แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง

งบประมาณ

จานวน
กิจกรรม

สาระสาคัญยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรชั้นนาในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางการเงิน (Financial Assistance
and Cooperation)

พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
(Think Tank)

บูรณาการความร่วมมือ
(Policy Synergy)

ยกระดับการบริหารองค์กร
(Resilient Organization)

1. การพั ฒ นารู ป แบบและแนวทางความ
ร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
2. การศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของ สพพ.
3. การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
ในทุก ๆ ระดับ

1. จัดทาบทวิเคราะห์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานและความร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่ ม น้ าโขง โดย สพพ. ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
สถาบันวิจัย กต. สศช. และ กค.
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐาน และส ภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
ในลักษณะของการทา Intelligence
3. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาท
ของ สพพ. และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างต่อเนื่อง

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของ สพพ. ในเชิงนโยบาย
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการของ สพพ.
ในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ประสานความร่วมมือในการจัดทาและการ
ใช้ข้อมูล

1. พัฒนาบุคลากรของ สพพ. ทั้งในด้าน HRD
และ HRM
2. นาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

9 กิจกรรม

7 กิจกรรม

5 กิจกรรม

12 กิจกรรม

0.1 ล้านบาท

25.972 ล้านบาท

33 กิจกรรม
2,170.11 ล้านบาท
Loan 1,900 ล้านบาท / Grant : 270.10
ล้านบาท / อื่นๆ : 0.01 ล้านบาท

3.78 ล้านบาท
2,199.962 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
2. การศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ.
3. การประเมินความเสีย่ งของการปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับ
งบประมาณ (ประมาณการ) : 2,170.11 ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

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

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.1

กิจกรรม/ ขั้นตอน
ศึกษาเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ สาหรับ
การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการของ สพพ. ตลอดจน
เครื่องมือเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
ให้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เก็บข้อมูลเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(2) วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน สาหรับการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(3) จัดทาสรุป ผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงิน
ในการระดมทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ ที่เหมาะสม
กับสถานกาณ์ต่างๆ และ รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ สพพ. มีแผนการระดมทุน
เพื่อรองรับการดาเนินงานใน
อนาคตตลอดจนเพื่อรองรับการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
และลดความเสี่ยงทางการเงิน
ของ สพพ.

สพพ. มีแผนการระดมทุน เพื่อ
รองรับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทาง
การเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยไม่ประสบปัญหา
การขาดสภาพคล่อง

ผลลัพธ์

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

สพพ. มีกลยุทธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคต

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบท.

l
l

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

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

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.2

กิจกรรม/ ขั้นตอน
จัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
(2) จัดทาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต
(3) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน
(กรณี คพพ. อนุมัติ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สพพ. มีความร่วมมือ
กับสถาบันการเงิน สาหรับ
รองรับการลงทุนในอนาคต

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง สพพ. มีความร่วมมือ
(MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการ
ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

0.01

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบท.

l
l
l

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ.
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.3

ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินของ Development
Partners อื่นๆ ของภูมิภาคและเสนอแนะเครื่องมือทางการ
เงินทีเหมาะสมกับการดาเนินงานของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตั้งคณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค.1 และ สบค.2
(2) ศึกษาข้อมูลเครื่องมือทางด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ
(3) ศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และกฎ ระเบียบในการดาเนินงาน
ทางด้านการเงินสาหรับการพัฒนาโครงการของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน
(4) สรุปผลการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ
สาหรับนาไปใช้ปฏิบัติงานในอนาคต
(5) นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้ ผอ. สพพ.
พิจารณา

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความ
เหมาะสมสาหรับการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ สพพ. ใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.4

จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้และชาระหนี้แก่แหล่งเงินทุน
ตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 64
(2) รายงานผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ต่อ คพพ. เป็นราย
เดือน
(3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้และชาระหนี้ ปี 64 เสนอ ผอ. สพพ.

เพื่อให้การจัดเก็บหนี้และชาระ สพพ. สามารถจัดเก็บหนี้และ
หนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลา กาหนด
ที่กาหนด

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

เพื่อให้ สพพ. มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากการขอรับจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน

1.5

เป้าหมาย
สพพ. มีเครื่องมือทางการเงิน
หรือนวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหม่สาหรับเป็น
ทางเลือกในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

สพพ. มีศักยภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพิ่มมากขึ้น

-

สนผ.
สบค.1
สบค.2

การปฏิบัติงานของ สพพ.
ไม่มีข้อผิดพลาดจาก
การจัดเก็บหนี้จาก
ประเทศผู้กู้และชาระ
l
หนี้ให้แก่แหล่งเงินทุน
ของ สพพ.

-

สบท.

-

สบท.

ผลลัพธ์

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

l

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

สพพ. สามารถจัดหาเงินทุน
จากสถาบันการเงิน
เพื่อรองรับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน จานวน
1 โครงการ (Corridor Town
หรือสะพาน 5)
ในต้นทุนที่เหมาะสม

สพพ. มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับดาเนิน
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
ในอนาคต

l

Page 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1.6

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
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.

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของ
โครงการในด้านการศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบ
รายละเอียดและกาหนดวงเงินค่า
ก่อสร้าง

สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้

ผลลัพธ์
สามารถนาผล
การศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค.1

-

1.6.2 สารวจศักยภาพโครงการ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูล
และเตรียมการสารวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตจานงค์/
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
1.6.3 โครงการ NR68
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2 : ตั้ง คทง. ร่าง TOR สารวจพื้นที่โครงการ (ถ้า
มี) และยกร่าง TOR (เมื่อ คพพ. เห็นชอบ TA)
(2) เดือนที่ 3 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดส่ง
ให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4 : เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาร่าง TOR และ
จัดส่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณา
(4) เดือนที่ 5-6 : เสนอ คพพ. เพื่อทราบร่าง TOR เมื่อประเทศ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

สบค.2
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และเตรียมการสารวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตจานงค์/
Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่
(3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือเพืทางการเงิ
่อพิจารณาน (Financial Assistance and Cooperation)
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ.
กรอบแนว
กลยุทธ์
ลาดับที่ เพื่อพิจารณาให้ TA เมื่อกิได้
จกรรม/
ขั้นตอน
รับ Formal
Reques
ทางตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.6.3 โครงการ NR68
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1-2 : ตั้ง คทง. ร่าง TOR สารวจพื้นที่โครงการ (ถ้า
มี) และยกร่าง TOR (เมื่อ คพพ. เห็นชอบ TA)
(2) เดือนที่ 3 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดส่ง
ให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น
(3) เดือนที่ 4 : เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาร่าง TOR และ
จัดส่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณา
(4) เดือนที่ 5-6 : เสนอ คพพ. เพื่อทราบร่าง TOR เมื่อประเทศ
เพื่อนบ้านเห็นชอบร่าง TOR
(5) เดือนที่ 7 : ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การ
ให้ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(6) เดือนที่ 8-11 : ตั้ง คกก. จัดจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการจัด
จ้าง และสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และรายงานผลการจ้างที่
ปรึกษาฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการจัดจ้างที่
ปรึกษา
(7) เดือนที่ 12 : เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ คพพ. เพื่อ
ทราบ และ ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของ
โครงการในด้านการศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบ
รายละเอียดและกาหนดวงเงินค่า
ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

เป้าหมาย
สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้

ผลลัพธ์
สามารถนาผล
การศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

2.00

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ประเภทโครงการต่อเนื่อง
1.6.4 โครงการสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
สัญญาและแผนงาน (300 วัน)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ คกก.
ตรวจรับพัสดุ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ./ คพพ.
1.6.5 โครงการไฟฟ้าเมียวดี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
สัญญาและแผนงาน (240 วัน)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ คกก.
ตรวจรับพัสดุ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ.สพพ./คพพ.
หมายเหตุ: เมื่อลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายใน
ก.ย. 63

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของ
โครงการในด้านการศึกษาความ
เหมาะสม การออกแบบ
รายละเอียดและกาหนดวงเงินค่า
ก่อสร้าง

1.6.6 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสาหรับการจัดทา TOR ใน
การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือก
บริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR ที่กาหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงาน
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยรายงาน
ตามข้อกาหนดของ TOR
(4) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้าน
สพพ. สามารถเพิ่ม
วิศวกรรมที่เหมาะสมใน
ประสิทธิภาพในการ
การศึกษาและออกแบบโครงการ ดาเนินงานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการตามหลัก
วิศวกรรมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้

สามารถนาผล
การศึกษามาใช้
ประกอบการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

ผลการศึกษาและ
ออกแบบมีความถูกต้อง
ตามหลักเทคนิค
วิศวกรรม

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

24

สบค.1

17

สบค.2

วิศวกรรม

Page 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.7

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้การดาเนินโครงการ FA มี สพพ. มีโครงการ FA ใหม่ที่มี
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก การพิจารณาอย่างครอบคลุม
ประเภทโครงการใหม่
มิติ
และถูกต้องครบถ้วน
1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขกยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
ขั้นตอนการดาเนินงาน (มี 9 ขั้นตอน)
(1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล และเตรียมการ
สารวจพื้นที่โครงการ เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศ
เพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2: เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือน 3: สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติหลักการในการให้ FA
(4) เดือน 4-5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ
รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) เดือน 6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา
(ถ้ามี)
(6) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทาง
การเงินและอนุมัติการให้ FA
(7) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือน 10-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(9) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลลัพธ์
โครงการ FA ของ สพพ.
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค. 1

Page 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

โครงการใหม่ (โครงการ NR67 และโครงการทวาย)
1.7.2
โครงการ NR67
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมการสารวจพื้นที่โครงการเมื่อได้รับ Formal Request จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือนที่ 3 : สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการให้ FA
(4) เดือนที่ 4-5 : เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา FA ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่าง
สัญญา FA (ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทาง
การเงินและอนุมัติการให้ FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือนที่ 10-11 : เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามในสัญญา FA
โครงการถนนทวาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทาง
การเงินและอนุมัติการให้ FA
(2) เดือนที่ 2 - 3 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(3) เดือนที่ 4 - 5: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(4) เดือนที่ 6 : ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: คพพ. อนุมัติหลักการในการให้ FA ภายใน
ก.ย. 63

สบค.2

400

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน
ประเภทโครงการต่อเนื่อง
1.7.3 ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงานและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ R11 ครกข้าวดอ 2. รถไฟไทย ลาว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3. โครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 64 เสนอ ผอ. สพพ.
เห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดาเนินตามแผนฯ ปี 64

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินโครงการรวมถึง
การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

เป้าหมาย
สพพ. สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนิน
โครงการ FA ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยมีการรายงานผล
การติดตามโครงการทุกครั้ง

ผลลัพธ์
การดาเนิน
โครงการเป็นไปตาม
แผน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1,300
1. R11 : 500
2. รถไฟ : 400
3. สะพาน 5ฯ :
400

สบค.1

420
1. สตึงบท : 400
2. Corridor
Town : 10
3. ไฟฟ้าย่างกุ้ง
: 10

สบค.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึง
ขยายกรอบวงเงินรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจของ
สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

2. ดาเนินการช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการตาม
กรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

1.8

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1.7.5 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
โครงการและตรวจสอบความ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เหมาะสมด้านเทคนิควิศวกรรม
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของบริษัท ของงานก่อสร้าง
ที่ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ (การให้ความเห็นเชิงวิศวกรรม
นับตั้งแต่วันเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่บริษัทที่
ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศเพื่อนบ้าน มี
กรณี Variation Order โดยให้คาแนะนาจะมีปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงและรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการงานต่อไป
(4) สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
(5) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้างในแต่
ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

โครงการก่อสร้างดาเนินงาน
ตามแผนงานและถูกต้องตาม
แบบก่อสร้างที่ได้จัดทาไว้

โครงการก่อสร้าง
ภายใต้การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ. สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
และมีความยั่งยืนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม

0.60 วิศวกรรม

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

สพพ. มีผลการประเมิน
โครงการที่แล้วเสร็จทั้งในด้าน
ผลประโยชน์และผลกระทบ
ของโครงการ
เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
จริงกับผลการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ

สามารถนาบทเรียน
ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการ
ดาเนินงาน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต

5 - 6.5

เพื่อประเมินผลโครงการที่แล้ว
เสร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้าน
ผลประโยชน์และผลกระทบ
โครงการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

สนผ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
ประเมินความเสี่ยงของ
ประเทศเป้าหมายที่ให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงความยั่งยืน
ทางการเงินของ สพพ. ใน
การดาเนินการตามภารกิจ
หลักอย่างยั่งยืน

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

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
2.1

กิจกรรม/ ขั้นตอน
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
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 คู่มือและกรอบฯ ดังกล่าว
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อประเมินปัจจัยผลกระทบที่
จะส่งผลความสาเร็จของ
โครงการที่เกิดจากประเทศเพื่อน
บ้าน ต่อการปฏิบิงานของ สพพ.

สพพ. สามารถประเมินปัจจัย
ผลกระทบของประเทศเพื่อน
บ้านในแต่ละประเทศที่อาจ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต

สพพ. มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ให้ FA และ TA แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน และลดความ
เสี่ยงจากการผิดนัด
ชาระหนี้ในอนาคต

1. เพื่อจัดทาคู่มือและกรอบการ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
ในรูปแบบ Logical Framework
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ดาเนินโครงการของ สพพ.

สพพ. มีกรอบประเมินความ
เสี่ยงโครงการ (Designed
Monitoring
Framework/Logical
Framework) สาหรับการ
ดาเนินโครงการในอนาคต

การดาเนินงานของ
สพพ. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึง
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และลด
ความเสี่ยงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.

-

สนผ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน
2.1.3 จัดทาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตั้งคณะทางาน
(2) ประชุมหารือจัดทาแผนประเมินความเสี่ยง กรอบบความ
เสี่ยง และ Risk Matrix ของโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
(3) เสนอกรอบการประเมินความเสี่ยงโครงการต่อผอ. สพพ.
(4) ดาเนินงานประเมินความเสี่ยงตามกรอบการประเมินความ
เสี่ยง
(5) รายงานผลการดาเนินการให้ ผอ. สพพ.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทากรอบการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและความสาเร็จ
ของโครงการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. มีแนวทางเบื้องต้นใน
การประเมินและควบคุมปัจจัย
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของการ
ดาเนินโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ทั้งใน
ด้านงบประมาณ
ระยะเวลาการดาเนิน
โครงการรวมถึงคุณภาพ
ของงานและลดโอกาส
ที่จะเกิดความล้มเหลว

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค. 1
สบค. 2
สบท.
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. จัดทำบทวิเครำะห์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมร่วมมือในอนุภูมิภำค ลุม่ น้ำโขง โดย สพพ. ร่วมกับเครือข่ำยสถำบันวิจัย กต. สศช. และ กค.
2. จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของกำรทำ Intelligence
3. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของ สพพ. และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในอนุภูมิภำคลุม่ น้ำโขงอย่ำงต่อเนื่อง
งบประมาณ (ประมำณกำร) : 3.78 ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อต่อยอดกำร
พัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับ
ประเทศคู่พัฒนำ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดแผนงำนและ
ขอบเขตงำนวิจัยเชิงนโน
บำยภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ

2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและ
มอบภำรกิจด้ำนกำรวิจัย
เชิงนโนบำยด้ำนควำม
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ โดยใช้
อัตรำกำลังบนโครงสร้ำงเดิม

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขันตอน

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อใช้เป็นข้อมูลและประเด็น
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
พิจำรณำวิเครำะห์โครงกำรและ
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนใน
ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ.

สพพ. มีบทวิเครำะห์เชิง
วิชำกำรที่เป็นระบบในด้ำน
Supply Chain ในอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขงสำหรับใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

สพพ. สำมำรถกำหนด
ยุทธศำสตร์และแผนงำน
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ
โขงที่จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุน Supply Chain
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำควำมเชื่อมโยงและ
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

3.00

ผู้รับ
ผิดชอบ

สนผ.

3. จัดสรรงบประมำณด้ำน
กำรวิจัยเชิงนโยบำย รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อต่อยอดกำร
พัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับ
ประเทศคู่พัฒนำ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขันตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของ สพพ. ที่ได้
ดำเนินกำรในประเทศเพื่อน
บ้ำนที่ผ่ำนมำ และแผนงำน
โครงกำรวิจัยที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงิน

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

เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
โครงกำรของ สพพ.
ที่ดำเนินกำรในประเทศเพื่อน
บ้ำน โดยมีควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ของ สพพ. และแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สพพ. มีระบบฐำนข้อมูล
คุณภำพในด้ำนโครงกำรของ
สพพ. ที่ดำเนินกำรในประเทศ
เพื่อนบ้ำน พร้อมแสดงข้อมูล
ควำมเชื่องโยงยุทศำสตร์ของ
สพพ. แผนยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บท แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคแห่งชำติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหำร บุคลำกร
หน่วยงำนรัฐ/เอกชน และ
บุคคลที่สนใจ สำมำรถ
เข้ำถึงระบบฐำนข้อมูล
โครงกำรของ สพพ. ที่มี
ควำมเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำมำรถ
นำข้อมูลดังกล่ำวไปปรับใช้
กับกำรทำงำน กำรประชุม
กำรนำเสนอในวำระโอกำส
ต่ำง ๆ

-

สนผ.

4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของ สพพ. ที่ได้
ดำเนินกำรในประเทศเพื่อน
บ้ำนที่ผ่ำนมำ และแผนงำน
โครงกำรวิจัยที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงิน

1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูล
ที่สาคัญของ สพพ. (ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการและทางการเงิน)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ ผอ.สพพ. ลงนำมแต่งตั้งคณะทำงำน
(2) เดือนที่ 2 : คณะทำงำนประชุมหำรือเพื่อกำหนดข้อมูล/
เนื้อหำที่จะเผยแพร่บน 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 : สรุปควำมเห็นที่มีต่อผลลัพธ์กำรเผยแพร่
ข้อมูล/เนื้อหำ ต่อ ผอ. สพพ.

เพื่อปรับปรุงรูปแบบกำรนำเสนอ
ข้อมูล TA/FA ที่เหมำะสม และ
นำไปใช้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

สพพ. มีฐำนรูปแบบข้อมูล
TA/FA ที่เหมำะสม ทันสมัย
ประกอบกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนสำธำรณชนได้รับ
รู้และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
บทบำทหน้ำที่ของ สพพ.

สพพ. มีคลังสมอง (Think
Thank) ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

-

สบค. 2
สบค. 1
สปส.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 สร้ำงเครือข่ำย
กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อ
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่มีคุณภำพ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย
เชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพร่วมกับหน่วยงำน
ภำยในประเทศทั้งภำครัฐ
และเอกชน
2. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัย
เชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศด้ำนกำรวิจัย
และคลังสมองด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขันตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2.1 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัย
เช่น TDRI Asia Foundation และหน่วยงานด้านการวิจัย
เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) กำหนดแนวทำงและประเด็นกำรหำรือ
(2) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรวิจัย
(3) สพพ. หำรือกับหน่วยงำนเป้ำหมำย และร่วมกันกำหนด
แนวทำงดำเนินงำนร่วมกัน
(3) นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐแล
เอกชนภำยในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ

สพพ. มีกรอบแนวทำงกำร
ปฏิบติงำนวิจัยเชิงนโยบำย
เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่มีคุณภำพ

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 รวมถึงกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่นักศึกษำ
(4) ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni

เพื่อเผยแพร่และสื่อสำร
สถำบันกำรศึกษำได้รับองค์
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำรและ
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่ทำกำรศึกษำ
ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ

ผลลัพธ์
สพพ. มีแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับเครือข่ำย
กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อ
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่มีคุณภำพร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐแลเอกชน
ภำยในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ
และควำมพร้อมในกำร
ขับเคลื่อนงำนวิจัยตำม
แนวทำงที่กำหนด

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.

3. ส่งเสริมกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สื่อสำรองค์ควำมรู้ด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

1. เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่
ทำกำรศึกษำแก่หน่วยงำน
ด้ำนกำรพัฒนำ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน คู่ร่วมพัฒนำ
ต่ำง ๆ และสำธำรณชน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

สถำบันอุดมศึกษำมีกำรนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนไปปรับใช้และต่อ
ยอดเพื่อกำรศึกษำและวิจัย

0.10

สนผ.
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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)
โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนแก่ประชำชนใน
พื้นที่ตำมยุทธศำสตร์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขันตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

3.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนในพืนที่โครงการถนนหงสา - เชียงแมน สปป.ลาว
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนงำน
(2) ผอ. สพพ. อนุมัติแผนงำน
(3) ดำเนินกิจกรรม
(4) รำยงำนผลกิจกรรม

เพื่อสร้ำงจิตสำนึกให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำร
ใช้รถใช้ถนน ป้องกันอุบัติเหตุ
จำกกำรจรำจร

สพพ. ดำเนินกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์กำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของประชำชนในพื้นที่
โครงกำรที่ สพพ. สนับสนุน
เงินทุนค่ำก่อสร้ำง

ประชำชนในพื้นที่โครงกำร
ได้รับรู้ถึงวิธีกำรรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนจำกคู่มือฉบับ
กำร์ตูน

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

เพื่อศึกษำแนวทำงกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำง RBC

สพพ. มีรำยงำนกำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมในกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำง RBC

สำมำรถจัดเตรียมควำม
พร้อมขององค์กรในกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำง
RBC

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

0.68 สปส.

-

สปส.
สอก.
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แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
สำระสำคัญของยุทธศำสตร์
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ. ในเชิงนโยบาย
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ประสานความร่วมมือในการจัดทาและการใช้ข้อมูล
งบประมำณ (ประมำณกำร) : 0.1 ล้ำนบำท
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธมิตร์
โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในไทยเพื่อให้
มีแผนการให้ความ
ช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
วิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลลัพธ์

1. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการ
กาหนดแผนการให้ความ
ช่วยเหลือและ/หรือสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศคู่
พัฒนาอย่างเชื่อมโยงและ
บูรณาการ

1.1

จัดทำแผนควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรร่วมกับ TICA
ในกำรให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ
(2) กาหนดประเด็นหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ ร่วมกับ TICA
(4) นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ
ผู้บริหารของ สพพ. เพื่อพิจารณา

เพื่อสร้างพันธมิตรในการ
เชื่อมโยงและบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในไทย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ FA และ
TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

สพพ. มีแผนความร่วมมือเชิง แผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการในการให้ FA และ บูรณาการฯ นาไปสู่การ
TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ความช่วยเหลือ FA
และ TA แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยัง่ ยืน

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

1.2

ร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจและวิชำกำรกับต่ำงประเทศ และ
คณะอนุกรรมกำรนโยบำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม
(2) จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
(3) จัดทารายงานการประชุม
(4) เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ
นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม

เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและรายงาน
ผลการพัฒนาระหว่างประเทศ
รวมถึงร่วมพิจารณานโยบาย
และทิศทางการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและผลประโยชน์ของ
ไทย รวมถึงแสวงหารูปแบบและ
คู่ร่วมมือใหม่ ๆ สาหรับความ
ร่วมมือในอนาคต

สพพ. มีส่วนร่วมแสดง
ความเห็นเชิงนโยบายและทิศ
ทางการให้ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการให้
สอดคล้องกับศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย รวมถึง
แสวงหารูปแบบและความ
ร่วมมือใหม่ ๆ สาหรับความ
ร่วมมือในอนาคต

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย
ในรูปแบบและความ
ร่วมมือใหม่

ไตร
มาสที่
1

ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย
(ล้ำนบำท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.
สบค.1
สบค.2

-

สนผ.
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

1. ทางานร่วมกับพันธมิตร
ภายใต้แผนความช่วยเหลือ
และร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมี
ความเชื่อมโยงและบูรณา
การ

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ผลลัพธ์

2.1

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางานดัดเลือกพันธมิตรที่
จะดาเนินการร่วมกัน (เช่น WWF ธกส หรือ EXIM เป็นต้น)
(2) ประชุมกาหนดแผนงานและขอบเขตที่จะดาเนินงาน
ร่วมกับพันธมิตร
(3) เสนอแผนงานและขอบเขตการดาเนินงานให้ ผอ.
สพพ.พิจรณาเห็นชอบ
(4) ดาเนินงานตามแผนฯ
(5) สรุปรายงานต่อ ผอ. สพพ.

เพื่อสร้างความร่วมมือทาง
การเงินและทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการของ สพพ.
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานโครงการที่
ดาเนินการร่วมกับ
พันธมิตรมีความ
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

เพื่อทบทวนและขยายกรอบ
ความร่วมมือภายใต้
Partnership Arrangement
ระหว่าง สพพ. กับ ADB

สพพ. สามารถขยายกรอบ
ความร่วมมือภายใต้
Partnership Arrangement
ระหว่าง สพพ. กับ ADB

การดาเนินโครงการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทาง
วิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านผ่านความ
ร่วมมือแบบบูรณาการ
ของพันธมิตรที่เข้มแข็ง
ระหว่าง สพพ. กับ ADB

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

ไตร
มาสที่
1

ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย
(ล้ำนบำท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค. 1
สบค. 2

0.10

สนผ.
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์
2. หาข้อสรุปขอบเขตการ
ทางาน ทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็น
แผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของ
แผนงาน/โครงการการ
ดาเนินงานของ สพพ.
พร้อมระบุหน่วยงาน
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการ
ทางานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่
2.3

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

จัดทำ Country Strategy ระหว่ำงปี 2564 - 2566 เพื่อ เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ความ
ปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อน
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
บ้ำน และทบทวนแผนงำนโครงกำร ภำยหลังสถำนกำรณ์
ประเทศเพื่อนบ้าน
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.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

เป้ำหมำย
สพพ. มียุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ผลลัพธ์
การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามกรอบความร่วมมือ
ในภูมิภาค

ไตร
มาสที่
1

ไตร
ไตร
ไตร
มาสที่ 2 มาสที่ 3 มาสที่ 4

งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย
(ล้ำนบำท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรของ สพพ. ทั้งในด้าน HRD และ HRM
2. นาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
งบประมาณ (ประมาณการ) : 25.972 ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่
มีความสามารถและ
ศักยภาพในมิติด้านความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางการเงิน ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ด้านการจัดการข้อมูล มา
ร่วมงาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.1 สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดึงดูดทรัพยากรบุคคล
ที่มีความสามารถและศักยภาพในมิติด้านความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อกาหนดคุณสมบัติ วิธีการ
คัดเลือก แนวทางการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งและ
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
2. ดาเนินการสรรหาบุคลากรตามที่กาหนด
3. รายงานผลการต่อผู้อานวยการ สพพ.
4. ประกาศผลการคัดเลือก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อให้สามารถจัดหาทรัพยากร
บุคคลของ สพพ.
ได้ตามอัตรากาลังและมี
คุณสมบัติ-ศักยภาพตรงตามที่
ยุทธศาสตร์กาหนดไว้ และ
ครบถ้วนทุกมิติ
ทั้งในด้านความร่วมมือทาง
การเงิน ด้านการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล
รองรับการดาเนินงานของ สพพ.

สพพ. สามารถจัดหา
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถและศักยภาพใน
มิติด้านความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือทางการเงินด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และด้าน
การจัดการข้อมูลได้ครบถ้วน

สพพ. มีทรัพยากร
บุคคลที่มีความ
สามารถ และศักยภาพ
ในมิติด้าน
ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือ
ทางการเงิน ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และด้านการจัดการ
ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

0.30

ผู้รับ
ผิดชอบ

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. อบรมความรู้ เครื่องมือ
ในการดาเนินงานแบบ
สมัยใหม่ที่จาเป็นให้กับ
บุคลากรทั้งในด้าน hard
skills และ soft skills อาทิ
เช่น ภาวะผู้นา, เทคโนโลยี
ดิจิทัล,
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change
Management) รวมถึง
ทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์
อบรมความรู้ พัฒนาเครื่องมือในการดาเนินงานแบบสมัยใหม่ที่
จาเป็นกับบุคลากรทั้งในด้าน
Hard skills และ Soft skills อาทิ ภาวะผู้นา,เทคโนโลยีดิจิทัล,
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.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อจัดหาโครงการฝึกอบรม
ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา
เครื่องมือในการดาเนินงานแบบ
สมัยใหม่ที่จาเป็นกับบุคลากรทั้ง
ในด้านHard skillsและ Soft
skills อาทิ ภาวะผู้นา,
เทคโนโลยีดิจิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ

1. บุคลากรของ สพพ. ได้รับ
การพัฒนาทักษะทั้งในด้าน
Hard Skills และ Soft Skills
และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change
Management) รวมถึงทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย
2 หลักสูตร หรือ 5 วัน
และครอบคลุมทั้ง Hard Skills
และ Soft Skills

บุคลากรของ สพพ.
มีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

2.14

ผู้รับ
ผิดชอบ

สอก.

2.04
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ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

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

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน รวบรวม
และสร้างองค์ความรู้ภายใน
องค์กร และรวบรวมองค์ความรู้
ของบุคลากร สพพ. เป็นรูปธรรม
อันส่งผลต่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
ต่อไป

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1. สามารถจัดกิจกรรม Lunch สพพ. มีองค์ความรู้
Talk ได้อย่างน้อยเดือนละ 1 และฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ครั้ง โดยให้บุคลากรที่เข้ารับ ความรูข้ ององค์กร
การฝึกบรมเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู/้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การฝึกอบรม
2. บุคลากร สพพ. ที่เข้ารับ
การฝึกอบรม นาองค์ความรู้ที่
ได้รับจัดเก็บในระบบเป็นองค์
ความรู้องค์กรได้

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

0.10

ผู้รับ
ผิดชอบ

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะ
ในการทางาน
กระบวนการทางานด้วย
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงาน
(Operational Efficiency)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1. ดาเนินการนาวิธีการ
2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
วัดผลแบบ Objective and
ดาเนินการนาวิธีการวัดผลแบบกาหนดเป้าหมายและ
Key Results (OKRs) มา
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objective and Key
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
Results: OKRs) ระดับบุคคลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการ
ของการทางาน กระบวนการทางาน
ทางาน กระบวนการทางาน
การพัฒนาวิธีการประเมินผลบุคลากร
และอาจใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ของการประเมินผลของ
1. ทบทวนวิธีการประเมินผลรายบุคคลของ สพพ.
การดาเนินงานในแต่ละ
2. ศึกษาวิธีการประเมินผลแบบ OKRs ระดับบุคคล
ระดับ ตั้งแต่ OKRs ระดับ
3. รายงานผลการศึกษาแนวทางการประเมินผลแบบ OKRs
องค์กร OKRs ระดับแผนก
ระดับบุคคล โดยเปรียบเทียบ
และ OKRs
ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างการประเมินผลแบบ OKRS และ KPI
ระดับบุคคล
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้ รื่อง OKRS ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการ สพพ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ สพพ. มีแนวทางในการ
วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กร
ก่อให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
ในอนาคต

1. สพพ. ทราบจุดแข็งและข้อ
ควรพัฒนาของการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน
2. สพพ. มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเรื่องวิธีการ
วัดผลแบบกาหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objective and Key
Results: OKRs)

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

ผลลัพธ์
มีแนวทางในการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับ สพพ.

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะ
ในการทางาน
กระบวนการทางานด้วย
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงาน
(Operational Efficiency)

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

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

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) การปฏิบัติงานตามแผน (Do) และการติดตามและ
ประเมินผล (Check) เป็นรายไตรมาส นับตั้งแต่ได้รับ KPI
อย่างเป็นทางการจากสานักงาน ก.พ.ร.
(8) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Act) และนาข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด (KPI) ให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

เป้าหมาย
1. สพพ. สามารถเชื่อมโยง
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหาร
องค์กร ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. สพพ. มีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี

ผลลัพธ์
ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานกับการ
บริหารองค์กร มีความ
เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ในทุกส่วนขององค์การ
(Digital Transformation)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
กระบวนการดิจิทัลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
ยืดหยุน่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

3.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประชุมตรวจรับ Inception Report โดยศึกษา วิเคราะห์
วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ และออกแบบ
Assessment & Design ทั้ง Integrated Workflow ทั้ง
องค์กร พร้อมทั้ง แผนภาพผังการทางาน (Business
Blueprint) ที่ได้จากการศึกษาระบบงาน
(2) ประชุมตรวจรับรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สาหรับงาน
ส่วนที่ 3 โดยศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วน
Input, Process และ Output ทั้งหมดในปัจจุบัน รวมถึง
วิเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ และติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ
(3) ส่งมอบงานเอกสารออกแบบ การบูรณาการระบบ
สารสนเทศ และรายงานผลการออกแบบระบบสารสนเทศ
สาหรับงานส่วนที่ 4 โดยติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) (System Implementation and
System Testing) และส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้
ในโครงการ พร้อมทั้งเอกสารรับรอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการ สพพ. สามารถเชื่อมโยง
ทางานภายในองค์กรที่มี
กระบวนการทางานทั้งภายใน
ประสิทธิภาพ พร้อมกับการ
และภายนอกได้อย่างมีระบบ
นามาใช้สนับสนุนนโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีการเชื่อมโยง
กระบวนการทางานทั้งภายใน
และภายนอกอย่างมีระบบ บน
แนวคิดในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
รองรับการขยายตัวในอนาคต

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

19.60

ผู้รับ
ผิดชอบ

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ในทุกส่วนขององค์การ
(Digital Transformation)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
กระบวนการดิจิทัลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความ
ยืดหยุน่

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

3.2 3.2.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)"
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(4) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจ้าง และประกาศ e-bidding
(5) รายงานผลและขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อตามที่
ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ
(6) ลงนามในสัญญา
(7) ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
(8) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพหมดอายุ
การใช้งาน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. สามารถจัดหาครุภัณฑ์
ด้านสารสนเทศเพียงพอตาม
ความต้องการของบุคลากร
ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อม
ติดตั้ง จานวน 13 เครื่อง ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- แป้นพิมพ์ และเมาส์
- เครื่องสารองไฟฟ้า 1kvVA
(600 Watts)
- ระบบปฏิบัติการWindows
10 Pro หรือล่าสุด
- ประกันการใช้งานเป็นเวลา
3 ปี รวมแบตเตอรี่เครื่อง
สารองไฟฟ้า ค่าแรง และค่า
อะไหล่ ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางด้าน Hardware
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
- ระบบปฏิบัติการ

ครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
เพียงพอตามความ
ต้องการของบุคลากร
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

1.014

ผู้รับ
ผิดชอบ

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

3.2.2 พัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการ เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่อ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการดาเนินงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
(TOR)
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ TOR เพื่อใช้จัดจ้างฯ (ขั้นตอนที่
1-3 ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ 64)
(4) ดาเนินการจัดจ้างตาม TOR
(5) ติดตั้งระบบ Video Conference

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

เป้าหมาย
ห้องประชุมมีระบบ Video
Conterence ที่ทันสมัย
และรองรับระบบปฏิบัติการ
ได้หลายรูปแบบ

ผลลัพธ์
สามารถจัดประชุม
ทางไกลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับสถานการณ์
COVID-19

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

1.14

ผู้รับ
ผิดชอบ

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและสร้าง
Mindset สาหรับบุคลากร
ในเรื่อง Resilient
Organization

1. บุคลากรได้รับการอบรม
ในเรื่องความเป็น
Resilience ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล

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

เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
รูปแบบความคิด (Mindset)
สาหรับบุคลากร
Resilient Organization ของ
สพพ.

1. บุคลากรของ สพพ. รับรู้ถึง
วัฒนธรรม
องค์กร และรูปแบบความคิด
(Mindset) ในเรื่องความเป็น
Resilient Organization
2. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
การทางานเป็นทีม

กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและสร้าง
Mindset สาหรับบุคลากร
ในเรื่อง Resilient
Organization

1. บุคลากรได้รับการอบรม
ในเรื่องความเป็น
Resilience ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล

4.1 4.1.2 จัดสัมมนาประจาปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตั้งคณะทางาน
2. จัดทาแผนโครงการสัมมนา
3. ดาเนินการจัดโครงการสัมมนา
4. สรุปผลการจัดสัมมนา และรายงาน คพพ. เพื่อทราบ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง คพพ. ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ.

สามารถจัดสัมมนาปีละ 2 ครั้ง บุคลากรของ สพพ. มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และผูกพันกับองค์กร
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สอก.

1.20

สอก.
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
1. บุคลากรได้รับการอบรม 4.1
วัฒนธรรมองค์กรและสร้าง ในเรื่องความเป็น
Mindset
บบุคลากร
ทั้งในระดั
บ กร (Resilient Organization)
ประเด็นยุสาหรั
ทธศาสตร์
ที่ 4 Resilience
ยกระดับการบริ
หารองค์
ในเรื่อง Resilient
องค์กรและระดับบุคคล
Organization
กรอบแนว
กลยุทธ์
ลาดับที่
กิจกรรม/ ขั้นตอน
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

เพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงความสามารถ
ในการมีสภาวะยืดหยุน่

สามารถจัดกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง โดยบุคลากรเกิดการ
พัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมการรู้จักตนเอง
2. มีทักษะที่ส่งเสริมการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
3. มีทักษะการจัดการความ
ขัดแย้ง
4. มีทักษะและส่งเสริมการ
สร้างวิสัยทัศน์

สพพ. เกิดการ
พัฒนาการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง จากการที่
บุคลากร รู้จักตนเอง
และเข้าใจถึง
ผลกระทบของ
พฤติกรรมของตนเองที่
มีต่อผู้อื่น และสามารถ
สร้างความผูกพัน
ส่วนตัวต่อภารกิจของ
ทีมอย่างเต็มใจ
สามารถสร้างกลยุทธ์
และมีวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับทีมและ
องค์กร

4.1.4 จัดกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม นวัตกรรมเสริมสร้างองค์การองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนโครงการ
2. เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

เพื่อให้ สพพ. เป็นองค์กรที่มี
นวัตกรรมและเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

สามารถจัดกิจกรรมปีละ 1
ครั้ง โดยบุคลากรเกิดการ
พัฒนา ดังนี้
1. มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรม
2. มีทักษะและพฤติกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใน
องค์กร
3. ตระหนักถึงความสาคัญ
และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้

สพพ. เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการ
เรียนรู้ จากการที่
บุคลากรมีพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

0.4

สอก.

0.15

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและสร้าง
Mindset สาหรับบุคลากร
ในเรื่อง Resilient
Organization

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ผ่านการทางานเป็นทีม

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

4.2 จัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของ
สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาแนวทางการจัดทา KM
(2) แต่งตั้งคณะทางาน
(3) การสารวจความต้องการรับรู้ ชุดความรู้ที่จาเป็น และ
จัดทาแผน KM ประจาปี
(4) จัดระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้เข้าถึงง่าย
(5) ประเมินความรู้ก่อนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(7) การประเมินผลความรู้หลังการแลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมี
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
และสามารถสืบค้นได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ KM

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
สาคัญที่จะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
ความสามารถขององค์กรที่
ยัง่ ยืน

มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และมีการจัดเก็บชุด
ความรู้ต่างๆ ไว้ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้น
เพื่อศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา

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

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
อันดี และเสริมสร้างให้เกิดการ
ทางานเป็นทีมระหว่างคน
ภายในองค์กร รวมทั้งยังเป็นการ
ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน

บุคลากรภายในองค์กรมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และเกิดค่านิยมการทางาน
เป็นทีม

บุคลากรใน สพพ.
มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน มีการ
ทางานเป็นทีม
และมีความผ่อนคลาย
จากการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สปส../สอก.

0.018

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและสร้าง
Mindset สาหรับบุคลากร
ในเรื่อง Resilient
Organization

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีการทางาน
อย่างมีความเป็นมืออาชีพ
มีความโปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

4.4 สร้างองค์กรคุณธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม
(2) สารวจ วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์ รวมถึงแนวทางการแก้ไข พร้อม
พิจารณาต้นทุนการแก้ปัญหา
(3) กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกันและกาหนด
คุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร
(4) กาหนดแผน/วิธีการปฏิบัติงาน
(5) สรุปผลการดาเนินงาน

เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมี
ทัศนคติ วิธีคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดี

ส่งเสริมให้คนในองค์กรมี
ทัศนคติ วิธีคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดี รวมถึง
เพิ่มคุณภาพการทางานของ
เจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สพพ. มีทัศนคติ วิธีคิด
และการประพฤติที่
สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดี รวมถึงมีคุณภาพ
การทางานที่ดีขึ้น

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

เพื่อสร้างความตระหนักและ
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใสแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สพพ.

บุคลากรของ สพพ. เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึง
ความสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิด
ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใสมากชึ้น

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

0.01

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

สปส.

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

4.6 บริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. และ คพพ.
(2) ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
รับทราบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ คพพ. เป็นรายไตรมาส

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงต่างๆ ของ
สพพ. ได้ รวมถึงมีการชี้แจงให้
เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิดความรู้และ
เข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงของ
สพพ. อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

เป้าหมาย
สามารถควบคุมและติดตาม
ความเสี่ยงต่างๆ
ของ สพพ. ได้ และบุคลากร
ภายในองค์กรมีความเข้าใจ
แผนบริหารความเสี่ยงอย่าง
ถูกต้อง

ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ สพพ.
มีความรู้และเข้าใจ
แผนบริหารความเสี่ยง
ของ สพพ.

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สปส.
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