รายงานผลการดาเนินงาน
ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้เห็นชอบแผน
การปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
มีเป้าหมายดาเนินการให้ได้ร้อยละ 100 ของทั้งปีงบประมาณ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สพพ. สามารถดาเนินงานได้
ร้ อ ยละ 97.81 และสามารถเบิ ก จ่ า ยได้ จ านวน 2,972.23 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.15 ของวงเงิ น
งบประมาณปี 2564
 ปัญหา อุปสรรค
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) และการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ (Technical Assistance: TA) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้
สพพ. ไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ อีกทั้งรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านประกาศนโยบายและมาตรการควบคุมต่างๆ อย่างเข้มงวด
เช่น การประกาศ Lockdown เมืองต่างๆ มีนโยบายจากัดการเดินทางและการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งผลให้
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างล่าช้า ทาให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง
ส่งผลให้ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ล่าช้า
 ข้อเสนอแนะ
สพพ. ดาเนินการติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจใช้อากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) ในการบันทึกข้อมูลจากมุมสูงเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
(VDO) เพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ สพพ. ไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่
โครงการได้
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานเป็นรายโครงการ ดังนี้

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.1

ศึกษาเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ สาหรับ
การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการของ สพพ. ตลอดจนเครื่องมือ
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
ให้ มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เก็บข้อมูลเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(2) วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน สาหรับการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(3) จัดทาสรุป ผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงิน
ในการระดมทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ ที่เหมาะสม
กับสถานกาณ์ตา่ งๆ และ รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

สพพ. มีกลยุทธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัตงิ านใน
อนาคต

จัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
(2) จัดทาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อน
บ้านในอนาคต
(3) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน
(กรณี คพพ. อนุมัต)ิ

สพพ. มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนในการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

1.2

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 เก็บข้อมูลในด้านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนแนวทางการจัดหาเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ
ระดับ 3 จัดทาสรุป เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระดับ 5 รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

- 24 พ.ย. 63 Kbank ได้เข้าพบผู้บริหารของ สพพ.
- บันทึก สบท. 03/59 ลว. 12 มี.ค. 64
และหารือเกี่ยวกับการระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
เช่น ญี่ปุ่น
- ได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างเกี่ยวกับรูปแบบการ
ระดมทุน ได้แก่ BAM SAM ThaiBMA รวมถึง สบน.
- เนื่องจากการออกพันธบัตรครั้งที่ผ่านมาว่า ไม่มีนัก
ลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในพันธบัตร สพพ. สบท.
จึงเห็นควรศึกษาวิธีการออกพันธบัตรแบบ PO
- 16 มี.ค. 64 ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบผลการศึกษา
การจัดหาเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เรื่อง การออก
พันธบัตรแบบ PO

สบท.

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 3 นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
ระดับ 5 ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
สถาบันการเงิน

- 18 ธ.ค. 63 ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัตแิ ผนการ
ดาเนินงานในปี 2564
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่าง
กัน คาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางดังกล่าว
ในเดือน ก.ค. 64

สบท.

l

ระดับที่ได้
คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

l

- บันทึก สบท. 03/319 ลว. 18 ธ.ค. 63
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2564 เดือน
ตุลาคม 2564
- บันทึก สบท. 03/224 ลว. 15 ก.ย. 64

l
l
l
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ.
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.3

ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือทางการเงินของ Development
สพพ. มีศกั ยภาพในการ
Partners อืน่ ๆ ของภูมิภาคและเสนอแนะเครื่องมือทางการเงิน ให้ความช่วยเหลือทาง
ที เหมาะสมกับการดาเนินงานของ สพพ.
การเงินเพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตัง้ คณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค.1 และ สบค.2
(2) ศึกษาข้อมูลเครื่องมือทางด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ
(3) ศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และกฎ ระเบียบในการดาเนินงาน
ทางด้านการเงินสาหรับการพัฒนาโครงการของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน
(4) สรุปผลการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ
สาหรับนาไปใช้ปฏิบัตงิ านในอนาคต
(5) นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้ ผอ. สพพ.
พิจารณา

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.4

จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้และชาระหนี้แก่แหล่งเงินทุน
ตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 64
(2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ตอ่ คพพ. เป็นรายเดือน
(3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 64 เสนอ ผอ. สพพ.

การปฏิบัตงิ านของ สพพ.
ไม่มีข้อผิดพลาดจากการ
จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้
กู้และชาระหนี้ให้แก่
แหล่งเงินทุนของ สพพ.

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
- นาเสนอผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงินให้ คพพ.
ระดับ 1 นาเสนอผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ. พิจารณาใน ในคราวการประชุม คพพ. เดือนมิถุนายน 2564
เดือนสิงหาคม 2564
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ. พิจารณาในเดือน
กรกฎาคม 2564
ระดับ 5 นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ. พิจารณาในเดือนมิถุนายน
2564

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
1.4.1 จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้
*เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ โดยไม่นับโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจะต้องแจ้งเก็บตามที่ระบุในสัญญา และโครงการ
ที่ สพพ. ไม่ได้เป็น Lender's Agent คือ โครงการ R3
ระดับ 1 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 1 วัน
ระดับ 3 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 2 วัน
l ระดับ 5 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน และจัดทาแผนการ
จัดเก็บหนี้ ปี 65 ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา

l

˜
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- 23 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. อนุมัตแิ ผนการติดตามหนี้
จากผู้กู้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 16 ต.ค. 63 ผอ. สพพ. รับทราบ รายงานผลการ
ติดตามหนี้จากผู้กู้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
- จัดเก็บหนี้เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ได้ก่อนกาหนด
ที่ระบุในสัญญา 3 วัน จานวน 29 รายการ

หลักฐาน

- ระเบียบวาระที่ 6.4 รายงานผลการศึกษา
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ของ สพพ.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.
สบค.1
สบค.2

5

สบท.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

'- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/89 ลว. 9 เม.ย. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
เม.ย. 64: 7 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/112 ลว. 11 พ.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 21
พ.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/115 ลว. 11 พ.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
มิ.ย. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/144 ลว. 16 มิ.ย. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
มิ.ย. 64: 1โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/162 ลว. 2 ก.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 15
ก.ค. 64: 1 โครงการ)
' - บันทึกข้อความที่ สบท. 03/161 ลว. 2 ก.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ก.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/160 ลว. 2 ก.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ก.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/159 ลว. 2 ก.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ส.ค. 64: 1 โครงการ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

1.4.2 ชาระหนี้แก่แหล่งเงินทุน
- 30 ก.ย. 63 ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบสรุปผลการ (วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ระดับ 1 สรุปผลการชาระหนี้ปี 63 ต่อ ผอ. สพพ. และทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้ ชาระหนี้ปี 2563
ต.ค. 63: 1 โครงการ)
ก่อนวันชาระหนี้ 1 วันทาการ
- ชาระหนี้ได้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน จานวน
ระดับ 3 ทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้ 2 วันทาการ
3 รายการ โดยการชาระหนี้แก่แหล่งเงินทุนเป็นไปตาม
ระดับ 5 ทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้ 3 วันทาการ
แผน

1.5

จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
(3) ดาเนินการตามแผนฯ
(4) รายงานผลต่อ ผอ.สพพ. เมื่อดาเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ได้แล้ว
เสร็จ

สพพ. มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับดาเนิน
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินใน
อนาคต

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนฯ โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
1 โครงการ (โครงการที่ 2)
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ.
l

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

- 23 เม.ย. 64 ผู้อานวยการ สพพ. มีคาสั่งแต่งตัง้
คณะทางานเปิดซองข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษในการให้กู้
เงินแก่ สพพ. สาหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระยะที่ 3 ในส่วนของ
เมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้าประปา และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
- 24 มิ.ย. 64 ได้มีการประชุมคณะเปิดซองฯ ทั้งนี้ จะ
นาผลการประชุมเสนอ คพพ. ในวันที่ 21 ก.ค. 64
- 13 ก.ค. 64 ผอ.สพพ. รับทราบผลการดาเนินงานของ
คณะทางานเปิดซองฯ ค.Corridor Towns
- 21 ก.ค. 64 คพพ. อนุมัตใิ ห้ สพพ. กู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ใน
วงเงิน 388,885,000 บาท ระยะเวลากู้เงิน 5 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี

- บันทึก สบท. 03/101 ลว. 23 เม.ย. 64
- คาสั่ง สพพ. ที่ 38/2564 ลงวันที่ 23 เม.ย. 64
- บันทึก สบท. 03/175 ลว. 13 ก.ค. 64
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21
ก.ค. 64

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

สบท.

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.6

ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านตาม
แผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
แก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
ประเภทโครงการใหม่
1.6.1 สารวจศักยภาพโครงการ (โครงการถนนหมายเลข 8 /
โครงการถนนหมายเลข 18)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เตรียมข้อมูลและ
เตรียมการสารวจพื้นที่โครงการเมื่อได้รับหนังสือแสดงความ
ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูล
ในพื้นที่
(3) เดือนที่ 3 - 4: ประเมินศักยภาพเบื้องต้นของโครงการ
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ. สพพ
(5) เดือนที่ 6 : เสนอรายงานผลการประเมินต่อ คพพ.

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

1.6.2 สารวจศักยภาพโครงการ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลและ
เตรียมการสารวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตจานงค์/Formal
Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่
(3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ.
เพื่อพิจารณา
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ.
เพื่อพิจารณาให้ TA เมื่อได้รับ Formal Reques

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.6.3 โครงการ NR68
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2 : ตัง้ คทง. ร่าง TOR สารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
และยกร่าง TOR (เมื่อ คพพ. เห็นชอบ TA)
(2) เดือนที่ 3 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดส่งให้
ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4 : เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาร่าง TOR และจัดส่ง
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณา
(4) เดือนที่ 5-6 : เสนอ คพพ. เพื่อทราบร่าง TOR เมื่อประเทศ
เพื่อนบ้านเห็นชอบร่าง TOR
(5) เดือนที่ 7 : ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การให้
TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(6) เดือนที่ 8-11 : ตัง้ คกก. จัดจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการจัดจ้าง
และสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และรายงานผลการจ้างที่ปรึกษาฯ
ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัตผิ ลการจัดจ้างที่ปรึกษา
(7) เดือนที่ 12 : เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ คพพ. เพื่อ
ทราบ และ ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

1.6.1 สารวจศักยภาพโครงการ (โครงการถนนหมายเลข 8 / โครงการถนน
หมายเลข 18)
'6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 : สารวจพื้นที่โครงการ
ระดับ 3 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
ระดับ 4 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ.
ระดับ 5 : เสนอรายงานผลการประเมินต่อ คพพ.
หมายเหตุ: ดาเนินการตามขั้นตอนภายหลังจากได้รับ Formal Request
6 เดือนหลัง
-ไม่มี-

ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สบค.1

1.6.2 สารวจศักยภาพโครงการ
'รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
-ยกเลิก-

ไตรมาสที่ 3
9 เม.ย. 64 ฝ่ายเมียนมาจัดส่ง Project Information
Report มายัง สบค. 2
เพื่อประกอบการพิจารณา
** จะดาเนินการสารวจพื้นที่โครงการ
เมื่อสถานการณ์ COVID-19 อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถควบคุมได้

สบค.2

1.6.3 โครงการ NR68
'รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : มีหนังสือติดตาม
Formal Request
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ประสานฝ่ายกัมพูชาเพื่อนัดหมาย
การประชุมหารือฯ และติดตาม
การขอรับ TA

1) 23 ก.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึง MPWT
เพื่อขอหารือเกี่ยวกับโครงการสตึงบท
ระยะที่ 2 และ NR67 รวมถึงติดตาม
การขอรับ TA โครงการ NR68
2) 29 ก.ย. 64 ผอ. สพพ. อนุมัตหิ ลักเกณฑ์
การประเมิน Action Plan ปี งปม. 64
ของ สบค. 2 ฉบับแก้ไข ณ ก.ย. 64
** ฝ่ายกัมพูชาได้ขอเลื่อนการประชุมมาแล้วจานวน 2
ครั้ง คือ วันที่ 20 ก.ย. 64 และ
27 ก.ย. 64 โดยปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการประสานเพื่อ
กาหนดวันประชุมหารือใหม่เป็นครั้งที่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

- No. NEDA 400/2021
ลว. 23 ก.ค. 64

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

2.5

2.5

สบค.2

'- บันทึกข้อความ สบค. 02/152
ลว. 28 ก.ย. 64
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ประเภทโครงการต่อเนื่อง
1.6.4 โครงการสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
สัญญาและแผนงาน (300 วัน)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ คกก. ตรวจ
รับพัสดุ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ./ คพพ.

1.6.5 โครงการไฟฟ้าเมียวดี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
สัญญาและแผนงาน (240 วัน)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ คกก. ตรวจ
รับพัสดุ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ.สพพ./คพพ.
หมายเหตุ: เมื่อลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายใน
ก.ย. 63

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
1) เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 สพพ. หารือกับ ทปษ. เกี่ยวกับ
ระดับ 1 : แผนการดาเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ระดับ 2 : COVID-19 ซึ่ง สพพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควร
ระดับ 3 : ตรวจสอบและกากับ ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษาตามระยะเวลาในสัญญา ให้เริ่มปฏิบัตงิ านเนื่องจากงานจ้างนี้เป็นงานออกแบบ
ระดับ 4 : เสนอรายงานผลการศึกษาให้ สปป.ลาว พิจารณา
และศึกษาความเหมาะสมซึ่งจาเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ระดับ 5 : เสนอรายงานผลการศึกษาให้ คพพ. ทราบ
ข้อมูลและดาเนินงาน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จะสามารถปฏิบัตไิ ด้ตามเกณฑ์ดงั กล่าว ของ COVID-19 ทาให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่าง
เมื่อสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้และ สพพ. ออกหนังสือแจ้งให้
ต่อเนื่อง
ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัตงิ านไม่เกินกลางเดือน ต.ค. 2563
2) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 สพพ. มี ส. ถึง ทปษ.
เรื่องการออกหนังสือแจ้งวันเริ่มดาเนินงานตามสัญญา
จ้างจะมีความล่าช้าออกไป เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ตามประกาศสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์
ซึ่งยังคงการปิดด่านชายแดนไทย - สปป.ลาว
3) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแจ้งกรมขัวทาง
สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานะโครงการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด COVID-19
4) ประกาศสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ยังคงการปิดด่านชายแดนไทย - สปป.ลาว เพราะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่
คลี่คลาย จึงยังไม่สมควรให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัตงิ าน
เนื่องจากงานจ้างนี้เป็นงานออกแบบและศึกษาความ
เหมาะสมซึ่งจาเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและ
ดาเนินงานตาม TOR

1) หนังสือ สพพ 624/2563 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63
2) หนังสือ NEDA 130/2021 ลงวันที่ 8 มี.ค. 64
3) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 7/2564
4) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 11/2564
5) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 22/2564
6) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 30/2564
7) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 33/2564
8) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 34/2564
9) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 39/2564

สบค.1

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : มีหนังสือแจ้งเริ่มงาน
ไปยังที่ปรึกษา
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ระดับ 4 : ระดับ 5 : ที่ปรึกษาจัดส่ง Inception Report
แบบมีเงื่อนไขมายัง สพพ.

- No. NEDA 387/2021
ลว. 16 ก.ค. 64

สบค.2

1) 16 ก.ค. 64 สพพ. จัดส่งหนังสือเกี่ยวกับการ
ประสานดาเนินโครงการไปยัง
ฝ่ายเมียนมา (พิจารณาความเหมาะสมในการลงพื้นที่
และการให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ ทปษ.)
2) 17 ก.ค. 64 ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่า
จะพิจารณาคาขอของ สพพ. ในวันที่
26 ก.ค. 64 เนื่องจากมีการ Lock Down ถึงวันที่ 25
ก.ค. 64
3) 30 ก.ค. 64 ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่า
ไม่สามารถดาเนินการพิจารณา
ตามคาขอของ สพพ. ภายใน ก.ค. 64 ได้ เนื่องจากมีการ
Lock Down ถึงวันที่
1 ส.ค. 64
4) 7 ก.ย. 64 กลุ่ม ทปษ. ได้จัดส่ง Inception Report
มายัง สพพ.
แบบมีเงื่อนไข (ยกเว้นการส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง
จากการเดินทางเข้าพื้นที่โครงการ)
** ปัจจุบัน สพพ. อยูร่ ะหว่างเตรียมการ
เชิญ คกก. ตรวจรับประชุมเพื่อพิจารณา Inception
Report

ระดับที่ได้
คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

- สฉ/P05577/21/0410
ลว. 7 ก.ย. 64

** ปัจจุบัน อยูร่ ะหว่างการยกร่างหนังสือถึง ฝ่ายเมียน
มาตามคาขอของกลุ่ม ทปษ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.6.6 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
ผลการศึกษาและ
การให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
ออกแบบมีความถูกต้อง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามหลักเทคนิควิศวกรรม
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสาหรับการจัดทา TOR ในการ
จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือกบริษัทที่
ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR ที่กาหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงาน
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยรายงาน
ตามข้อกาหนดของ TOR
(4) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.7

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประเภทโครงการใหม่
1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยม
มะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
ขั้นตอนการดาเนินงาน (มี 9 ขั้นตอน)
(1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล และเตรียมการสารวจ
พืน้ ทีโ่ ครงการ เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศเพือ่ นบ้าน
(2) เดือนที่ 2: เดินทางสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือน 3: สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
หลักการในการให้ FA
(4) เดือน 4-5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ
รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(5) เดือน 6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพือ่ พิจารณาร่างสัญญา (ถ้า
มี)
(6) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัตกิ ารให้ FA
(7) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพือ่ พิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือน 10-11: เสนอ ครม. เพือ่ พิจารณาอนุมัตกิ ารให้ FA
(9) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA

โครงการ FA ของ สพพ.
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน

เกณฑ์การประเมิน

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

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน

1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่ าแขก-ยมมะลาด-บัว
ละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : เสนอ คพพ. พิจารณา
ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ รมว. กค. พิจารณา
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ลงนามในสัญญาเงินกู้
เงื่อนไข: จะเริ่มดาเนินการได้เมื่อได้รับ Formal Request

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มีผลงานโครงการ TA ในการให้ความเห็นในเชิง
วิศวกรรม

1) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 สพพ. ได้มีหนังสือติดตาม
ความเห็นของกรมขัวทางต่อรายงานผลการศึกษาฯ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

วิศวกรรม

'1) หนังสือ NEDA 314/2021 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64

สบค. 1

4.33
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน
โครงการใหม่ (โครงการ NR67 และโครงการทวาย)
1.7.2 (1) โครงการ NR67
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมการสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการเมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศ
เพือ่ นบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : เดินทางสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือนที่ 3 : สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ.
เพือ่ พิจารณาอนุมัตหิ ลักการในการให้ FA
(4) เดือนที่ 4-5 : เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา FA ร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพือ่ พิจารณาร่างสัญญา
FA (ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัตกิ ารให้ FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว.กค. เพือ่ พิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือนที่ 10-11 : เสนอ ครม. เพือ่ พิจารณาอนุมัตกิ ารให้ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามในสัญญา FA

1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัตกิ ารให้ FA
(2) เดือนที่ 2 - 3 : เสนอ รมว.กค. เพือ่ พิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(3) เดือนที่ 4 - 5: เสนอ ครม. เพือ่ พิจารณาอนุมัตกิ ารให้ FA
(4) เดือนที่ 6 : ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: คพพ. อนุมัตหิ ลักการในการให้ FA ภายใน
ก.ย. 63

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

สบค.2
1.7.2 (1) โครงการ NR67
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ประสานรับ Formal Request
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ประสานรับเอกสารประกอบ
การพิจารณาให้ FA
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ได้รับ Formal Request
และเอกสารประกอบ
การพิจารณาให้ FA

1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : คพพ. รับทราบผลการศึกษาฯ
ระดับ 2 : ระดับ 3 : คพพ. รับทราบผลการดาเนินงาน
ทั้งวงเงิน เงื่อนไขทางการเงิน
และร่างสัญญาเงินกู้
ระดับ 4 : ระดับ 5 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
FA

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ไตรมาสที่ 4
9 ก.ย. 64 ฝ่ายกัมพูชาจัดส่ง Formal Request มายัง
สพพ.
** ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเตรียมนาเสนอ คพพ.
พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ไตรมาสที่ 4
- No. 7525/MEF/GDICDM
ลว. 9 ก.ย. 64

6 เดือนหลัง
1) 2 ก.ค. 64 สพพ. มีหนังสือตอบกลับกระทรวงการ
ก่อสร้างกรณีเร่งรัดโครงการถนนทวาย
2) 6 ก.ค. 64 กต. มีหนังสือลับแจ้งความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการถนนทวาย
3) 16 ก.ค. 64 ประสานส่งร่างหนังสือถึง
รมว.คลัง รองนายก และเลขาธิการ ครม.
ให้ สศค. พิจารณาในเบื้องต้น

6 เดือนหลัง
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ประเภทโครงการต่อเนื่อง
1.7.3 ติดตามโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินงานและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ R11 ครกข้าวดอ 2. รถไฟไทย - ลาว
(ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่ งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 64 เสนอ ผอ. สพพ.
เห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดาเนินตามแผนฯ ปี 64

การดาเนิน
โครงการเป็นไปตามแผน
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

เกณฑ์การประเมิน

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

รอบ 6 เดือนแรก (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 : จัดทาแผนติดตามโครงการฯ ปี 64 เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
จัดทาแผนติดตามโครงการ และเสนอ ผอ.สพพ.
เห็นชอบแผนฯ และลงนามอนุมัตแิ ผนเมื่อวันที่ 16 ต.ค.
63 แผน 6 เดือนแรกประกอบด้วยการเดินทาง 5 ครั้ง
ดาเนินการแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ประกอบด้วย
1. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 28 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
2. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ R11ฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 30 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการสะพาน 5 (Kick off meeting)
ผ่าน VDO Conference กับ สปป.ลาว ที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และเสนอรายงาน วันที่ 8 มี.ค.
64
(5 วันทาการ)
4. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
(รายงานอยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
หมายเหตุ:
1) ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) โครงการ ASEAN Single Window ที่กาหนดให้
เดินทางในไตรมารที่ 1 จะสามารถดาเนินการได้หลัง
จาก สปป.ลาว จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินการของ สปป.ลาว

หลักฐาน

6 เดือนแรก
1) หนังสือ สบค. 01/141 ลงวันที่ 16 ต.ค. 63
2) หนังสือ สบค. 01/169 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63
3) หนังสือ สบค. 01/24 ลงวันที่ 8 มี.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค.1

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.7.4 ติดตามโครงการ FA ที่ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
(โครงการสตึงบท โครงการ Corridor Towns โครงการไฟฟ้า
ย่างกุ้งและโครงการถนนทวาย)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ
ปี 64 และเสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(2) เดือนที่ 1-12 : ดาเนินการตามแผนฯ
(3) เดือนที่ 12 : สรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ปี 64

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ
หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยูก่ ับ
1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพพ.
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

6 เดือนหลัง
จัดทาแผนติดตามโครงการ และเสนอ ผอ.สพพ.
เห็นชอบแผนฯ และลงนามอนุมัตแิ ผนเมื่อวันที่ 16 ต.ค.
63 แผน 6 เดือนหลังประกอบด้วยการเดินทาง 5 ครั้ง
ดาเนินการแล้ว 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ประกอบด้วย
1. เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ R11ฯ ครั้งที่ 2 ผ่าน VDO
Conference และเสนอรายงาน วันที่ 20 พ.ค. 64 (7
วันทาการ)
2. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการสะพาน 5 ครั้งที่ 2
ผ่าน VDO Conference กับ สปป.ลาว ที่ปรึกษา
ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และเสนอรายงาน วันที่ 11 มิ.ย.
64 (7 วันทาการ)

1.7.4 ติดตามโครงการ FA ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทางทุกครั้ง
ภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทางทุกครั้ง
ภายใน 7 วันทาการ และเสนอผลการดาเนินงาน
ต่อ ผอ. สพพ.
หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยูก่ ับ
1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพพ.
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

6 เดือนหลัง
จานวนการประชุมติดตามฯ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์:
- โครงการสตึงบท 2 ครั้ง
- โครงการ Corridor Towns 1 ครั้ง
โครงการสตึงบท
1) 16 ก.ค. 64 หารือและติดตาม
ความคืบหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษา
และผู้รับเหมา
2) 30 ก.ค. 64 ประชุม Monitoring ครั้งที่ 2
และ Monthly Meeting ประจา ก.ค. 64
ร่วมกับ MPWT ที่ปรึกษา และผู้รับเหมา
โครงการ Corridor Towns
1) 17 ก.ค. 64 MOPF นาส่ง RRP Form 2 ของ MOC
มายัง สพพ.
2) 30 ก.ค. 64 MOPF นาส่ง RRP Form 2
มายัง สพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

1) บันทึก สบค. 01/54 ลงวันที่ 20 พ.ค. 64
2) บันทึก สบค. 01/65 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64
3) บันทึก สบค. 01/79 ลงวันที่ 13 ก.ค. 64
4) บันทึก สบค. 1/102 ลงวันที่ 2 ก.ย. 64
5) บันทึก สบค. 1/106 ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

สบค.2

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

3) 13 ส.ค. 64 สพพ. ประชุมหารือกับ ทปษ. เกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ COVID-19
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
(ไม่มีการประชุมติดตาม)
16 ก.ค. 64 มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมา
เพื่อขอนัดประชุมติดตามความคืบหน้า
การคัดเลือกที่ปรึกษา
** ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างรอการตอบกลับ
โครงการถนนทวาย
***28 พ.ค. 64 สบค. 2 เสนอร่างหนังสือเรียน รมว. กค.
รอง นรม. และเลขาธิการ ครม. ต่อ ผอ. สพพ.
เพื่อพิจารณา โดยจะนาเสนอต่อ
รมว. กค. ต่อไป เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามี
ความเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.8

1.7.5 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัตงิ านของบริษัทที่
ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ (การให้ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตัง้ แต่วัน
เดินทางกลับจากการปฏิบัตงิ านตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่บริษัทที่
ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศเพื่อนบ้าน มีกรณี
Variation Order โดยให้คาแนะนาจะมีปริมาณการเปลี่ยนแปลง
และรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการงานต่อไป
(4) สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
(5) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้างในแต่ละ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

โครงการก่อสร้างภายใต้
การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีความ
ยัง่ ยืนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)

ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่ แล้วเสร็จ
(โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง
ใน สปป.ลาว)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทา TOR
(2) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ประเมินโครงการ
(3) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ
(4) นาเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบ

สามารถนาบทเรียน
ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการ
ดาเนินงาน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต

6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 2 ระดับ 3 ดาเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 4 นาเสนอผลการจ้างที่ปรึกษาให้ ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัติ
ระดับ 5 ผอ.สพพ. อนุมัตผิ ลการจ้างที่ปรึกษา

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน

สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่
ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
'-ฝ่ายวิศวกรรมนาส่งพร้อมบันทึก ฝวก. 08/84 วันที่ 27
กันยายน 2564"
'-ฝ่ายวิศวกรรมนาส่งพร้อมบันทึก ฝวก. 08/82 วันที่ 21
กันยายน 2564"

วิศวกรรม

4

สนผ.

หมายเหตุ การดาเนินกิจกรรมนี้ขึ้นอยูก่ ับมาตรการของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันโรค
โควิด - 19 เนื่องจากต้องไปปฏิบัตงิ านใน สปป.ลาว

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยัง่ ยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากรอบประเมินความ
เสี่ยงของโครงการในเชิงลึก
เช่น รายประเทศ โครงการ
เป็นต้น ตามหลัก
มาตรฐานสากล

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

2.1

ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ สพพ.
โดยสอดคล้องกับหลักการ Responsible Business Conduct
(RBC)
2.1.1 จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนรายงานประเมินความเสี่ยง
ของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)
(2) จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Risk) เสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อ
พิจารณา
กาหนดการจัดทารายงาน
-ประเทศ CLM จัดทาปีละ 2 ครั้ง
-ประเทศ VBST จัดทาปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

-

สพพ. มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้
FA และ TA แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อลดความ
เสี่ยงในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
และลดความเสี่ยงจาก
การผิดนัดชาระหนี้ใน
อนาคต

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (CLM/ VBST)
ระดับ 3 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ
ระดับ 4 จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศเสนอ
ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาภายใน 7 วันทาการหลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 4
ระดับ 5 จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศเสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบในเดือนตุลาคม 2564

2.1.2 จัดทาคู่มือและกรอบการประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ (Designed Monitoring
Framework/Logical Framework) ของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) การศึกษารูปแบบการจัดทากรอบการประเมิน
ความเสี่ยงโครงการ (Designed and Monitoring Framework:
DMF/ Logical Framework) ของ ADB
(2) พิจารณารูปแบบกรอบการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงานของ
สพพ.
(3) จัดทาร่างแผนประเมินความเสี่ยง คูม่ ือและกรอบฯ ดังกล่าว
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

การดาเนินงานของ สพพ.
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึง
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และลดความ
เสี่ยงของโครงการ

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
- นาเสนอผลการดาเนินงานให้ คพพ. พิจารณาเมื่อ
ระดับที่ 1 นาเสนอ (ร่าง) แบบประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีความเหมาะสมกับ คราวการประชุม คพพ. เดือนมิถุนายน 2564
แนวทางการดาเนินงานของ สพพ. ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 นาเสนอร่างแบบประเมินความเสี่ยง คูม่ ือและกรอบการประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ (Designed and Monitoring Framework: DMF/ Logical
Framework) ของ สพพ. ให้ ผอ. สพพ. พิจารณา
ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

2.1.3 จัดทาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
ที่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตัง้ คณะทางาน
(2) ประชุมหารือจัดทาแผนประเมินความเสี่ยง กรอบบความเสี่ยง
และ Risk Matrix ของโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
(3) เสนอกรอบการประเมินความเสี่ยงโครงการต่อผอ. สพพ.
(4) ดาเนินงานประเมินความเสี่ยงตามกรอบการประเมินความเสี่ยง
(5) รายงานผลการดาเนินการให้ ผอ. สพพ.

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ทั้งในด้าน
งบประมาณ ระยะเวลา
การดาเนินโครงการ
รวมถึงคุณภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 : เผยแพร่ความรู้โครงการประเมินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ระดับ 2 : เจ้าหน้าที่โครงการรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่ละ
โครงการ
ระดับ 3 : เจ้าหน้าที่โครงการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ
ระดับ 4 : รายงานผลให้ ผอ.สบค. 1
ระดับ 5 : รายงานผลการดาเนินการให้ ผอ.สพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

6 เดือนหลัง
1) 31 มี.ค. 64 รายงานผลการดาเนินงาน โดยรวบรวม
ผลการประเมินความเสี่ยงที่จัดทาโดยเจ้าหน้าที่
โครงการแต่ละโครงการในส่วนความรับผิดชอบของ
สบค.1 เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัตแิ ผนการบริหาร
ความเสี่ยงปี งปม. ถัดไป
2) 15 มิ.ย. 64 สพพ. มี ส. ส่งแบบประเมินความเสี่ยง
โครงการ RRP Form 2 ให้เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามแนวทางที่กาหนด
3) 1 ก.ค. 64 จัดประชุมแผยแพร่แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงโครงการ ให้ สปป.ลาว และที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างในวันที่ 1 ก.ค. 64
4) 29 ก.ย. 64 เสนอรายงานสรุปผลการวิเคราะความ
เสี่ยงโครางการ FA ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ ผอ.สพพ.

1) บันทึก สบค. 01/36 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64 2)
บันทึก สบค. 01/67 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 64
3) บันทึก สบค. 01/72 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 64
4) บันทึก สบค. 01/119 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

สนผ.
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สบค. 1
สบค. 2
สบท.

5
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อต่อ
ยอดกำรพัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับ
ประเทศคู่พัฒนำ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดแผนงำนและ
ขอบเขตงำนวิจัยเชิงนโยบำย
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.1 จัดทางานวิจัย เรื่อง "พลวัตของ Supply Chain
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ยกร่ำง TOR ในกำรศึกษำ
(2) จ้ำงที่ปรึกษำ
(3) ดำเนินกำรศึกษำ
(4) ตรวจรับงำนจ้ำง
(5) นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำ

ผลลัพธ์
สพพ. สำมำรถกำหนด
ยุทธศำสตร์และแผนงำนด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
Supply Chain ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำควำม
เชื่อมโยงและกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ตรวจรับรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น (Inception Report)
ระดับ 2 ระดับ 3 ตรวจรับรำยงำนกำรศึกษำฉบับกลำง (Interim Report)
ระดับ 4 ระดับ 5 ตรวจรับร่ำงรำยงำนกำรศึกษำขั้นสุดท้ำย (Draft Final Report)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ ได้
คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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1. ตรวจรับรำยงำนเบื้องต้นเมื่อ 25 พ.ค. 64
2. ตรวจรับร่ำงรำยงำนกำรศึกษำขั้นสุดท้ำย เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและ
มอบภำรกิจด้ำนกำรวิจัยเชิง
นโยบำยด้ำนควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
โดยใช้อัตรำกำลังบนโครงสร้ำง
เดิม
3. จัดสรรงบประมำณด้ำน
กำรวิจัยเชิงนโยบำย รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

Page 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อต่อ
ยอดกำรพัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับ
ประเทศคู่พัฒนำ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ ได้
คะแนนรวม

4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของ สพพ. ที่ได้
ดำเนินกำรในประเทศเพื่อน
บ้ำนที่ผ่ำนมำ และแผนงำน
โครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเงิน

1.2 จัดทาฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ที่ มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ สพพ. และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ รวมถึง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ออกแบบรูปแบบของฐำนข้อมูล
(2) นำรูปแบบฐำนข้อมูลเสนอ ผอ. สพพ. อนุมัติ
(3) รวบรวมข้อมูลตำมรูปแบบของฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรอนุมัติ
(4) นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์
*ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลทุกเดือน โดยอิงตำมระเบียบวำระที่ 5.1
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

ผู้บริหำร บุคลำกร หน่วยงำน
รัฐ/เอกชน และบุคคลที่สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลโครงกำรของ สพพ.
ที่มีควำมเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำมำรถ
นำข้อมูลดังกล่ำวไปปรับใช้
กับกำรทำงำน กำรประชุม
กำรนำเสนอในวำระโอกำส
ต่ำง ๆ

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63-มี.ค. 64)
ระดับ 1 ดำเนินกำรออกแบบฐำนข้อมูล
ระดับ 2 ระดับ 3 นำรูปแบบฐำนข้อมูลเสนอ ผอ. สพพ. อนุมัติภำยในเดือนธันวำคม 2563
ระดับ 4 จัดทำฐำนข้อมูลโครงกำรของ สพพ.
ระดับ 5 นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ภำยในเดือนมีนำคม 2564

1. ดำเนินกำรออกแบบฐำนข้อมูล
2. นำรูปแบบฐำนข้อมูลเสนอ ผอ.สพพ. อนมัติภำยในเดือนธันวำคม
2563
3. จัดทำฐำนข้อมูลโครงกำรของ สพพ.
4.จำเสนอข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.neda.or.th

สนผ.
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4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของ สพพ. ที่ได้
ดำเนินกำรในประเทศเพื่อน
บ้ำนที่ผ่ำนมำ และแผนงำน
โครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเงิน

1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูล
ที่ สาคัญของ สพพ. (ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการและทางการเงิน)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ ผอ.สพพ. ลงนำมแต่งตั้งคณะทำงำน
(2) เดือนที่ 2 : คณะทำงำนประชุมหำรือเพื่อกำหนดข้อมูล/เนื้อหำที่
จะเผยแพร่บน Website
(3) เดือนที่ 3 - 4 : ประชุมหำรือเพื่อคัดเลือกรูปแบบ
Visualization ที่เหมำะสมกับข้อมูล TA/FA ของ สพพ.
(4) เดือนที่ 5 - 7 : จัดทำข้อมูลตำมรูปแบบที่กำหนด
(5) เดือนที่ 8 : เสนอต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ และนำข้อมูล/
เนื้อหำที่กำหนดเผยแพร่บน Website
(6) เดือนที่ 9 - 10 : ตรวจสอบผลลัพธ์กำรเผยแพร่ข้อมูล/เนื้อหำ
(Feedback)
(7) เดือนที่ 11 : สรุปควำมเห็นที่มีต่อผลลัพธ์กำรเผยแพร่ข้อมูล/
เนื้อหำ ต่อ ผอ. สพพ.

สพพ. มีคลังสมอง (Think
Thank) ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ปรับปรุงข้อมูลภำยใน 8 วันทำกำรนับถัดจำกวันสุดท้ำยของเดือน
ระดับ 2 : ปรับปรุงข้อมูลภำยใน 7 วันทำกำรนับถัดจำกวันสุดท้ำยของเดือน
ระดับ 3 : ปรับปรุงข้อมูลภำยใน 6 วันทำกำรนับถัดจำกวันสุดท้ำยของเดือน
ระดับ 4 : ปรับปรุงข้อมูลภำยใน 5 วันทำกำรนับถัดจำกวันสุดท้ำยของเดือน
ระดับ 5 : ปรับปรุงข้อมูลภำยใน 5 วันทำกำรนับถัดจำกวันสุดท้ำยของเดือน
ตรวจสอบผลลัพธ์ (Feedback) กำรเผยแพร่ข้อมูลและสรุปผล
เสนอต่อ ผอ.สพพ.

1) 5 ก.ค. 64 เผยแพร่ Dashboard
บนเว็บไซต์ สพพ. (ข้อมูล ณ มิ.ย. 64)
2) 5 ส.ค. 64 เผยแพร่ Dashboard
บนเว็บไซต์ สพพ. (ข้อมูล ณ ก.ค. 64)
3) 7 ก.ย. 64 เผยแพร่ Dashboard
บนเว็บไซต์ สพพ. (ข้อมูล ณ ส.ค. 64)
***ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงข้อมูล Dashboard ณ ก.ย. 64

- Top Graphic on Website
5 ก.ค. 64
- Top Graphic on Website
5 ส.ค. 64
- Top Graphic on Website
7 ก.ย. 64

สบค. 2
สบค. 1
สปส.
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คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 สร้ำงเครือข่ำยกำร
วิจัยเชิงนโยบำยเพื่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
ร่วมกับหน่วยงำน
ภำยในประเทศทั้งภำครัฐ และ
เอกชน
2. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ด้ำนกำรวิจัยและคลังสมอง
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ ได้
คะแนนรวม

2.1 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ มีภารกิจด้านวิจัย
เช่น TDRI Asia Foundation และหน่วยงานด้านการวิจัย เพื่อ
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) กำหนดแนวทำงและประเด็นกำรหำรือ
(2) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรวิจัย
(3) สพพ. หำรือกับหน่วยงำนเป้ำหมำย และร่วมกันกำหนดแนวทำง
ดำเนินงำนร่วมกัน
(3) นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

สพพ. มีแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับเครือข่ำย
กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน
ภำยในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ
และควำมพร้อมในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัยตำม
แนวทำงที่กำหนด

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ยกร่ำง MOU กับหน่วยงำนเป้เหมำย
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอร่ำง MOU ให้ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบเพื่อลงนำม
ระดับ 4 ระดับ 5 ลงนำมใน MOU กับหน่วยงำนเป้ำหมำย ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 ำ

ลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือกับสำนักวิชำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64

สนผ.

3.1 จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni เพื่อเผยแพร่บทบาทและ
ภารกิจของ สพพ.
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรสอน ในหัวข้อที่
เกี่ยวกับภำรกิจของ สพพ. หรือสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสนใจ
(2) ประสำนจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำย
(3) สพพ. นำเสนอบทบำทและภำรกิจ รวมถึงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่นักศึกษำ
(4) ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni

สถำบันอุดมศึกษำมีกำรนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนไปปรับใช้และต่อยอด
เพื่อกำรศึกษำและวิจัย

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ประสำนงำนจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับมหำวิทยำลัยเป้ำหมำย
ระดับ 2 สพพ. นำเสนอบทบำทและภำรกิจ รวมถึงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยแห่งที่ 1
ระดับ 3 สพพ. นำเสนอบทบำทและภำรกิจ รวมถึงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยแห่งที่ 2
ระดับ 4 ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni
ระดับ 5 นำเสนอ คพพ. เพื่อทรำบผลกำรดำเนินงำน

จัดกิจกรรม “NEDA Talk in Uni” ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรวิจัยเชิงนโยบำยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

1. เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่
ทำกำรศึกษำแก่หน่วยงำน
ด้ำนกำรพัฒนำ ทั้งภำครัฐและ
เอกชน คู่ร่วมพัฒนำต่ำง ๆ
และสำธำรณชน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
3. ส่งเสริมและจัดให้มี
โครงกำรเพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) โดย
บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แก่ประชำชนในพื้นที่ตำม
ยุทธศำสตร์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ ได้
คะแนนรวม

3.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในพื้นที่ โครงการถนนหงสา - เชียงแมน สปป.ลาว
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนงำน
(2) ผอ. สพพ. อนุมัติแผนงำน
(3) ดำเนินกิจกรรม
(4) รำยงำนผลกิจกรรม

ประชำชนในพื้นที่โครงกำรได้
รับรู้ถึงวิธีกำรรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จำกคู่มือฉบับกำร์ตูน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ส่งมอบแผ่นพับ/โปสเตอร์ ให้สถำนเอกอัครรำชทูตลำว
ประจำประเทศไทย ภำยในเดือน มิ.ย. 64
ระดับ 3 ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนสื่อมวลชน จำนวน 10 สื่อ
ระดับ 5 รำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์รำยเดือนต่อ คพพ. ภำยในเดือน ก.ค. 64

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 (ยกเลิก) ส่งมอบแผ่นพับ/โปสเตอร์ ให้กับ 1. บันทึกที่ สปส.07(2)/21
ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรำชทูตลำวประจำประเทศไทย
ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64 เรื่อง อนุมัติค่ำใจ่ำยในกำรจัดส่งพัสดุ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ แคมป์ก่อสร้ำงตำมรำช ระหว่ำงประเทศ
กิจจำนุเบกษำข้อกำหนดในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26
มิ.ย. 64 ทำงสถำนทูตงดเข้ำพบไม่มีกำหนด
2. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ผอ.สพพ. อนุมัติให้จัดส่งพัสดุไปยัง (1)
เอกอัครรำชทูต ณ เวียงจันทน์ (2) อธิบดีกรมขัวทำง สปป.ลำว และ
(3) อธิบดีกรมขนส่ง สปป.ลำว เพื่อประชำสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ให้กับ
ประชำชนบนพื้นที่โครงกำร
3. เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 หน่วยงำนใน สปป.ลำว ได้รับเรียบร้อย โดย
สถำนทูต ณ เวียงจันทน์ แจ้งว่ำสถำนกำรณ์โควิดในเวียงจันทน์ มี
ควำมรุนแรงยังมีกำร Lockdown ไม่สำมำรถประชำสัมพันธ์ให้กับ
ประชำชนได้ แต่ได้มีกำรจัดส่งให้กับเจ้ำแขวงหลวงพระบำง
ดำเนินกำรต่อไป
4. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 ประชุมเตรียมควำมพร้อม ครั้งที่ 7/2564 ผอ.
สพพ. มีดำริให้ปรับเกณฑ์ใหม่ในระดับ 5 ถือว่ำกิจกรรมสำเร็จแล้ว
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิดไม่สำมำรถเดินทำงประชำสัมพันธ์บนพื้นที่
โครงกำรได้
5. เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 กระทรวงโยธำธิกำรและขนส่ง สปป.ลำว และ
เจ้ำเมืองจอมเพ็ด ลงพื้นที่ให้ควำมรู้และเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัยป้องกันและลดอัตรำกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน

สปส.
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3.3 ศึกษาวิธีการดาเนินงานตามแนวทาง Responsible Business
Conduct
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ศึกษำแนวทำง RBC และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(2) สรุปผลกำรศึกษำฯ
(3) นำเสนอให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

สำมำรถจัดเตรียมควำม
พร้อมขององค์กรในกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำง RBC

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 คัดเลือกกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ สปส. ที่มีควำมสำคัญมำ
ระบุควำมเสี่ยง ควำมรุนแรงของผลกระทบ และมำตรกำร
ป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน ภำยใน
เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64
ระดับ 3 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมหลักกำร RBC ปี 2565 ภำยใน
เดือน ก.ค. 64
ระดับ 5 เสนอแผนกำรดำเนินงำนตำมหลักกำร RBC ใน Action Plan
ปี 2565 ต่อ คพพ. ภำยในเดือน ส.ค. 64

1. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 ได้ประชุมคณะทำงำนศึกษำแนวทำงกำร
ดำเนินงำนตำม RBC ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 4) และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.
64 ได้รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงให้คณะทำงำนฯ พิจำรณำ
และเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ได้เสนอรำยงำนผลกำรคัดเลือก
กระบวนงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อ ผอ.สพพ.
2. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 คณะทำงำนฯ เสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงของแต่ละสำนัก สู่กำรจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน (Action
Plan) ตำมหลักกำร RBC โดย ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64
3. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 ทุกสำนักเสนอแผนกำรดำเนินงำนตำม
หลักกำร RBC ใน Action Plan ปี พ.ศ. 2565 ต่อ คพพ. โดย
แผนงำนประชำสัมพันธ์จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม
CSR ในพื้นที่โครงกำรของ สพพ.

สปส.
สอก.
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

1. บันทึกที่ สอก.05(4)/123 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 64 เรื่อง
รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละสำนัก สู่กำรจัดทำ
แผนกำรปฏิบัติงำน (Action Plan) ตำมหลักกำร RBC ในปี
พ.ศ. 2565

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธมิตร
โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในไทยเพื่อให้มี
แผนการให้ความช่วยเหลือ/
แผนความร่วมมือทั้งทาง
การเงินและวิชาการอย่างมี
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในมิตติ า่ ง ๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการ
กาหนดแผนการให้ความ
ช่วยเหลือและ/หรือสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศคู่
พัฒนาอย่างเชื่อมโยงและ
บูรณาการ

1.1

จัดทำแผนควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรร่วมกับ TICA
ในกำรให้ FA และ TA แก่ประเทศเพือ่ นบ้ำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณา
การฯ
(2) กาหนดประเด็นหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA
(3) การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ ร่วมกับ TICA
(4) นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ ผู้บริหาร
สพพ. เพื่อพิจารณา

แผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ นาไปสู่การ
ให้ความช่วยเหลือ FA
และ TA แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ ผอ.สพพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64
ระดับ 1 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการหารือแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ
ระดับ 3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ร่วมกับ TICA
ระดับ 5 นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา ภายในเดือน
มิถุนายน 2564

2. จัดให้มีผู้แทนของ สพพ.
เข้าร่วมในคณะกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่าง ๆ ใน
ประเทศคู่พัฒนา

1.2

ร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและวิชำกำรกับต่ำงประเทศ และคณะอนุกรรมกำร
นโยบำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม
(2) จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
(3) จัดทารายงานการประชุม
(4) เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย ใน
รูปแบบและความร่วม
มือใหม่

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับที่ 1 นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม
ระดับที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับที่ 3 จัดทารายงานการประชุม
ระดับที่ 4 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบภายใน 7 วันทาการ
ระดับที่ 5 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบภายใน 5 วันทาการ
*หมายเหตุ การประชุมฯ ขึ้นกับการนัดหมายของกระทรวงการต่างประเทศ

ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

ไตร
มาส
ที่ 4

หลักเกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

หลักฐำน

บันทึกข้อความที่ สนผ 04/94 ลว. 21 มิ.ย. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.
สบค.1
สบค.2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

สนผ.
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

ไตร
มาส
ที่ 4

หลักเกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

1. ทางานร่วมกับพันธมิตร
ภายใต้แผนความช่วยเหลือ
และร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

2.1

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพือ่ นบ้ำนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางานดัดเลือกพันธมิตรที่
จะดาเนินการร่วมกัน (เช่น WWF ธกส หรือ EXIM เป็นต้น)
(2) ประชุมกาหนดแผนงานและขอบเขตที่จะดาเนินงานร่วมกับ
พันธมิตร
(3) เสนอแผนงานและขอบเขตการดาเนินงานให้ ผอ.
สพพ.พิจรณาเห็นชอบ
(4) ดาเนินงานตามแผนฯ
(5) สรุปรายงานต่อ ผอ. สพพ.

แผนงานโครงการที่
ดาเนินการร่วมกับ
พันธมิตรมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร
ระดับ 4 : จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของ สพพ.
เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเข้าไปรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 5 : สรุปรายงานต่อ ผอ. สพพ.
หมายเหตุ ทบทวนเกณฑ์หลังจากจบ 6 เดือนแรก

1) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 สพพ. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group)
ผ่านระบบประชุมทางไกลร่วมกับ ธสน.
2) ประสาน ธสน. เตรียมหัวข้อสาหรับจัดบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาที่
เกี่ยวข้องกับโครงการของ สพพ. เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเข้าไปรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านระบบประชุมทางไกลในเดือน ก.ค. 2564

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

1. ทางานร่วมกับพันธมิตร
ภายใต้แผนความช่วยเหลือ
และร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

2.2

ทบทวนและขยำยควำมร่วมมือภำยใต้ Partnership
Arrangement ระหว่ำง สพพ. กับ ADB
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวน Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ.
กับ ADB ฉบับแรก
(2) พิจารณารูปแบบของ PA ฉบับใหม่ ร่วมกับผู้แทน
จาก ADB TRM
(3) จัดทาร่าง PA ฉบับใหม่
(4) เสนอร่างดังกล่าวต่อ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามใน PA ฉบับใหม่

การดาเนินโครงการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านความร่วมมือแบบ
บูรณาการของพันธมิตรที่
เข้มแข็งระหว่าง สพพ.
กับ ADB

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับที่ 1 ทบทวน Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. กับ ADB ฉบับแรก
ระดับที่ 2 จัดทาร่าง PA ฉบับใหม่
ระดับที่ 3 เสนอร่างดังกล่าวต่อ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
ระดับที่ 4 เสนอร่างดังกล่าวต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2564
ระดับที่ 5 จัดให้มีการลงนามใน PA ฉบับใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2564

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

2. หาข้อสรุปขอบเขตการ
ทางาน ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และกาหนดเป็นแผนงาน
ระยะปานกลาง (Midterm
Plan) ของแผนงาน/
โครงการการดาเนินงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงาน
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการ
ทางานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

2.3

จัดทำ Country Strategy ระหว่ำงปี 2564 - 2566 เพือ่
ปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้ำน
และทบทวนแผนงำนโครงกำร ภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID 19
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) จัดส่งแนวทางการดาเนินงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(3) ประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน
(4) วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเพื่อใช้ประกอบการยก (ร่าง)
Country Strategy
(5) จัดทา (ร่าง) Country Strategy เสนอ ผอ.สพพ.
(6) เสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ.

การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย
เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
กรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาค

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการยก (ร่าง) Country Strategy
ระดับ 2 ระดับ 3 จัดทา (ร่าง) Country Strategy เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 4 -เสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2564
ระดับ 5 เสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ. พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

หลักฐำน

บันทึกข้อความสรุปรายงาน ผอ. สพพ. ที่ สอก. 01/121 30 ก.ย. 2564

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 1
สบค. 2

5

1. ดาเนินการทบทวน Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. กับ ADB ฉบับแรก
2. จัดทาร่าง PA ฉบับใหม่
3. เสนอร่างดังกล่าวต่อ คพพ. เพื่อพิจารณา
4. สพพ. และ ADB ได้ลงนามใน Partnership Arrangement ฉบับใหม่

สนผ.

5

1. จัดทาร่าง Countries Strategies ของทั้ง 7 ประเทศ และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
2. เสนอร่าง Countries Strategies ของทั้ง 7 ประเทศ ให้คณะอนุกรรมาธิการกาหนดกลยุทธ์
และติดตามผลการปฏิบัตงิ านตามยุทธศาสตร์ และการปฏิบัตงิ านตามคารับรองการปฏิบัตงิ าน (KPI)
ของ สพพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64
3. สนผ. ดาเนินการเสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ. พิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2564

สนผ.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

Page 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถและศักยภาพ
ในมิตดิ า้ นความช่วยเหลือ
และความร่วมมือทางการเงิน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และด้านการจัดการ
ข้อมูล มาร่วมงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.1 สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดึงดูดทรัพยากรบุคคล
ที่มีความสามารถและศักยภาพในมิตดิ า้ นความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อกาหนดคุณสมบัติ วิธีการ
คัดเลือก แนวทางการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สรรหาบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่งและให้
ครอบคลุมในทุกมิติ
2. ดาเนินการสรรหาบุคลากรตามที่กาหนด
3. รายงานผลการต่อผู้อานวยการ สพพ.
4. ประกาศผลการคัดเลือก

ผลลัพธ์
สพพ. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีความ
สามารถ และศักยภาพ
ในมิตดิ า้ น
ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือ
ทางการเงิน ด้านการ
พัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อ
การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ และจัดทาแผนการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 4 ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา/คัดเลือกตามแผนงานฯ
ระดับ 5 รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เมื่ อวันที่ 30 มี.ค. 64
- ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงาน ประกาศรับสมัคร พิจารณา
คุณสมบัตเิ บื้องต้นของผู้สมัคร สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลแล้ว เมื่ อวันที่
2 เม.ย. 64, 11 มิ.ย. 64 ,28 มิ.ย. 64 และ 30 มิ.ย. 64 ตามลาดับ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เริม่ งานแล้วเมื่ อวันที่ 5 ก.ค. 64 จานวน 2 ราย
นิตกิ รอาวุโส
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง นิตกิ ร เมื่ อวันที่ 5 พ.ค. 64
- ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงาน ประกาศรับสมัครและมีการขยายระยะเวลา
การรับสมัคร เมื่ อวันที่ 14 พ.ค. 64 และ 18 มิ.ย. 64 ตามลาดับ
- ประชุมพิจารณาใบสมัครเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ อวันที่ 17 ส.ค. 64 คาดว่าจะสอบ
สัมภาษณ์ตน้ เดือน ต.ค. 64 เพื่อประเมินระหว่างการประเมินสถานการณ์ COVID-19

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

- คาสั่งที่ 32/2564 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
วันที่ 30 มิ.ย. 64
- คาสั่งที่ 43/2564 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง นิตกิ ร
- ประกาศขยายระยะเวลาการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตาแหน่ง นิตกิ ร วันที่ 18 มิ.ย. 64
- บันทึก สอก. 05(4)/172 ลงวันที่ 27 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจาปี 2564
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.
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- ตารางการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สพพ.
- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.
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คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ทั้งนี้ รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรต่อ ผอ. สพพ. แล้ว เมื่ อวันที่ 27 ก.ย. 64

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

2. อบรมความรู้ เครือ่ งมือใน
การดาเนินงานแบบสมัยใหม่
ที่จาเป็นให้กับบุคลากรทั้งใน
ด้าน hard skills และ soft
skills อาทิเช่น ภาวะผู้นา,
เทคโนโลยีดจิ ิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
รวมถึงทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์
อบรมความรู้ พัฒนาเครือ่ งมือในการดาเนินงานแบบสมัยใหม่ที่
จาเป็นกับบุคลากรทั้งในด้าน
Hard skills และ Soft skills อาทิ ภาวะผู้นา,เทคโนโลยีดจิ ิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ
1.2.1 การจัดการฝึกอบรมให้บุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ.

1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาการประชุม สัมมนาที่เหมาะสม
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับประชุม สัมมนา
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

บุคลากรของ สพพ.
มีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านเพิ่มมากขึ้น
ในทุก ๆ มิตทิ ี่เกี่ยวข้อง

1.2.1 (1) การฝึกอบรมภายนอก
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 100 และประเมินผลการฝึกอบรมและ
รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมตามแผนแล้วคิดเป็นร้อยละ 100
- รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่ อวันที่ 29 ก.ย. 64

- มีการจัดการฝึกอบรมภายใน จานวน 4 ครัง้ คือ
1. เรือ่ ง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ Pen Sign เมื่ อวันที่ 31 พ.ค. 64
2. เรือ่ ง บทบาทของจิตอาสา ในวาระแห่งชาติ COVID 19 เมื่ อวันที่ 29 มิ.ย. 64
3. เรือ่ ง การปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทางาน เมื่ อวันที่ 8 ก.ย. 64
4. เรือ่ ง เทคนิคการบริหารความเสี่ยง และการจัดการตามแนวทางการจัดการใหม่
กระทรวงการคลังสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 28 ก.ย. 64
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่ อวันที่ 29 ก.ย. 64

1.2.1 (2) การฝึกอบรมภายใน
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครัง้
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครัง้
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 1 ครัง้
ระดับ 3 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครัง้
ระดับ 5 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 3 ครัง้
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

Site Visit
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนงาน/โครงการ Site visit
ระดับ 3 สามารถจัด Site visit ได้ 1 ครัง้
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

- ณ สิ้นไตรมาส 3 มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม /สัมมนา จานวน 1 ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ 1 งานประชุมสัมมนา ยกเครือ่ งระบบ HR ก้าวสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
ตามเกณฑ์ SEAM และการประเมินองค์การมหาชน เมื่ อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมสัมมนา 2 ท่าน ได้แก่ นายนิตริ ัชน์ ตันจันตา และนางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
- มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม /สัมมนา จานวน 3 ครัง้ คือ
- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
ครัง้ ที่ 1 งานประชุมสัมมนา ยกเครือ่ งระบบ HR ก้าวสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงตาม
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
เกณฑ์ SEAM
และการประเมินองค์การมหาชน เมื่ อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 2 ท่าน
ได้แก่
นายนิตริ ัชน์ ตันจันตา และนางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
ครัง้ ที่ 2 งานเสวนาออนไลน์ "The Mekong in the 2020s:A Game of Thrones" เมื่ อวันที่
17 ส.ค. 64 โดย มีเจ้าหน้าที่สานักนโยบายและแผนเข้าร่วมจานวน 5 ท่าน
ครัง้ ที่ 3 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรูว้ ินยั การเงินการคลัง
เมื่ อวันที่
15 ก.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 1 ท่าน ได้แก่ น.ส.วัชวี ผมนะรา
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่ อวันที่ 29 ก.ย. 64
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อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์การจัด Site visit เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid - 19

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน
1.2.3 ถ่ายทอดและสร้างองค์ความรูใ้ นองค์กร
กิจกรรม Lunch Talk
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
2. เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อ ผอ.สพพ.
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. สรุปผลการจัดทากิจกรรม รายงานผลต่อ ผอ.สพพ.

ผลลัพธ์
สพพ. มีองค์ความรู้ และ
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ความรูข้ ององค์กร

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

1.2.3 กิจกรรม Lunch Talk
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 7 ครัง้
ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 8 ครัง้
ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 10 ครัง้
ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 12 ครัง้
ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 12 ครัง้
และสรุปผลการจัด Lunch Talk ต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

หลักฐาน

- มีการจัดกิจกรรม Lunch talk จานวน 6 ครัง้ ดังนี้
- บันทึก สอก.05(1)/30 ลงวันที่ 30 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการจัดกิจกรรม
ครัง้ ที่ 7/2564 จานวน 2 หัวข้อ : (1) แผนปฏิบัตกิ ารลดการใช้พลังงานของ สพพ. ประจาปี
Lunch talk ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
งบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 และ (2) คุณธรรมและจริยธรรมไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564) เมื่ อวันที่ 23
มิ.ย. 64
ครัง้ ที่ 8/2564 หัวข้อ : การพัฒนาเส้นทางรถไฟสปป. ลาว-จีน เมื่ อวันที่ 19 ก.ค. 64
ครัง้ ที่ 9/2564 หัวข้อ : แผนปฏิบัตกิ ารระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2562-2565)
(NAP) และบริบท สพพ. เมื่ อวันที่ 23 ส.ค. 64
ครัง้ ที่ 10/2564 หัวข้อ : แนวโน้มการลงทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (TISCO) เมื่ อวันที่ 14 ก.ย.
64
ครัง้ ที่ 11/2564 หัวข้อ : 5 ส ร่วมใจกันสะสาง ทางานอย่างสดใส เมื่ อวันที่ 22 ก.ย. 64
ครัง้ ที่ 12/2564 หัวข้อ : คุณธรรมและจริยธรรมไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564) , BCP เมื่ อวันที่
27 ก.ย. 64
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่ อวันที่ 30 ก.ย. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สอก.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

Page 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะ
ในการทางาน กระบวนการ
ทางานด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน (Operational
Efficiency)

1. ดาเนินการนาวิธีการ
วัดผลแบบ Objective and
Key Results (OKRs) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการ
ทางาน กระบวนการทางาน
และอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลของการ
ดาเนินงานในแต่ละระดับ
ตั้งแต่ OKRs ระดับองค์กร
OKRs ระดับแผนก และ
OKRs
ระดับบุคคล

2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ดาเนินการนาวิธีการวัดผลแบบกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สาคัญ (Objective and Key
Results: OKRs) ระดับบุคคลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทางาน กระบวนการทางาน
การพัฒนาวิธีการประเมินผลบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทบทวนวิธีการประเมินผลรายบุคคลของ สพพ.
2. ศึกษาวิธีการประเมินผลแบบ OKRs ระดับบุคคล
3. รายงานผลการศึกษาแนวทางการประเมินผลแบบ OKRs
ระดับบุคคล โดยเปรียบเทียบ
ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างการประเมินผลแบบ OKRS และ KPI
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ ง OKRS ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการ สพพ.

มีแนวทางในการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมกับ
สพพ.

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

- จัดทาแนวทางการการดาเนินงานเสนอ ผู้อานวยการ สพพ. แล้วเมื่ อวันที่ 14 ม.ค. 64
- ดาเนินการทบทวนและสารวจความคิดเห็นการใช้ KPI และศึกษาแนวทางและ
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบ OKRs และได้ถ่ายทอด
ความรูเ้ รือ่ งการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบ OKRs ให้แก่ผู้อานวยการ สพพ.
รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก เมื่ อวันที่ 2 มี.ค. 64 และจัดถ่ายทอดความรู้
ในกิจกรรม Lunch talk ให้แก่บุคลากรของ สพพ. เมื่ อวันที่ 23 มี.ค. 64
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบ OKRs เมื่ อวันที่ 29 มี.ค. 64

'- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/67 ลว. 29 มี.ค. 64 เรือ่ ง รายงานผลการ
ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบ OKRs

สอก.
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะ
ในการทางาน กระบวนการ
ทางานด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน (Operational
Efficiency)

2. พัฒนา Framework ผล
การดาเนินงานขององค์กร
เพื่อสนับสนุนคุณภาพและ
การดาเนินงานที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์
(quality-and-resultsoriented operations)

2.2 บริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) โดยใช้
Performance Management Framework
ด้าน Controlling: Plan-Do-Check-Act
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) การเตรียมการ: ศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร และงานของ สพพ.
(2) จัดทา Framework สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด
(3) ระดมความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดแผนงาน (Plan) เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่มีการเชื่อมโยงกันของระดับองค์กร สานัก และบุคคล
(4) เสนอร่างตัวชี้วัดต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.
(5) เจรจากับสานักงาน ก.พ.ร. และจัดทาคารับรอง
(6) ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กับเจ้าหน้าที่ สพพ.
(7) การปฏิบัตงิ านตามแผน (Do) และการติดตามและประเมินผล
(Check) เป็นรายไตรมาส นับตั้งแต่ได้รับ KPI อย่างเป็นทางการ
จากสานักงาน ก.พ.ร.
(8) การทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน (Act) และนาข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านในปีตอ่ ไป

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัตงิ านกับการ
บริหารองค์กร มีความ
เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้
สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - 30 ก.ย. 64)
ระดับ 1 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
หลังสิ้นไตรมาส
ระดับ 2 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
หลังสิ้นไตรมาส
ระดับ 3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
หลังสิ้นไตรมาส
ระดับ 4 ทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านในปีตอ่ ไป เสนอต่อ ผอ.สพพ.
ภายใน 30 ก.ย. 64
ระดับ 5 ทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านในปีตอ่ ไป เสนอต่อ ผอ.สพพ.
ภายใน 15 ก.ย. 64

1. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
(ไตรมาสที่ 2) ต่อ ผอ.สพพ. เมื่ อวันที่ 23 เม.ย. 64
2. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ต่อ ผอ.สพพ. เมื่ อวันที่ 7 ก.ค. 64
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ ผอ.สพพ. เมื่ อวันที่ 7 ก.ย. 64
4. ทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านในปีตอ่ ไป เสนอต่อ ผอ.
สพพ.
เมื่ อวันที่ 14 ก.ย. 64

1. Presentation ประกอบการประชุม สพพ.
ครัง้ ที่ 4/2564
2. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/122 ลงวันที่ 7 ก.ค. 64 เรือ่ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม KPI ปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)
3. ใบปะหน้าเสนอรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ ผอ.สพพ. ในวันที่ 7
ก.ย. 64
4. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/200 ลงวันที่ 14 ก.ย. 64 เรือ่ ง ทบทวนผลการ
ปฏิบัตงิ านตามตัวชี้วัด (KPI) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัตงิ าน

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีดจิ ิทัลมาปรับใน
ทุกส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

1. นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
กระบวนการดิจิทัลมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
ยืดหยุ่น

3.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประชุมตรวจรับ Inception Report โดยศึกษา วิเคราะห์
วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ และออกแบบ
Assessment & Design ทั้ง Integrated Workflow ทั้งองค์กร
พร้อมทั้ง แผนภาพผังการทางาน (Business Blueprint) ที่ได้จาก
การศึกษาระบบงาน
(2) ประชุมตรวจรับรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สาหรับงานส่วน
ที่ 3 โดยศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านในส่วน Input,
Process และ Output ทั้งหมดในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์การ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ และติดตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ตา่ งๆ
(3) ส่งมอบงานเอกสารออกแบบ การบูรณาการระบบสารสนเทศ
และรายงานผลการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานส่วนที่ 4
โดยติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
(System Implementation and System Testing) และส่ง
มอบลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ พร้อมทั้งเอกสาร
รับรอง

มีระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(Human Resource
Management)
2. ระบบการเงิน
(Financial)
3. ระบบบัญชี
(Accounting)
4. ระบบสินทรัพย์ถาวร
(Fixed Assets)
5. ระบบบริหารโครงการ
(Project
Management)
6. ระบบบริหารเงิน
(Treasury)

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ดาเนินการจัดทาร่าง TOR Front & Back Office
ระดับ 2 รายงานผลการดาเนินงานคณะกรมการจัดทาร่าง TOR Front & Back Office
ระดับ 3 ผอ. สพพ. เห็นชอบร่าง TOR Front & Back Office
ระดับ 4 เสนอร่าง TOR Front & Back Office ต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลภายใน ส.ค. 64
ระดับ 5 เสนอร่าง TOR Front & Back Office ต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลภายใน ก.ค. 64

1. รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ต่อ ผอ. สพพ. เมื่ อวันที่ 25 ส.ค. 64
2. เสนอ (ร่าง) TOR Front & Back Office ต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เมื่ อวันที่ 27 ก.ค. 64
3. เสนอ (ร่าง) TOR Front & Back Office ต่อ คพพ. เมื่ อวันที่ 18 ส.ค. 64

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีดจิ ิทัลมาปรับใน
ทุกส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

1. นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
กระบวนการดิจิทัลมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
ยืดหยุ่น

3.2 3.2.1 จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครือ่ งเดิมที่เสื่ อมสภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)"
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(4) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจ้าง และประกาศ e-bidding
(5) รายงานผลและขออนุมัตดิ าเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อานวยการ
สพพ. อนุมัติ
(6) ลงนามในสัญญา
(7) ส่งมอบและติดตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
(8) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ครุภัณฑ์ดา้ นสารสนเทศ
เพียงพอตามความ
ต้องการของบุคลากร
และสามารถปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ติดตั้งและส่งมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ระดับ 3 ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.2.2 พัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ TOR เพื่อใช้จัดจ้างฯ (ขั้นตอนที่
1-3 ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริม่ ปีงบประมาณ 64)
(4) ดาเนินการจัดจ้างตาม TOR
(5) ติดตั้งระบบ Video Conference

สามารถจัดประชุม
ทางไกลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับสถานการณ์
COVID-19

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
ระดับ 5 ติดตั้งระบบ Video Conference

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

หลักฐาน

1. บันทึกข้อความ สปส 07(3)/30 ลงวันที่ 25 ส.ค. 64 เรือ่ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
2. ระเบียบวาระคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่ อวันที่ 27
ก.ค. 64
3. ระเบียบวาระที่ 5.7 การประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่ อวันที่ 18 ส.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สปส.

5

1. บริษัทฯ ดาเนินการติดตั้งและส่งมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง เมื่ อวันที่ 24 มิ.ย. 1. หนังสือจากบริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด เลขที่ TPC20210609 ลง
64
วันที่ 24 มิ.ย. 64 เรือ่ ง ขอส่งงานของโครงการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว เมื่ อวันที่ 9 ก.ค. 64
2. ใบตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่ อวันที่ 9 ก.ค. 64

สปส.

5

1. ผอ. สพพ. อนุมัตริ ่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อวันที่ 30 ธ.ค. 63
2. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อวันที่ 19 มี.ค. 64
3. ติดตั้งระบบ Video Conference เมื่ อวันที่
31 มี.ค. 64

สปส.

1. บันทึกข้อความที่ สปส.07(3)/31 ลงวันที่
29 ธ.ค. 63 เรือ่ ง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของ
งานโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บันทึกข้อความที่ สอก.05(3)/91 ลงวันที่ 19 มี.ค. 64 เรือ่ ง ขออนุมัตใิ ห้
ดาเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
3. สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 เรือ่ ง สัญญาจ้างซื้อขายโครงการจัดหาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง สาหรับทดแทนเครือ่ งเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 31 มี.ค. 64
4. บริษัท นาวารา ไซเบอร์ เทค จากัด ได้มีหนังสือเลขที่ NCT 011/2021 ลงวันที่
31 มี.ค. 64 เรือ่ ง ขอเข้ามาติดตั้ง ในวันที่ 31 มี.ค. 64

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม 1. บุคลากรได้รับการอบรม
องค์กรและสร้าง Mindset ในเรือ่ งความเป็น Resilience
สาหรับบุคลากรในเรือ่ ง
ทั้งในระดับองค์กรและ
Resilient Organization
ระดับบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรือ่ ง
Resilient Organization

2. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ผ่านการทางานเป็นทีม

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

4.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างรูปแบบความคิด (Mindset)
สาหรับบุคลากร Resilient Organization
4.1.1 ปฐมนิเทศให้บุคลากรใหม่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือพนักงานใหม่/ของขวัญต้อนรับพนักงานใหม่
2. จัดการปฐมนิเทศบุคลากรที่เริม่ ปฏิบัตงิ าน
3. ติดตามผลการปรับตัวของบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรของ สพพ.
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

บุคลากรของ สพพ. มี
พฤติกรรม
แสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมองค์กร
และรูปแบบความคิด
(Mindset)
ในเรือ่ งความเป็น
Resilient
Organization

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลสาหรับการปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือพนักงานใหม่
ระดับ 2 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 50 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 3 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 80 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 4 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 5 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่ และติดตามการปรับตัว/การทางานของจนท.ใหม่ 1 ครัง้
และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริม่ งานจานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววิจิตรา ยงยุทธอาไพ และ
นายอรรคเดช อาจสอน ได้รับการปฐมนิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ อวันที่ 5 ก.ค. 64
- ได้รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรต่อ ผอ. สพพ. แล้ว เมื่ อวันที่ 27 ก.ย. 64

- บันทึก สอก. 05(4)/172 ลงวันที่ 27 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจาปี 2564
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.

4.1.2 จัดสัมมนาประจาปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตั้งคณะทางาน
2. จัดทาแผนโครงการสัมมนา
3. ดาเนินการจัดโครงการสัมมนา
4. สรุปผลการจัดสัมมนา และรายงาน คพพ. เพื่อทราบ

บุคลากรของ สพพ. มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน
และผูกพันกับองค์กร
มากขึ้น

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาฯ
ระดับ 3 ดาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาฯ
ระดับ 5 จัดกิจกรรมสัมมนาฯ ได้ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ คพพ. เพื่อทราบ

- เลื่อนการจัดกิจกรรมไปปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid - 19
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่ อวันที่ 29 ก.ย. 64

- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.

-

4.1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ แบบ Resilient
Organization กิจกรรม GRID
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนโครงการ
2. เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรม 1 ครัง้ ต่อปี
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

สพพ. เกิดการ
พัฒนาการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง จากการที่
บุคลากร รูจ้ ักตนเองและ
เข้าใจถึงผลกระทบของ
พฤติกรรมของตนเองที่มี
ต่อผู้อื่น และสามารถ
สร้างความผูกพันส่วนตัว
ต่อภารกิจของทีมอย่าง
เต็มใจ สามารถสร้างกล
ยุทธ์และมีวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับทีมและ
องค์กร

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 เสนอการจัดกิจกรรมต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม และเสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ. แล้ว
เมื่ อวันที่ 14 ม.ค. 64
- เลื่อนการจัดกิจกรรมไปปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่ อวันที่ 29 ก.ย. 64

- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.

-

4.1.4 จัดกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม นวัตกรรมเสริมสร้างองค์การองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนโครงการ
2. เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรม 1 ครัง้ ต่อปี
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

สพพ. เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้
จากการที่บุคลากรมี
พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการเรียนรู้

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- เลื่อนการจัดกิจกรรมไปปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19

- บันทึก สอก.05(4)/173 ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.

-

มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และมีการจัดเก็บชุด
ความรูต้ า่ งๆ ไว้ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้น
เพื่อศึกษาหาความรูไ้ ด้
ตลอดเวลา

KM โดย สปส.
'6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)
ระดับ 1 ประเมินผลความรูห้ ลังการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับ 3 รายงานผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 30 ก.ย. 64
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 31 ส.ค. 64

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรือ่ ง การบริหารเงินทุนอย่างไรให้สนุก ซึ่งได้มีการประเมิน
ความรูก้ ่อนและหลังการจัดกิจกรรม เมื่ อวันที่ 22 มิ.ย. 64
2. รายงานผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. เมื่ อวันที่ 31 ส.ค. 64

1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 22 มิ.ย. 64
2. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/178 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 เรือ่ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานคณะทางานจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2 จัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของ
สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาแนวทางการจัดทา KM
(2) แต่งตั้งคณะทางาน
(3) การสารวจความต้องการรับรู้ ชุดความรูท้ ี่จาเป็น และจัดทา
แผน KM ประจาปี
(4) จัดระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้เข้าถึงง่าย
(5) ประเมินความรูก้ ่อนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(7) การประเมินผลความรูห้ ลังการแลกเปลี่ยนความรู้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

สปส../สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรือ่ ง
Resilient Organization

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการทางานอย่างมี
ความเป็นมืออาชีพ มีความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

จัดทาข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อจัดเก็บไว้ใน Library knowledge สาหรับเตรียมนาเข้าระบบ KM ของ
สพพ.
'รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับ 2 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 15 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 3 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 30 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 4 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 35 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 5 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 50 ของจานวนเจ้าหน้าที่
และรายงานต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- ผู้อานวยการ สพพ. ได้อนุมัตแิ นวทางการจัดทา Library knowledge เมื่ อวันที่
16 ก.พ. 64
- ผู้อานวยการ สพพ. ได้รับทราบรายงานผลการจัดทา Library knowledge เพื่อจัดเก็บข้อมูล
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สพพ. รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่ อวันที่
30 มี.ค. 64
- สามารถบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 52.27 ของจานวนเจ้าหน้าที่ (23
รายจาก 45 ราย) ทั้งนี้ รายงานผลการจัดทาข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อจัดเก็บ
ไว้ใน Library Knowledge ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน –
กันยายน 2564) ต่อ ผอ. สพพ. แล้ว เมื่ อวันที่ 27 ก.ย. 64
- ได้รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่ อวันที่ 27 ก.ย. 64

ข้อมูลอยู่ใน NEDA (T) >> Libraly Knowledge
- บันทึก สอก.05(4)/171 ลงวันที่ 27 ก.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการจัดทา
ข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อจัดเก็บไว้ใน Library Knowledge
ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)

สอก.
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4.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม (HAPPY
Team, HAPPY Workplace)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ.สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน 6 ครัง้
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 2564
(5) รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ.สพพ. หลังจากจัด
กิจกรรมครบ 6 ครัง้

บุคลากรใน สพพ.
มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน มีการทางาน
เป็นทีม
และมีความผ่อนคลาย
จากการปฏิบัตงิ าน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64) จานวน 3 ครัง้
ระดับ 1 ดาเนินงานจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 2 ครัง้ (ภายใน 30 ก.ย. 64)
ระดับ 2 จัดกิจกรรม จานวน 3 ครัง้ (ภายใน 30 ก.ย. 64)
ระดับ 3 ประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม ปี 64
ระดับ 4 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. จานวน 1 ครัง้ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. จานวน 1 ครัง้ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 64

1. จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 3 ครัง้ ดังนี้
1.1 กิจกรรม "Happy Songkran Day" เมื่ อวันที่ 9 เม.ย. 64
1.2 กิจกรรม "Happy KM Day" เมื่ อวันที่ 22 มิ.ย. 64
1.3 กิจกรรม "Happy Day ปริศนาพาเพลิน" เมื่ อวันที่ 24 ส.ค. 64
2. ประเมินผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม และ รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. เมื่ อ
วันที่ 31 ส.ค. 64

1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Happy Songkran Day เมื่ อวันที่ 9 เม.ย. 64
2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Happy KM Day เมื่ อวันที่ 22 มิ.ย. 64
3. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Happy Day ปริศนาพาเพลิน เมื่ อวันที่ 24 ส.ค. 64
4. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/177 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 เรือ่ ง ผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข (Happy Team, Happy Workplace) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สปส.
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4.4 สร้างองค์กรคุณธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม
(2) สารวจ วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ รวมถึงแนวทางการแก้ไข พร้อมพิจารณา
ต้นทุนการแก้ปัญหา
(3) กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกันและกาหนด
คุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร
(4) กาหนดแผน/วิธีการปฏิบัตงิ าน
(5) สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สพพ. มีทัศนคติ วิธีคดิ
และการประพฤติที่
สะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่
ดี รวมถึงมีคณ
ุ ภาพการ
ทางานที่ดขี ึ้น

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดกิจกรรม 1 ครัง้
ระดับ 2 จัดกิจกรรม 2 ครัง้
ระดับ 3 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กร รวมถึงแนวทางแก้ไข
ระดับ 4 สรุปผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 30 ก.ย. 64
ระดับ 5 สรุปผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. ภายใน 15 ก.ย. 64

1. จัดกิจกรรมแล้ว 2 ครัง้
1.1 วันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างทัศนคติ วิธีคดิ และ
ค่านิยมที่ดี เมื่ อวันที่ 9 เม.ย. 64
1.2 จัดฝึกอบรมหัวข้อการปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทางาน บรรยายโดย รศ.
นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คณ
ุ ธรรม เมื่ อวันที่ 8 ก.ย. 64
2. ดาเนินการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กร รวมถึงแนวทางแก้ไข และ
สรุปผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ. เมื่ อวันที่ 15 ก.ย. 64

1. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่ อวันที่ 9 เม.ย. 64
2. ภาพถ่ายการฝึกอบรมหัวข้อการปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมในการทางาน
เมื่ อวันที่ 8 ก.ย. 64
3. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/202 ลงวันที่
15 ก.ย. 64 เรือ่ ง สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานโครงการองค์กร
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สปส.
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4.5 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพื่อให้ทุกสานักเตรียม
ดาเนินการ
(2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(3) ประสานกับสานักต่างๆ เพื่อติดตามและรวบรวมหลักฐานตาม
ประเด็นที่ ป.ป.ช. กาหนด
(4) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ป.ป.ช. กาหนด
ภายในเวลาที่กาหนดไว้

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิด
ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใสมากชึ้น

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 จัดส่งรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)
ระดับ 2 ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน External ผ่านช่องทางต่างๆ
ระดับ 3 จัดทารายงานสรุปการประเมินผลตามแบบประเมิน Open Data (OIT) เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 4 ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ ITAS แล้วเสร็จ ภายใน 31 ส.ค. 64
หรือตามกรอบปฏิทินที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ระดับ 5 ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ ITAS แล้วเสร็จ ภายใน 31 ก.ค. 64
หรือตามกรอบปฏิทินที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

สปส.
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4.6 บริหารความเสี่ ยงของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. และ คพพ.
(2) ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
รับทราบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อ คพพ. เป็นรายไตรมาส

เจ้าหน้าที่ สพพ.
มีความรูแ้ ละเข้าใจแผน
บริหารความเสี่ยงของ
สพพ.

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ต่อ คพพ.
ระดับ 2 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ คพพ.
ระดับ 3 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ ผอ. สพพ.
ภายใน 7 วันทาการหลังสิ้นไตรมาสที่ 4
ระดับ 4 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ต่อ ผอ. สพพ.
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
ระดับ 5 รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565

สปส.
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

1. จัดส่งรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เมื่ อวันที่ 31 มี.ค. 64
2. ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน External (EIT) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
หน้าเว็บไซต์ สพพ. และ Poster บริเวณด้านหน้าสานักงาน
3. จัดทารายงานสรุปการประเมินผลตามแบบประเมิน Open Data (OIT) เสนอ ผอ.สพพ.
เมื่ อวันที่ 29 เม.ย. 64
4. ดาเนินการตอบแบบประเมิน OIT ผ่านระบบ ITAS แล้วเสร็จ เมื่ อวันที่ 14 พ.ค. 64

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

1. ภาพหลักฐานการนาเข้าข้อมูลแบบวัดการรับรูผ้ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ
ผู้มีส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าระบบ ITAS เมื่ อวันที่ 31 มี.ค. 64
2. บันทึกข้อความ สปส 07(1)/10 ลงวันที่ 29 เม.ย. 64 เรือ่ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานตามกรอบปฏิทินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. Poster ประชาสัมพันธ์ EIT

1. สปส. ได้ตดิ ตามความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดาเนินงาน
1. สาเนารายงานการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 7/2564 วันที่ 21 ก.ค. 64
(ไตรมาสที่ 3) ต่อ คพพ. เมื่ อวันที่ 21 ก.ค. 64
'2. สาเนารายงานการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2564 วันที่ 18 ส.ค. 64
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2564 และดาเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565 เสนอต่อ คพพ. เมื่ อวันที่ 18 ส.ค.
64
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