ประสำนนัดหมำยกำรประชุม
ระดับ 3 ร่วมประชุมหำรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบำย
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
ระดับ 4 จัดทำรำยงำนสรุปกำรประชุม
ระดับ 5 เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

- จัดทำสรุปรำยงำนกำรประชุมหำรือระดับสูงเพื่อ
กำหนดทิศทำงกำรทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังโควิด-19
'- จัดทำสรุปรำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ประเมินและประสำนกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำร
กำหนดท่ำทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่ำงๆ ครั้งที่
1/2563 ณ กรุงเทพฯ
'- จัดทำสรุปรำยงำนกำรประชุมเสวนำทำงวิชำกำร
และรับฟังควำมคิดเห็นเรื่อง “เศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน
โดยเสนอรำยงำนดังกล่ำวให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำแล้ว

สนผ.

5

สปส.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ภำคประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชน ได้รับข้อมูลใน
ทิศทำงเดียวกัน และเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เชื่อมั่นในองค์กร

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
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ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์ COVID-19 บันทึกข้อควำม สอก. 05(5)/ 19 ลงวันที่
29 เม.ย 63 ผู้อำนวยกำร สพพ. อนุมัติให้ยกเลิก
กิจกรรมงำนเสวนำเนื่องในวันสถำปนำครบรอบ
15 ปี เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด

-

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
1

- ผลิตรายงานประจาปี 2562
(1) ดำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์
(2) ส่งสรุปรำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์ต่อ สนผ.
(3) ดำเนินกำรกำหนดคุณสมบัติกำรผลิต
(4) เสนอกำรกำหนดคุณสมบัติกำรผลิตต่อฝ่ำยพัสดุ
(5) ดำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สพพ.

ผลของกำรปฏิบัติงำนภำยใต้
แผนปฏิบัติงำนประจำปี ผู้บริหำร
ของหน่วยงำนจะได้นำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ หรือนำมำปรับกลยุทธ์ ใน
กำรบริหำรจัดกำรในปีต่อๆไป ให้ดี
ยิ่งขึ้น

2

3

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลต่อผู้รับจ้ำง ภำยในเดือนเมษำยน
ระดับ 3 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ภำยในเดือนมิถุนำยน
ระดับ 5 ดำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ สพพ. ภำยใน
เดือนกรกฎำคม
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1. ดำเนินกำรจัดส่งเนื้อหำไปยังบริษัทฯ ผู้รับจ้ำง
ภำยในเดือนเมษำยน 2563
2. เดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2563 อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจควำมถูกต้อง แก้ไขอำร์ตเวิร์ค
3. เสนออนุมัติตีพิมพ์ในเดือนพฤษภำคม 2563
4. ผู้อำนวยกำร สพพ. อนุมัติฯ ในเดือนพฤษภำคม
2563

1. บันทึกข้อควำมที่ สอก. 05(3)/72 ลงวันที่
4 มี.ค. 63 ผู้อำนวยกำร สพพ. อนุมัติให้ผลิตรำยงำน
ประจำปี 2562 วงเงิน 172,000 บำท
2. ผู้อำนวยกำร สพพ. มีคำสั่ง สพพ. ที่ 28/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 6 มี.ค. 63
3. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินกำรตรวจรับ
พัสดุ ตำมใบสั่งจ้ำง สพพ. 026/2563 ลงวันที่
9 มี.ค. 63 ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงำนตำมเงื่อนไขใน
วันที่ 8 พ.ค. 63 ได้ทำกำรตรวจรับไว้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.
63 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพพ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
1

- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกในช่วงปีใหม่
(1) แต่งตั้งคณะทำงำน
(2) จัดทำขอบเขตของงำน
(3) รำยงำนผลขอบเขตของงำนต่อ ผอ. สพพ.
(4) ดำเนินกำรจัดจ้ำง
(5) ดำเนินกำรแจกจ่ำยต่อกลุ่มเป้ำหมำย

หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคีเครือข่ำย และ
สื่อมวลชน ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รู้ทิศทำงกำรรณรงค์
จดจำเอกลักษณ์ที่เสมือนเป็น
ตัวแทนหน่วยงำน ในกำรร่วมกัน
พัฒนำควำมร่วมมือ และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

- การโฆษณาประชาสัมพันธ์วารสารการเงิน
การคลัง ฯลฯ และจัดเก็บข่าวจากหนังสือพิมพ์
และอินเตอร์เน็ต
(1) ดำเนินกำรจัดจ้ำง
(2) ออกแบบสื่อโฆษณำวำรสำรกำรเงินคลัง
(3) ตีพิมพ์วำรสำร
(4) เผยแพร่วำรสำรต่อสำธำรณชน

1. สพพ. เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้ำหมำย
กำรคลัง กำรเงิน และเศรษฐกิจ โดย
สำธำรณชนสำมำรถติดตำมควำม
เคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และผลงำน
ในบทควำมต่ำงๆ ที่มีเนื้อหำสำระ
และ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
2. ลดต้นทุน ลดระยะเวลำในกำร
ติดต่อสื่อสำร รวมไปถึงยังำมำรถทำ
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
ขององค์กรไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้
เป็นจำนวนมำก สะดวก รวดเร็ว
และทันต่อเหตุกำรณ์

- ผลิตของที่ระลึกในกิจกรรม หรือ พิธีการต่างๆ
ของ สพพ. ประจาปี 2563
(1) ดำเนินกำรกำหนดคุณสมบัติกำรผลิต
(2) เสนอกำรกำหนดคุณสมบัติกำรผลิตต่อฝ่ำยพัสดุ
(3) ดำเนินกำรจัดจ้ำง
(4) ผอ.สพพ. อนุมัติกำรผลิต

ของที่ระลึกหรือสัญลักษณ์ทำให้ผู้ใช้
จดจำได้เป็นอย่ำงดี เกิดผลดี
ทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน/ชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพำะป้องกันและรักษำชื่อเสียง
ของหน่วยงำน

2

3

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทำงำน ภำยในเดือนตุลำคม
ระดับ 3 จัดทำขอบเขตของงำน ภำยในเดือน
พฤศจิกำยน
ระดับ 4 รำยงำนผลขอบเขตของงำนต่อ ผอ. สพพ.
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน
ระดับ 5 ดำเนินกำรแจกจ่ำยต่อกลุ่มเป้ำหมำย ระหว่ำง
เดือนธันวำคม-มกรำคม
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1-5 ไม่มี
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 เสนอฝ่ำยพัสดุดำเนินกำรสนับสนุนวำรสำร
กำรเงินกำรคลัง ในเดือนเมษำยน 2563
ระดับ 3 ออกแบบสื่อโฆษณำ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนำยน
2563
ระดับ 5 มีกำรจัดเก็บข่ำว สพพ. ไตรมำสละ 5 ข่ำว

ดำเนินกำรแล้วเสร็จครึ่งปีแรก

1. เสนอฝ่ำยพัสดุดำเนินกำรสนับสนุนวำรสำรกำรเงิน
กำรคลัง ในเดือนเมษำยน 2563
2. ผู้อำนวยกำร สพพ. อนุมัติสื่อโฆษณำวำรสำร
กำรเงินกำรคลังในเดือนมิถุนำยน 2563
3. มีกำรจัดเก็บข่ำว สพพ. ไตรมำสละ 5 ข่ำว

รำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์ประจำเดือน ต่อ คพพ.

5

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ระดับ 3 ดำเนินกำรผลิตแล้วเสร็จ ภำยในเดือนเมษำยน
ระดับ 5 สำมำรถแจกของที่ระลึกตำมงำนต่ำงๆ ได้
ตำมแผนงำน

1. ดำเนินกำรผลิตเครื่องเบญจรงค์ในเดือนเมษำยน
2563
2. สำมำรถแจกของที่ระลึกในกิจกรรมต่ำงๆ ของ
สพพ.

มีกำรออกแบบโลโก้ ครบรอบ 15 ปี โดยให้ผู้บริหำร
สพพ. ร่วมกันพิจำรณำ ก่อนดำเนินกำรส่งต่อให้
ผู้ว่ำจ้ำงนำไปสกรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องเบญจ
รงค์ จำนวน 15 ชิ้น โดยมีกำหนดส่งมอบงำนตำม
ใบสั่งจ้ำง สพพ. 032/2563 ลงวันที่ 20 มีนำคม
2563 สิ้นสุดเงื่อนไขรับงำน ในวันที่ 19 เมษำยน 2563
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษำยน 2563

5
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ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
1

4.2 แผนพัฒนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press
Relations)

สำธำรณชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

- กิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน
(Meet the Press) และงานขอบคุณสื่อมวลชน
(Thanks Press)
(1) ดำเนินกำรจัดทำกำหนดกำร
(2) เชิญสื่อมวลชน/ภำคเอกชน
(3) จัดทำเอกสำรเผยแพร่
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมต่อ คพพ.

1. สื่อมวลชนเผยแพร่ผลกำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำอย่ำงดี และเป็น
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
2. ภำคเอกชนเข้ำใจและรับรู้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อย่ำงถูกต้อง ในกำร
ดำเนินงำนของ สพพ. โดยยึดหลัก
กำรปฏิบิตงำนร่วมกันระหว่ำง สพพ.

- กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Visit) และ
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือ
กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ หรือส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/
ลดโลกร้อน เช่น สนับสนุนทางการแพทย์
การปลูกป่า ขยายพันธุ์สัตว์ หรือ Hand to Hand
มอบโครงการเพื่อต่อยอดโรงแยกขยะ เป็นต้น
(1) ดำเนินกำรจัดทำแผนงำน
(2) เชิญสื่อมวลชน/ภำครัฐ/ภำคเอกชน
(3) จัดทำเอกสำรเผยแพร่
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมต่อ คพพ.

1. สื่อมวลชนนำข้อเท็จจริงหรือ
เรื่องรำวที่พบเห็นไปเสนอข่ำวสู่
ประชำชน
2. ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงำน
เกิดควำมสัมพันธ์อันดี ชุมชนมชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2

3

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 เชิญภำคเอกชนภำยในเดือน ส.ค. 63
ระดับ 3 ดำเนินกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน
ภำยในเดือน ส.ค. 63 (กรณีโควิด-19 เข้ำสู่สภำวะปกติ
โดยเป็นไปตำมประกำศของรัฐบำล)
ระดับ 5 จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนที่เชิญ

Page 5 of 5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

1. เชิญภำคเอกชนภำยในเดือนมิถุนำยน 2563
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน เมื่อวันที่ 14
กรกฎำคม 2563 ณ อำคำรซันทำวเวอร์ส บี ชั้น 39
3. จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
จำนวนที่เชิญ

1. บันทึกข้อควำม สอก. 07(2)/9 ลงวันที่
23 มิ.ย. 63 ส่งออกหนังสือเชิญชวนภำคเอกชน
2. บันทึกข้อควำม สปส. 07(2)/20 ลงวันที่
31 ก.ค. 63 รำยงำนผลกำรจัดประชุมฯ

5

ผู้อำนวยกำร สพพ. มีดำริให้ยกเลิกกำรจัด เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19

บันทึกข้อควำม สอก. 05(5)/ 19 ลงวันที่
29 เม.ย 63 ผู้อำนวยกำร สพพ. อนุมัติให้ยกเลิก
Press Visit and CSR เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด

-

แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

สานักบริหารเงินทุน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

2

3

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ผู้รับผิดชอ
บ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพือ่ ความยั่งยืนในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่
เหมาะสม
จากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ สพพ. ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

1 การร่วมมือกับสถาบันการเงินภายในประเทศ เพือ่ เป็นแหล่ง
เงินทุน
1.1 การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพือ่ รองรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
(3) ดาเนินการตามแผนฯ
(4) รายงานผลต่อ ผอ.สพพ.

1.2 จัดทาความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพือ่ รองรับ
การลงทุนในอนาคต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
(2) จัดทาแนวทางความร่วมมือฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน
(กรณี คพพ. อนุมัติ)

มีเงินทุนเพียงพอ
สาหรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอนาคต



รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนฯ โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน 1
โครงการ
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ.

- 28 เม.ย. 63 ครม. อนุมัติแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ปี 2563 ครั้งที่ 1 (ค. R11 วงเงิน
913.25 ลบ.)
- 20 พ.ค. 63 ผอ. สพพ. อนุมัติให้มีหนังสือถึง
สถาบันการเงินต่างๆ จานวน 17 แห่ง เพื่อไห้ยื่น
ข้อเสนอการกู้เงินสาหรับโครงการ R11 ในวันที่
31 ก.ค. 63
- 20 ส.ค. 63 ผอ. สพพ. รับทราบผลการ
ดาเนินงานของคณะทางานการเปิดซองฯ
- 26 ส.ค. 63 คพพ. เห็นชอบให้ สพพ. กู้เงินกับ
ธ. เพื่อการส่งออกและนาเข้าสาหรับโครงการ R11

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/282
ลว. 31 ต.ค. 62
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/213.1
ลว. 19 ส.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63

สบท.

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 63)
ระดับ 3 นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
ระดับ 5 ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
สถาบันการเงิน ภายในเดือน มิ.ย. 63 (กรณี คพพ. อนุมัติ)

- 4 มี.ค. 63 ได้มีการประชุมหารือกับธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเนื้อหาในร่างบันทึกข้อตกลงฯ
- 19 มี.ค. 63 Exim ได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงฯ
เพื่อให้ สพพ. พิจารณา
- 31 มี.ค. 63 ผอ.สพพ. เห็นชอบแนวทางความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงิน (ธสน. และ สพพ.)
- 27 พ.ค. 63 คพพ. เห็นชอบและมอบหมายให้
ผู้อานวยการ สพพ. เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
- 30 มิ.ย. 63 ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง
ธสน. และ สพพ.

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/87
ลว. 31 มี.ค. 63
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
21 ส.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63

สบท.




มีความร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี และขยายการ
พัฒนาในภูมิภาค






5

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการ
ให้ความร่วมมือทางการเงิน
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ
การเป็นตัวแทนการให้กู้ และ
การให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น

กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้เป็น
ไปตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหนี้ และระบบฐาน
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
สามารถรองรับการดาเนินงาน
ของ สพพ. ในอนาคต

2

3

ศึกษาแนวทาง/รูปแบบในการจัดทาเงินกู้ประเภท
Standby Credit เพือ่ รองรับการใช้จ่ายของ สพพ. กรณี
สภาพคล่องไม่เพียงพอ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษารูปแบบการดาเนินงาน และศึกษาแนวทางว่า สพพ.
สามารถดาเนินการได้หรือไม่ (ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
(2) หารือร่วมกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือ SFI เพื่อศึกษา
รูปแบบเงินกู้ที่สถาบันการเงินสามารถดาเนินการได้
(3) จัดทาสรุปแนวทางการดาเนินงานฯ เสนอต่อ ผอ.สพพ.
(4) นาเสนอแนวทางในการดาเนินงานฯ ต่อ คพพ.
(5) ดาเนินการจัดหาสถาบันการเงิน (กรณี คพพ. อนุมัติให้
ดาเนินการ)
ศึกษาแนวทาง/รูปแบบในการจัดทาเงินกู้ประเภท
Standby
รองรับการใช้หจารเงิ
่ายของ
3.1
การเพิCredit
ม่ ประสิทเพืธิภอ่ าพในการบริ
นทุนสพพ. กรณี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสม
ของ สพพ.ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงานของ
สพพ.
(2) นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
(3) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ (กรณี คพพ. อนุมัติ)

2

3

สพพ. มีหลักเกณฑ์ฯ
ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการดาเนินงาน





ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4

ลดความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่อง
ในอนาคต




เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอ
บ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดทาสรุปแนวทางการดาเนินงานฯ
ระดับ 3 เสนอต่อ ผอ.สพพ.
ระดับ 5 นาเสนอแนวทางในการดาเนินงานฯ
ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณา

- 8 ต.ค. 62 ได้มีการหารือเบื้องต้นทางโทรศัพท์ - บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/194
กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ลว. 24 ก.ค. 63
- 26 พ.ย. 62 ได้การหารือเบี้องต้นทางโทรศัพท์
กับธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
- 27 ก.พ. 63 รายงานแนวทางการจัดทาเงินกู้ฯ
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุน ครั้งที่ 3/2563
- 30 ก.ค. 63 ผอ. สพพ. รับทราบผลการศึกษา
แนวทางการจัดทาเงินกู้ฯ และให้นาเสนอ คอก.
ความเสี่ยงฯ
- 21 ส.ค. 63 คอก.ความเสี่ยงฯ รับทราบความ
เป็นไปได้ในการกู้เงินประเภท Standyby Credit

สบท.

5

5

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และ
การบริหารเงินสะสมของ สพพ.ให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับการดาเนินงานของ สพพ. ให้เป็นมาตรฐานและมีความ
เหมาะสมในการดาเนินงานในปัจจุบัน
ระดับ 2 ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ประกอบการทบทวน/จัดทาหลักเกณฑ์ฯ
ระดับ 3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
ระดับ 4 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ระดับ 5 เสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณา และ
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ (กรณี คพพ. อนุมัติ)

- ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
- 20 ธ.ค. 62 เสนอหลักเกณฑ์ฯ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยมอบหมาย
ให้ สพพ. เสนอ คอก. กฎหมายฯ เพื่อพิจารณา
- 5 ก.พ. 63 คอก.กฎหมายฯ ครั้งที่ 2/2563
เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ และให้นาเสนอ คพพ.
- 19 ก.พ. 63 คพพ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ
- 26 ก.พ. 63 ประธาน คพพ. ลงนามในประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ
- 27 ก.พ. 63 สพพ. ได้เวียนประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ
ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เรียบร้อยแล้ว

สบท.

5

5



- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
20 ธ.ค. 62
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63
- ประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ.
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 ก.พ. 63

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

3.2 การบริหารจัดการหนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 63
(2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ต่อ คพพ. เป็นราย
เดือน
(3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 63 เสนอ ผอ. สพพ.

ดาเนินการบริหาร
จัดการหนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
และภายในระยะเวลา
ที่กาหนด



2

3

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

4
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 63
1.1 การจัดเก็บหนี้
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
1.1 การจัดเก็บหนี้
 *เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ โดยไม่นับโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจะต้องแจ้งเก็บตามที่ระบุในสัญญา และโครงการ
ที่ สพพ. ไม่ได้เป็น Lender's Agent คือ โครงการ R3
ระดับ 1 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 1
วัน
ระดับ 2 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 2
วัน
ระดับ 3 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3
วัน
ระดับ 4 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 4
วัน

- 19 ก.ย. 62 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการติดตาม
หนี้จากผู้กู้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- 25 ต.ค. 62 ผอ. สพพ. รับทราบ รายงานผล
การจัดเก็บหนี้ ปี 62
- สบท. การจัดเก็บหนี้เฉพาะโครงการที่
แล้วเสร็จ ได้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา
5 วันทาการ จานวน 30 รายการ
- 16 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการจัดเก็บ
หนี้
ปี 64

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/224
ลว. 17 ก.ย. 62
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/280
ลว. 25 ต.ค. 62
- บันทึก ที่ สบท. 03/202 ลว. 22 ส.ค. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 2 ก.ย. 62
และ
5 ก.ย. 62: 2 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/205 ลว. 29 ส.ค. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ต.ค. 62:
1 โครงการ)

- บันทึก ที่ สบท. 03/261 ลว. 10 ต.ค. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 ต.ค. 62:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/263 ลว. 10 ต.ค. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 ต.ค. 62:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/281 ลว. 28 ต.ค. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 พ.ย. 62 :
5 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/294 ลว. 13 พ.ย. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ธ.ค. 62:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/295 ลว. 13 พ.ย. 62
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ธ.ค. 62:
1 โครงการ)
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- บันทึก ที่ สบท. 03/296 ลว. 15 พ.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ม.ค. 63 : 1
โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/328 ลว. 25 ธ.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 15 ม.ค. 63 :
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/9 ลว. 7 ม.ค. 63 (วันที่
ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ก.พ. 63 : 1
โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/10 ลว. 7 ม.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 ม.ค. 63 :
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/11 ลว. 7 ม.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 ม.ค. 63 :
1 โครงการ)

- บันทึก ที่ สบท. 03/41 ลว. 12 ก.พ. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 2 มี.ค. 63
และ 5 มี.ค. 63: 2 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/72 ลว. 18 มี.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 เม.ย. 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/73 ลว. 18 มี.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 เม.ย. 63:
1 โครงการ)
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- บันทึก ที่ สบท. 03/74 ลว. 18 มี.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 เม.ย. 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/82 ลว. 25 มี.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 พ.ค. 63:
5 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/128 ลว. 15 พ.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 มิ.ย 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/142 ลว. 2 มิ.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 มิ.ย 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/164 ลว. 25 มิ.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ก.ค. 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/171 ลว. 3 ก.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 15 ก.ค. 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/179 ลว. 10 ก.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 20 ก.ค. 63:
1 โครงการ)
- บันทึก ที่ สบท. 03/188 ลว. 21 ก.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 5 ส.ค. 63:
1 โครงการ)
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/233
ลว. 16 ก.ย. 63
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1.2 การชาระหนี้
ระดับ 1 ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
1 วันทาการ
ระดับ 2 ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
2 วันทาการ
ระดับ 3 ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
3 วันทาการ
ระดับ 4 ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
4 วันทาการ
ระดับ 5 จัดทาแผนการชาระหนี้ปี 64 ต่อ ผอ. สพพ. และ
ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้ 5 วันทาการ

- 24 ก.ย. 62 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการ
ชาระหนี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สพพ.
- 25 ก.ย. 62 ผอ. สพพ. รับทราบรายงาน
ผลการชาระหนี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สพพ.
- ทาบันทึกขออนุมัติชาระหนี้ได้ก่อนวัน
ชาระหนี้ 5 วันทาการ จานวน 7 โครงการ
และก่อนวันชาระหนี้ 4 วันทาการ จานวน
1 โครงการ
- 30 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการชาระหนี้
ปี 64

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/228
ลว. 23 ก.ย. 62
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/234
ลว. 25 ต.ค. 62
- บันทึก ที่ สบท. 03/268 ลว. 15 ต.ค. 62
(ชาระหนี้ 21 ต.ค. 62)
- บันทึก ที่ สบท. 03/317 ลว. 13 ธ.ค. 62
(ชาระหนี้ 30 ธ.ค. 62)
- บันทึก ที่ สบท. 03/39 ลว. 11 ก.พ. 63
(ชาระหนี้ 28 ก.พ. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/54 ลว. 2 มี.ค. 63
(ชาระหนี้ 10 มี.ค. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/99 ลว. 10 เม.ย. 63
(ชาระหนี้ 20 เม.ย. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/151 ลว. 11 มิ.ย. 63
(ชาระหนี้ 30 มิ.ย. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/210 ลว. 18 ส.ค. 63
(ชาระหนี้ 31 ส.ค. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/223 ลว. 1 ก.ย. 63
(ชาระหนี้ 10 ก.ย. 63)
- บันทึก ที่ สบท. 03/249 ลว. 30 ก.ย. 63
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(2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ต่อ คพพ.
เป็นรายเดือน และจัดส่งระเบียบวาระภายใน 8 วัน
ทาการก่อนวันประชุม
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จานวน 2 เดือน
ระดับ 2 ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จานวน 3 เดือน
ระดับ 3 ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จานวน 4 เดือน
ระดับ 4 ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จานวน 5 เดือน
ระดับ 5 ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ จานวน 6 เดือน

จัดทารายงานผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้
ต่อ คพพ. และจัดส่งระเบียบวาระได้ภายใน
8 วันทาการ ได้ครบถ้วน จานวน 12 เดือน
(เดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 13/2562
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63
2/2563
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63
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การเพิม่ ศักยภาพด้านความยั่งยืนทางการเงิน เพือ่ ให้
ตอบสนองต่อภารกิจของ สพพ. ในอนาคต
4.1 การจัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ปรับปรุงเงื่อนไขในการจัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงิน
ตามข้อเสนอแนะของ คพพ.
(2) นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) รายงานผลเสนอ คพพ.
(4) ดาเนินการตามกรอบที่อนุมัติ
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นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
มีความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินงานของ สพพ.




รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 รายงานผลต่อ คพพ.
ระดับ 3 ปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการเงิน
ตามข้อเสนอแนะ คพพ.
ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุงฯ ต่อ คพพ. และดาเนินการ
 ตามกรอบฯ (กรณี คพพ. อนุมัติ)

- จัดทาร่างกรอบความยั่งยืนฯ และปรับปรุง
เงื่อนไขฯ ตามข้อเสนอแนะของ คพพ.
- 20 ธ.ค. 62 เสนอกรอบความยั่งยืนฯ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ครั้งที่ 4/2562
- 4 มี.ค. 63 เสนอกรอบความยั่งยืนฯ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ครั้งที่ 1/2563

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63

สบท.

5

- 20 ก.พ. 63 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการกู้เงินฯ - บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/44
- 4 มี.ค. 63 คณะอนุกรรมการบริหาร
ลว. 18 ก.พ. 63
ความเสี่ยงฯ เห็นชอบแผนการกู้เงินฯ
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
- 25 มี.ค. 63 คพพ. เห็นชอบแผนการกู้เงินฯ บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63

สบท.

5

- 7 พ.ค. 63 เสนอกรอบความยั่งยืนฯ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ครั้งที่ 2/2563
- 27 พ.ค. 63 คพพ. รับทราบกรอบความยั่งยืน
ทางการเงินของ สพพ.
4.2 การจัดทาแผนการกู้เงิน/ออกพันธบัตรในระยะเวลา 5 ปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการกู้เงิน/ออกพันธบัตรในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2568)
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

ระดับที่ได้

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

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ระดับ 3 แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ
ระดับ 5 เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา





แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ทางานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่เหมาะสม เอื้อต่อการทางานที่มี
(1) ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้
(2) นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
และยกระดับความโปร่งใสของการ
(3) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
ปฏิบัตงิ านให้สามารถตรวจสอบได้

2

สนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
คพพ. และเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.
จานวน 3 ครั้ง
- กิจกรรมศึกษาดูงานของ คพพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- เยีย่ มชมโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว
- ร่วมพิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เมียนมา โครงการพัฒนาเมืองภายใต้
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 3
ในส่วนของเมืองเมียวดี
*หมายเหตุ: ระยะเวลาจัดกิจกรรมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้าง
องค์กรใหม่ที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
องค์กรได้

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระดับ 3 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 4 นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับ 5 นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

ดาเนิการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภารกิจหลักของ สพพ. และ
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่กรรมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) (สนผ.)
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ดาเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ระดับ 4 สรุปผลการศึกษาดูงานเสนอ คพพ. เพื่อ
ทราบภายในเดือนมกราคม
ระดับ 5 สรุปผลการศึกษาดูงานเสนอ คพพ. เพื่อ
ทราบภายในเดือนธันวาคม

1. คพพ. รับทราบปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความสามารถของ คพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จานวน 3 ครั้ง คือ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
คพพ. ในการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 62 ซึ่ง
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 20
พ.ย. 62
2.2 การเดินทางตรวจเยีย่ มโครงการของ คพพ. ใน
พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียง
แมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 63 ซึ่งได้รายงานผลการจัด
กิจกรรมต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63
2.3 การเดินทางเข้าร่วมในพิธีลงนามในสัญญาเงินกู้
โครงการ Corridor Towns การเยีย่ มคารวะผู้บริหาร
ระดับสูงของเมียนมา และการเยีย่ มชมพื้นที่โครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 23-25
ก.พ. 63 ณ กรุงเนปยีดอ และเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รายงานผลการจัดกิจกรรม
ต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63
*ดาเนินการแล้วเสร็จในครึ่งปีแรก

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของ คพพ.
ระดับ 1 จัดทาปฏิทิน คพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ระดับ 2 เสนอให้ คพพ. รับทราบ
ระดับ 3 ดาเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง
ระดับ 4 ดาเนินการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง
ระดับ 5 จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อ
คพพ.
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หลักฐาน

1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62
2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62
3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63
4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สอก

5

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

สนผ./
สปส.

สบค.1/
สบค. 2/
สปส.

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน
(2) จัดทาปฏิทินการประชุม คพพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ในปี 2562) และเสนอให้
คพพ. รับทราบ
(3) ดาเนินการจัดการประชุม คพพ.
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารอื่นๆ ประกอบการประชุม
- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ.
รายเดือน เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
- แจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่
สพพ. ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
จัดส่งระเบียบวาระการประชุม
ระดับ 1 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 6 วัน
ระดับ 2 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 7 วัน
ระดับ 3 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 8 วัน
ระดับ 4 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 9 วัน
ระดับ 5 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 10 วัน

ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องของฝ่าย ตารางสรุปสถิตกิ ารเสนอระเบียบวาระของฝ่ายส่งเสริม
ส่งเสริมฯ ไปยัง ผอ.สพพ. เฉลี่ย 11.2 วัน โดยมี
ประสิทธิภาพองค์กร
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63
เฉลี่ย 9 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.
2. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63
เฉลี่ย 10 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.
3. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63
เฉลี่ย 15 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.
4. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63
เฉลี่ย 13 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.
5. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63
เฉลี่ย 13 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.
6. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63
เฉลี่ย 7.2 วัน ก่อนวันประชุม คพพ.

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
เสนอรายงานการประชุม คพพ. ต่อผู้บริหาร
ระดับ 1 เสนอรายงานฯ ภายใน 9 วันทาการ หลังจาก
ประชุม คพพ.
ระดับ 2 เสนอรายงานฯ ภายใน 8 วันทาการ หลังจาก
ประชุม คพพ.
ระดับ 3 เสนอรายงานฯ ภายใน 7 วันทาการ หลังจาก
ประชุม คพพ.
ระดับ 4 เสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันทาการ หลังจาก
ประชุม คพพ.
ระดับ 5 เสนอรายงานฯ ภายใน 5 วันทาการ หลังจาก
ประชุม คพพ.

ฝ่ายส่งเสริมฯ จัดทารายงานแล้วเสร็จ และเสนอ
รายงานการประชุม คพพ. ต่อผู้บริหาร โดยระเบียบ
วาระที่เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย
1.02 วันทาการ หลังจากประชุม คพพ. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 7 พ.ค. 63
(เสนอภายใน 4 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 1 วัน
2. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 4 มิ.ย. 63
(เสนอภายใน 5 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 0 วัน
3. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 1 ก.ค. 63
(เสนอภายใน 5 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 0 วัน
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1. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ ฝสภ 07/104 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 พ.ค. 63
2. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/2 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 63
3. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/24 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 6/2563 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 63
4. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/50 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 7/2563 ลงวันที่ 5 ส.ค. 63
5. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/80 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 3 ก.ย. 63

ผู้รับ
ผิดชอบ
สปส.

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63 6. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 5 ส.ค. 63
ที่ สปส 07(1)/99 เรื่อง ร่างรายงานการประชุม คพพ.
(เสนอภายใน 8 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 29 ก.ย. 63
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 2 วัน
5. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 3 ก.ย. 63
(เสนอภายใน 6 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 1.5 วัน
6. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63
- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงาน วันที่ 29 ก.ย. 63
(เสนอภายใน 7 วันทาการ) ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่
เกี่ยวข้องของฝ่ายส่งเสริมฯ แล้วเสร็จ เฉลี่ย 1.6 วัน

(4) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ.
พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2. รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
3. จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.
และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีตอ่ ไป

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
การประเมินตนเองของ คพพ.
ระดับ 1 จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ.
เห็นชอบ
ระดับ 3 รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
ระดับ 5 จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ
คพพ. และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นใน
การปรับปรุงการดาเนินงานในปีตอ่ ไป ภายในวันที่ 30
ก.ย. 63
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1. จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63
2. รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ. เมื่อวันที่ 26
ส.ค. 63
3. จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ. และ
เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุง
การดาเนินงานในปีตอ่ ไป เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63

1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่
22 ก.ค. 63
2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
16 ก.ย. 63

สปส.

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพื่อให้ทุกสานัก
เตรียมดาเนินการ
(2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส
(3) ประสานกับสานักต่างๆ เพื่อติดตามและ
รวบรวมหลักฐานตามประเด็นที่ ป.ป.ช. กาหนด
(4) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่
ป.ป.ช. กาหนด ภายในเวลาที่กาหนดไว้

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิดความตระหนัก
และให้ความสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากชึ้น

4

การจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานของ
สพพ. มีผลการดาเนินงานเป็นไป
ตัวชี้วัด (KPI)
ตามแผนการปฏิบัตงิ านประจาปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
KPI และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.
(3) จัดทาคารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด และ
จัดส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
(4) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน
นับตัง้ แต่ได้รับ KPI อย่างเป็นทางการจากสานักงาน
ก.พ.ร.

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดส่งรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment System: ITAS)
ระดับ 2 ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน
External ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ระดับ 3 จัดทารายงานสรุปการประเมินผลตามแบบ
ประเมิน Open Data (OIT) เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อนาข้อมูลเปิดเผยในเว็บไซต์ของ สพพ.
ระดับ 4 ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ
ITAS แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 63
ระดับ 5 ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ
ITAS แล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 63

1. กรอกรายชื่อบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกในระบบ ITAS เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 63
2. ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์การประเมิน
ตามแบบ Internal และ External ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Email ในช่วงเดือน
มิ.ย. 63
3. จัดทารายงานสรุปการประเมินผลตามแบบประเมิน
OIT เสนอ ผอ.สพพ. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63
4. ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ ITAS
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63

1. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ ฝสภ 07/120 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน ตาม
กรอบปฏิทินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 63

สปส

5

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI ณ สิ้น
เดือนเมษายน 2562 ภายใน 7 วันทาการของเดือน
ถัดไป (วันที่ 11 พ.ค. 63)
ระดับ 2 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI ณ สิ้น
เดือน พฤษภาคม 2562 ภายใน 7 วันทาการของ
เดือนถัดไป (วันที่ 9 มิ.ย. 63)
ระดับ 3 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 3 ภายใน 7 วันทาการของเดือนถัดไป (วันที่
9 ก.ค. 63)
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น
ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 31 ต.ค. 63
ระดับ 5 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น
ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 30 ก.ย. 63

1. เสนอบันทึกสรุปรายงานผลการประเมินคะแนน KPI
ณ สิ้นเดือน เม.ย. 63 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63
2. เสนอบันทึกสรุปรายงานผลการประเมินคะแนน KPI
ณ สิ้นเดือน พ.ค. 63 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63
3. เสนอบันทึกสรุปรายงานผลการประเมินคะแนน KPI
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63
4. เสนอบันทึกสรุปรายงานผลการประเมินคะแนน KPI
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63

1. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ ฝสภ 07/105 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ด้านการประเมินองค์การมหาชน ปี 63
(ณ วันที่ 30 เม.ย. 63) ลงวันที่ 8 พ.ค. 63
2. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/4 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ด้านการประเมินองค์การมหาชน ปี 63
(ณ วันที่ 31 พ.ค. 63) ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63
3. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/31 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ปี 63 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) ลงวันที่ 9 ก.ค.
63
4. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ สปส 07(1)/101 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด (KPI) ปี 63 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4) ลงวันที่
30 ก.ย. 63

สปส

5
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คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ
5

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ
นาผลการสารวจ
สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการมา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรับปรุงการให้บริการ
(1) จัดตัง้ คณะทางานเพื่อจัดทา TOR
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ดาเนินการจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการสารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนหลัง (เม.ย.63 - ก.ย.63)
ระดับ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาได้แล้วเสร็จ
ระดับ 2 ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อจัดส่งข้อมูลที่สาคัญ
ต่างๆ
ระดับ 3 จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. ไป
ยังที่ปรึกษา
ระดับ 4 คพพ. เห็นชอบวิธีการสารวจและแบบ
สารวจความพึงพอใจ
ระดับ 5 ตรวจรับ Inception Report ภายใน 31
พ.ค. 63

1. จัดจ้างที่ปรึกษาได้แล้วเสร็จ และลงนามในสัญญา
จ้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63
2. ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อจัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่จะ
สารวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 63
3. ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สพพ. ไปยังที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63
4. คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสารวจความพึงพอใจ
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63
5. ตรวจรับ Inception Report แล้ว เมื่อวันที่ 23
เม.ย. 63

1. สาเนาหน้าสัญญาจ้างโครงการพึงพอใจ ปี 2563
2. สาเนาหน้า Email การส่งข้อมูลพื้นที่โครงการ เมื่อ
วันที่ 23 เม.ย. 63
3. สาเนาหน้า Email การจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63
4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
29 เม.ย. 63
5. สาเนาใบตรวจรับ Inception Report โครงการ
สารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 เม.ย. 63
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ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สปส

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ
6

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

การใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สพพ.
6.1 การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online) เพิม่ ขึ้น เช่น การ
จ่ายค่าเบี้ยประชุม / ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทางาน
และการยืมเงินทดรองราชการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงิน
(2) ขออนุมัตจิ ่ายเงิน
(3) จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ KTB
Corporate Online
(4) รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผู้อานวยการ
สพพ. รายไตรมาส

6.2 การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษารูปแบบบัตรเครดิตองค์กรของแต่ละ
สถาบันการเงิน
(2) พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ของ สพพ.
(3) ขออนุมัตกิ ารใช้บัตรเครดิตองค์กรให้กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีความจาเป็นต้องใช้งาน
(4) จัดทาและขออนุมัตคิ ู่มือการใช้บัตรเครดิต
องค์กร
(5) จัดประชุมชี้แจง วิธีการใช้บัตรเครดิต

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

เพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงิน
ของภาครัฐผ่านช่องทางเล็กทรอนิกส์
ให้รวดเร็ว โปร่งใสมากขึ้น ลดความ
ผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาส
การทุจริต

ลดปริมาณการใช้เช็คสั่งจ่าย การ
ปฏิบัตงิ านด้านการเงินที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต ซึ่งจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ให้ สพพ. มุ่งสู่การเป็น
องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี

6 เดือนแรก (ต.ค. 62- มี.ค. 63)
ดาเนิการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ได้ 2 เรื่อง
1. การยืมเงินทดรองจ่าย
2. ค่าตอบแทนคณะทางาน
ระดับ 1 สามารถทาจ่ายผ่าน ระบบ KTB Corporate
Online ได้ 1 เรื่อง
ระดับ 3 สามารถทาจ่ายผ่าน ระบบ KTB Corporate
Online ได้ 2 เรื่อง
ระดับ 4 สามารถทาจ่ายผ่าน ระบบ KTB Corporate
Online ได้ 2 เรื่อง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ระดับ 5 สามารถทาการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB
Corporate Online ได้ 2 เรื่อง ภายในเดือนมกราคม
2563
6 เดือนแรก (ต.ค. 62- มี.ค. 63)
ดาเนิการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3
ระดับ 1 ศึกษารูปแบบบัตรเครดิตองค์กรของแต่ละ
สถาบันการเงิน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ดาเนินงานของ สพพ.
ระดับ 3 เสนอผู้อานวยการ สพพ. เพื่อขออนุมัตกิ ารใช้
บัตรเครดิตองค์กรให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มี
ความจาเป็นต้องใช้งาน
ระดับ 4 จัดทาและเสนอผู้อานวยการ สพพ. เพื่อขอ
อนุมัตคิ ู่มือการใช้บัตรเครดิตองค์กร
ระดับที่ 5 จัดประชุมชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ สพพ.
วิธีการใช้บัตรเครดิต
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สอก.

5

สอก

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ
7

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

การปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

7.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภาพ

จานวนครุภัณฑ์ดา้ นสารสนเทศ
เพียงพอตามความต้องการของ
บุคลากร

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ดาเนินการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 2 ระดับ 3 ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ระดับ 4 ระดับ 5 ดาเนินการตรวจรับ

1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ เมื่อวันที่ 2
ก.พ. 63
2. ดาเนินการติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่
พ่วงของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค.
63
3. ดาเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63

7.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพือ่ ความมั่นคง
ปลอดภัย

มีครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ดาเนินการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 2 ระดับ 3 ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ
เครือข่าย
ระดับ 4 ระดับ 5 ดาเนินการตรวจรับ

1. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63
2. ดาเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63
3. ดาเนินการติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
28 ก.ย. 63

7.3 โครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ
E-Meeting

มีระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting
ให้สามารถรองรับการปฏิบัตขิ อง
สพพ.

6 เดือนแรก (ต.ค. 62- มี.ค. 63)
ระดับ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการร่างจัดทาขอบเขตของ
งาน
ระดับ 2 จัดทาร่างขอบเขตของงาน
ระดับ 3 รายงานผลการดาเนินการจัดทาขอบเขตของ
งาน และขออนุมัติ ผู้อานวยการ สพพ. เพื่อดาเนินการ
จัดจ้างตามแผน
ระดับ 4 ติดตัง้ ระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting
ระดับ 5 ดาเนินการตรวจรับ
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1. บันทึกข้อความ สอก.05(3)/36 ลงวันที่ 2 ก.พ. 63
เรื่อง ขออนุมัตปิ ระกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง สาหรับทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมสภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง สาหรับ
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 21 ส.ค. 63

5

1. บันทึกข้อความ สอก.05(3)/156 ลงวันที่ 25 พ.ค.
63 เรื่อง อนุมัตใิ ห้ดาเนินการจัดซื้อโครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. บันทึกข้อความ สอก.05/6 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63
รายงานผลคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2563
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563
1. ดาเนินการติดตัง้ ระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63
พัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E-Meeting

5

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน
7.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Front &
Back Office)

7.5 โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน

ผลลัพธ์
มีขอบเขตอของงานโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (Front & Back
Office) เพื่อดาเนินการเสนองบการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Front & Back Office)
ต่อ คพพ.

มีซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายครบถ้วน และระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่
มีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ดาเนินการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 2 ระดับ 3 รายงานผลประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระดับ 4 ระดับ 5 ประกาศผู้ขนะการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 โอนย้ายข้อมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail)
ระดับ 2 ระดับ 3 ติดตัง้ โปรแกรมลิขสิทธิ์ และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ระดับ 4 ระดับ 5 ดาเนินการตรวจรับ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. บันทึกข้อความ สอก.05(3)/143 ลงวันที่ 13 พ.ค.
63 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดาเนินการยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมี
ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เพียง 1 ราย
3. สพพ. ประกาศการประกวดราคาโครงการดังกล่าว
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 63 – 15 ก.ค. 63

1. บันทึกข้อความ สอก.05(3)/192 ลงวันที่ 18 มิ.ย.
63 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณา
การฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back
Office) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565 ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. บันทึกข้อความ สอก.05(3)/204 ลงวันที่ 25 มิ.ย.
63 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2

4. เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 ประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวดราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาการ
อุทธรณ์ 7 วันทาการ ซึ่งครบกาหนดในวันที่ 1 ก.ย. 63
โดยมีบริษัทยืน่ เรื่องอุทธรณ์ จานวน 2 ราย คือ (1)
บริษัท เทคไอที โซลูชั่น จากัด และ (2) บริษัท แอด
เพย์ เซอร์วิส พอยท์ จากัด
5. สพพ. มีหนังสือไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อเรื่องเรียนในการอุทธรณ์
กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าว มีระยะเวลาพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์ ภายใน 60 วัน
6. สปส. จึงไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนด
ไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้ จึงได้มีบันทึกถึง ผแ.สพพ. เพื่อขอ
ปรั
เปลีน่ยการโอนย้
นเกณฑ์กาารประเมิ
นโครงการดังกล่าว
1. บดาเนิ
ยข้อมูลระบบจดหมาย

3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
16 ก.ย. 63
4. บันทึกข้อความ สปส. 07 (3)/22 เรื่อง ขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(Front & Back Office) ตามแผนปฏิบัตงิ านของ สพพ.
(Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 30 ก.ย. 63

- ใบตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สาหรับการจัดซื้อซอฟท์แวร์ เพื่อ
2. ดาเนินการติดตัง้ โปรแกรมลิขสิทธิ์ และระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ประจาปีงบประมาณ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 พ.ศ. 2563
3. ดาเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
23 มี.ค. 63

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัตงิ านทุก
สายงาน ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์
องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตามสมรรถนะ
(Competency)

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม

สอก.

5

9

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยให้มีการถ่ายทอด
บุคลากรในองค์กรในด้านต่างๆ
ประสบการณ์ภายในองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
จัดกิจกรรม Lunch Talk ในรอบ 6 เดือนหลัง จานวน บันทึกข้อความ สอก. ที่ สอก. 05(1)/30 ลงวันที่
ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 2 ครั้ง
6 ครั้ง และมีการสรุปผลการจัด Lunch Talk เสนอ 30 ก.ย 63
ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 3 ครั้ง
ต่อ ผอ. สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63
ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 4 ครั้ง
ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 5 ครั้ง
ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง และ
มีการสรุปผลการจัด Lunch Talk ภายใน 30 ก.ย. 63

สอก.

5

10

จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กบั
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเช่น จัดอบรมเกี่ยวกับการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ธรรมะกับการทางาน จัด
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น
งานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน
(5) รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จานวน 2 ครั้งต่อปี

6 เดือนแรก (ต.ค. 62- มี.ค. 63)
ระดับ 1 เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 จัดกิจกรรมได้ 1 ครั้ง
ระดับ 5 จัดกิจกรรมได้ 1 ครั้ง และเสนอผลการจัด
กิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 31 มีนาคม 2563

สอก.

5

จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรจานวน 2 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 โครงการทาบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562 เสนอแผนการจัด
กิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 และ
รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่อวันที่
16 ธ.ค. 62
ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ
"สถาบันพระมหากษัตริยก์ ับประเทศไทย" เสนอ
แผนการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.
62 และรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. แล้ว
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62
*ดาเนินการครบถ้วนตัง้ แต่ครึ่งปีแรก

บันทึกข้อความ สอก. ที่ สอก. 05(4)/229 ลงวันที่ 29
ก.ย 63

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง
Managerial Competency และ Functional
Competency
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการกาเนินงานเสนอ ผอ.สพพ.
และ คพพ. เพื่อทราบ
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จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80.23 และ
รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63

หลักฐาน

8

เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 50
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80 และ
รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 30 ก.ย. 63

ผลการดาเนินงาน

- บันทึกข้อความ สอก. 05(4)/316 ลงวันที่ 16 ธ.ค.
62 เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจาปี
งบประมาณ 63 ครั้งที่ 1 พิธีทาบุญถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562
- บันทึกข้อความ สอก. 05(4)/312 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 62
เรื่อง โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ
"สถาบันพระมหากษัตริยก์ ับประเทศไทย"

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่
ดาเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดาเนินงานของเอกชนและ
สาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัตงิ านตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

11

ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ.
และข้อมูลที่สาคัญ ของ สพพ.
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
- ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรี
ลังกา ติมอร์-เลสเต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อน
บ้าน
(2) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์
สพพ. ทุกไตรมาส

มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการ
ปฏิบัตงิ าน และสาธารณชนได้รับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สพพ.

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

สบค. 1
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
ระดับ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 20 วันทา
การ
ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 15 วันทา
การ
ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 10 วันทา
การ
ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 7 วันทาการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส
ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 4 ของ ค. หงสา
ภายในวันที่ 7 ต.ค. 63
ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 4 ของ ค. รถไฟ
ภายในวันที่ 7 ต.ค. 63
ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 4 ค. R11 ภายใน
วันที่ 7 ต.ค. 63
ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 4 ค. สะพาน 5
ภายในวันที่ 7 ต.ค. 63
ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 4 ค. R12 ภายใน
วันที่ 7 ต.ค. 63

สบค. 2
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
ระดับ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 20 วันทา
การ
ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 15 วันทา
การ
ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 10 วันทา
การ
ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วน
ที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนภายใน 7 วันทาการ

สบค.2 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบใน website สพพ. และจัดทารายงานการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเป็น
รายเดือนเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค 1-2
สนผ.

ไตรมาสที่ 4/63
- บันทึกข้อความที่ สบค. 02/119
ลว. 3 ก.ค. 63
- บันทึกข้อความที่ สบค. 02/134
ลว. 11 ส.ค. 63

ไตรมาสที่ 4/63
- บันทึกข้อความที่ สบค. 02/149
1) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 สบค. 2 ได้เสนอรายงานการ
ลว. 9 ก.ย. 63
ให้ความช่วยเหลือฯ และรายงานการปฏิบัตติ ามคู่มือ
การปฏิบัตงิ านฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ณ เดือน มิ.ย.
63
2) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 63 สบค. 2 ได้เสนอรายงานการ
ให้ความช่วยเหลือฯ และรายงานการปฏิบัตติ ามคู่มือ
การปฏิบัตงิ านฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ณ เดือน ก.ค.
63
3) เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63 สบค. 2 สบค. 2 ได้เสนอ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

รายงานการให้ความช่วยเหลือฯ และรายงานการ
ปฏิบัตติ ามคู่มือการปฏิบัตงิ านฯ ภายใต้ความ
รับผิดชอบ ณ เดือน ส.ค. 63
** ทั้งนี้ สบค. 2 ได้เวียนรายงานการให้ความ
ช่วยเหลือฯ
รายงานการปฏิบัตติ ามคู่มือฯ และ Fact Sheet
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการทาง e-mail
นาลงระบบ intranet และเว็บไซต์ สพพ. เป็นราย
เดือน
นับตัง้ แต่ พ.ค. 63
** ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างจัดทารายงานฯ เดือน ก.ย. 63

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดทาข้อมูลไตรมาส 3 และเสนอ ผอ. สพพ.
พิจารณา
ระดับ 2 จัดทาข้อมูลไตรมาส 4 และเสนอ ผอ. สพพ.
พิจารณา
ระดับ 3 จัดทาข้อมูลและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
ระดับ 4 อัพเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดไตรมาส
ระดับ 5 อัพเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้านไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นสุดไตรมาส
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สนผ.
'- สนผ. ดาเนินการจัดทาข้อมูลรายงานสภาวะ
เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาส 4 แล้ว อยู่
ระหว่างการนาเสนอ ผอ.สพพ. และจะเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ สพพ. ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแนวทาง
ปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ. ให้
สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ รวมถึง
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์

12

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ในปัจจุบัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ. ที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากร

13

การเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน

13.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กรและ
ละลายพฤติกรรมภายในองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี
(4) รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.

ผลลัพธ์
สพพ. มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ.
ตามที่ พรบ. องค์การมหาชน และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กาหนด

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตงิ านได้แล้วเสร็จอย่างน้อย 2 ฉบับ
ระดับ 1 ทบทวนแล้วเสร็จ 2 ฉบับ
ระดับ 3 เสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย หรือ ผอ.
สพพ. หรือ คพพ. เห็นชอบ
ระดับ 5 ประกาศบังคับใช้

ผลการดาเนินงาน
สพพ. ได้มีการทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านได้แล้วเสร็จ
จานวน 3 เรื่อง และ 1 แนวทาง ดังนี้
1) ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มา และ
การบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 63
2) ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 63
3) ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ
ขอบเขตหน้าที่ของสานักงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่
8 พ.ค. 63
4) แนวทางและมาตรการการป้องกันการทุจริต
ลงวันที่ 7 พ.ค. 63

หลักฐาน
- ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มา และ
การบรรจุแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 63
- ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 63
- ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและ
ขอบเขตหน้าที่ของสานักงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่
8 พ.ค. 63
- แนวทางและมาตรการการป้องกันการทุจริต
ลงวันที่ 7 พ.ค. 63

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สอก

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

บุคลากรภายในองค์กรมีความรัก
ความสามัคคีตอ่ กัน ทาให้เกิดการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ระดับ 1 สารวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาโครงการ
ระดับ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาโครงการ
ระดับ 5 จัดทาโครงการเสนอต่อ ผอ. สพพ. ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563
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- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มีการจัดกิจกรรมปิด
โครงการ “NEDA Smart Office พิชิตหุ่นเฟิร์ม” เมื่อ
วันที่ 15 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 1 สพพ. และมีการ
รายงานสรุปผลต่อ ผอ. สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 ก.ย.
63

บันทึกข้อความ สอก. ที่ สอก. 05(4)/227 ลงวันที่
29 ก.ย 63

สอก

5

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน
13.2 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจในการทางาน (Happy
Hours)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 2563
(5) รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.

กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร

14

ผลลัพธ์
บุคลากรใน สพพ.
มีความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างกัน และมี
ความผ่อนคลายจากการปฏิบัตงิ าน

จัดทาแผนการดาเนินงานหลังจากสรุปผลการ
เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรในด้าน
สารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรแล้ว ต่างๆ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วน
เสร็จ
ร่วมในการพัฒนาองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ
(2) เสนอแบบสารวจต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
(4) สรุปผลและรายงานต่อ ผอ. สพพ.

1

2

3

4

เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนหลัง ( เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
จานวน 3 ครั้ง
ระดับ 1 ดาเนินงานจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 5 ครั้ง
(ภายใน 30 ก.ย. 63)
ระดับ 2 จัดกิจกรรม จานวน 6 ครั้ง
(ภายใน 30 ส.ค. 63)
ระดับ 3 ประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม
ปี 63
ระดับ 4 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผอ. สพพ. จานวน 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ผอ. สพพ. จานวน 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ก.ย. 63

6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)
ระดับ 1 จัดทาแผนการสารวจ และแบบสารวจ
ความคิดเห็น เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการแจกและเก็บแบบสารวจ
ระดับ 4 ประมวลผล
ระดับ 5 จัดทารายงาน เสนอต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 30
กันยายน 2563
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ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้จัดทาแบบสารวจกิจกรรมที่
เจ้าหน้าที่ สพพ. ต้องการในปี 2563 และจัดทาเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจในการทางาน (Happy Hours) ปี
63
2. ผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญกาลังใจใน
การทางาน (Happy Hours) ปี 63 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.
62
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม Happy Hours (ระหว่าง
วันที่
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) จานวน 6 ครั้ง คือ
3.1 กิจกรรม "กระทงจากใบตอง" เมื่อวันที่ 11
พ.ย.62
3.2 กิจกรรม "ปั้นดินให้เป็นคา" เมื่อวันที่ 28 ม.ค.
63
3.3 กิจกรรม "ปริศนาจากภาพ" เมื่อวันที่ 14 ก.พ.
63
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เสนอแบบสารวจความคิดเห็น
เสนอต่อ ผอ. สพพ. และให้บุคลากรตอบแบบสารวจ
เรียบร้อยแล้ว มีการจัดทารายงาน เสนอต่อ ผอ. สพพ.
เมื่อวันที่ 29 ก.ย 63

1. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
ที่ ฝสภ 07/204 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญกาลังใจในการทางาน
(Happy Hours) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 62
2. บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร ที่
สปส 07(1)/93 เรื่อง ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญกาลังใจใน
การทางาน (Happy Hours) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563) ลงวันที่
18 ก.ย. 63

สปส

บันทึกข้อความ สอก. ที่ สอก. 05(4)/226 ลงวันที่
29 ก.ย 63

สอก

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

