แผนปฏิบต
ั ิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ ๑

บทสรุปผู้บริหาร
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ส่วนที่ ๑

บทสรุปผูบ้ ริหาร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการเป็นกลไกของรัฐบาลไทยสำหรับการดำเนินนโยบายด้าน
การต่างประเทศและความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน
๗ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา (เมี ย นมา) สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
(เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา)
และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยติ ม อร์ - เลสเต (ติ ม อร์ - เลสเต) ภายใต้ ร ู ป แบบของการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง การพั ฒ นาเมื อ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นพลั ง งาน
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ กรอบทิศทางการดำเนินงานของ สพพ. ตามนโยบายและแผนระดับประเทศ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ ๑๒ ตลอดจนกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) นอกจากนี้แล้ว สพพ. ได้จัดทำแผนระยะกลาง
และระยะยาวให้ส อดคล้องกับแผนระดับประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์
ระยะ ๒๐ ปี ของ สพพ. และยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๗๐
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ. จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดแผน
ระยะกลางและระยะยาวเป็นแผนรายปีงบประมาณ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแผนปฏิบัติการฯ
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial
Assistance and Cooperation) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
(Think Tank) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy) และยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยกระดั บ การบริ ห ารองค์ ก ร (Resilient Organization) และมี จ ำนวนทั ้ ง สิ ้ น ๓๓ กิ จ กรรม
วงเงินงบประมาณ ๗๖.๔๘๖ ล้านบาท
แผนปฏิบัติการฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปีฯ เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ สพพ. ในอนาคต โดยมีโครงการ/
กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
(๑) ศึกษาเบื้องต้น เรื่องการให้ความช่วยเหลื อทางการเงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
(Untied Loan) และการนำมาประยุกต์ใช้ใช้กับ สพพ.
(๒) จัดทำรายงานทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)
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(๓) ศึกษานวัตกรรมทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ จัดทำ Green,
Social and Sustainability Bond เพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด หาเงิ น ทุ น การจั ด สรรเงิ น ทุ น
และการลงทุน ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
(๔) จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ ๓ ปี ที่สอดคล้องกับ Country Strategy ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
(๕) ประเมิ น ความเสี ่ ยงในการปฏิ บั ต ิ ง านของ สพพ. โดยสอดคล้ อ งกั บ หลั กการ
Responsible Business Conduct (RBC)
(๕.๑) วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โครงการช่ ว งก่ อ นเริ ่ ม ดำเนิ น โครงการตามกรอบ
การออกแบบและติดตามโครงการ (DMF) (โครงการ R12)
(๕.๒) ประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว
และเมียนมาที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางที่จัดทำในปีงบประมาณ 2564
(๖) จัดทำแผนบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ
(๖.๑) กรณีศึกษา เหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมา
(๖.๒) กรณีประเทศเพื่อนบ้านผิดนัดชำระหนี้ สปป. ลาว
(๗) ทบทวนแนวทางการประเมิ นผลโครงการที ่ แล้ วเสร็ จ (Post Evaluation) ของ สพพ.
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ OECD (ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ 3-5 ปี)
(๘) ศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจ (Business Model)
ของจีนต่อการพัฒนาใน สปป.ลาว
(๙) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของ สบค. 1 และ 2 เชิงลึก เพื่อต่อยอดสำหรับกิจกรรมอื่น
(๑๐) จัดทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS จำนวน 1 หัวข้อ
(๑๑) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
(๑๑.๑) บูรณาการความร่วมมือกับ ธสน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(๑๑.๒) บูรณาการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงิน (FA) และวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(๑๒) พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
บุคคลและส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเติบโตทางอาชีพ
(๑๓) การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน (employee engagement)
(๑๔) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของ สพพ. ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด
(๑๔.๑) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๑๔.๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๑๔.๓) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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(๑๔.๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๕) พัฒนา Platform สื่อประชาสัมพันธ์ สพพ. ด้วยWebsite ภาครัฐ 2.0 ของ สพพ. ให้มี
ความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยพัฒนา Website และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
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ส่วนที่ ๒

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานให้ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

๒.๑.๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขั้นสูง
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชือ่ มโลก เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้ ร อยต่ อ เชื ่ อ มโยงโครงข่ า ยคมนาคมระดั บ ภู ม ิ ภ าคจากเอเชี ย
ตะวั น ออกถึ ง เอเชี ย ใต้ อ ย่ า งไร้ ร อยต่ อ โดยมี ไ ทยเป็ น จุ ด เชื ่ อ มโยงหลั ก ของการคมนาคม
ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสอดรั บกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจ
ในระดั บ ภู ม ิ ภาคโดยการพั ฒนาโครงข่ ายคมนาคมและโครงสร้ างพื ้ นฐานทั ้ งทางบก ทางน้ ำ
และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้
ความสำคัญกับการขนส่งทางน้ำและระบบรางมากขึ้น
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) เป็ น กลไกของรั ฐ บาลไทยในการดำเนิ น นโยบายด้ า นความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น
และทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับ
ประเทศในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย และเชื ่ อมโยงไทยเข้ า ประเทศอื ่ นในภู มิ ภ าค เพื ่ อ ผลั ก ดัน ให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการคมนาเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ร่วมกัน
สพพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ.
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๑ พั ฒ นาความช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น
(Financial Assistance and Cooperation) ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒนาองค์ ความรู ้ ด ้ านการพั ฒนา
ระหว่ างประเทศ (Think Tank) ยุ ทธศาสตร์ ท ี ่ ๓ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ (Policy Synergy)
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization) โดยแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีโครงการ/กิจกรรมสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ให้ประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขั้นสูง
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นที่ ๒ การต่างประเทศ
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ : การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ. มีการดำเนินงานด้านการให้ความร่วมมือทางวิชาการ
และการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิ ต
ของประชาชน และอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยง
โครงข่ า ยคมนาคมไร้ ร อยต่ อ ของประเทศในภู ม ิ ภ าคกั บ ประเทศไทย เพื ่ อ ผลั ก ดั น ให้ ไ ทย
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
• แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สำคัญ
ในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สำคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้า
และอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
- ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น
รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับ
อนุภูม ิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค :
ความริเริ่ม แห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
• เป้าหมายของแผนย่อย :
- ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ
และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
- ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ.
มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในด้านการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และในขณะเดียวกันการดำเนินโครงการดังกล่าว
มีส่วนในการส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์
และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
(๑.๓) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ : การส่ ง เสริ ม สถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก
• แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/
เสริมสร้างอำนาจแบบนุ่มนวลของไทย
• เป้าหมายของแผนย่อย :
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ.
มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการให้ความความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ๕ เป้าหมายสำคัญ ดังนี้
- เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงระบบคมนาคม และการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
- เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- เป้าหมายการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทน
- เป้าหมายการพัฒนาด้านสาธารณสุข
- เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้แล้ว สพพ. ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
บทวิ เ คราะห์ ด ้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานและความร่ ว มมื อ ในอนุ ภ ู ม ิ ภ าคลุ ่ ม น้ ำ โขง
โดย สพพ. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเสริมสร้างอำนาจแบบละมุน
(Soft Power) ของไทย รวมถึงส่งเสริมบทบาทและสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
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(๑.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
• แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
- ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกำหนดมาตรการและโครงการ
ร่วมกันและติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
ในระดั บ ชาติ คณะกรรมการบริ ห ารราชการในต่ า งประเทศ คณะกรรมการบริ ห ารสถา น
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทย
• เป้าหมายของแผนย่อย :
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ.
มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑๗ เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง
(Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั ้ ง ให้ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทนำและสร้ า งสรรค์ ใ นด้ า นการค้ า
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
(๒) เป้ า หมายรวมที่ ๒.๕ มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง ค ม
ปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณ
ความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อม
ที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
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(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๑ เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ที่สำคัญ
ในภูม ิภาคอนุภูม ิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
(๓.๒) แนวทางการพัฒนา
(๓.๒.๑) พั ฒ นาความเชื ่ อ มโยงด้ า นการคมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT,
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๓.๒.๒) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพื่อสร้าง
ความไว้ เ นื้ อ เชื ่อ ใจ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดประโยชน์ ร่ ว มกั น โดยการผลัก ดัน การให้ ความช่ วยเหลือ
ทั ้ ง ด้ า นการเงิ น เทคนิ ค และวิ ช าการแก่ ป ระเทศเพื ่ อ นบ้ า น และการขยายความร่ ว มมื อ
ทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละประเภท โดยจะต้อง
คำนึ ง ถึ ง ความสำคั ญ ทางการค้ า ต่ อ ประเทศไทย และระดั บ การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ พั ฒ นา
การทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ
(๓.๒.๓) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/
มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับ
โลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี ของ สพพ. (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๘๓)
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี ของ สพพ. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนงานในระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั ้ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ ๑๒ โดยมี
การกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ (Vision) ของ สพพ. “เป็ น องค์ ก รชั ้ น นำในการร่ ว มพั ฒ นาและสร้ า ง
การเติ บ โตอย่ า งทั ่ ว ถึ ง และยั ่ ง ยื น ” และพั น ธกิ จ (Missions) ๒ ด้ า น ได้ แ ก่ ๑) เป็ น กลไก
ของรัฐบาลไทยในการดาเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และมุ ่ ง สู ่ ก ารเติ บ โตอย่ า งทั ่ ว ถึ ง และยั ่ ง ยื น สำหรั บ ประเทศในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย
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และ ๒) บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนร่วมกัน โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้
(๑) ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๑ พั ฒ นาความช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น
(Financial Assistance and Cooperation) และมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒ นาความช่วยเหลือ
และความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชีย
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think
Tank) และมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ การเป็ น หน่ ว ยคลั ง สมอง (Think Tank) ที ่ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษา
และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy) และมีเป้าหมาย
หลัก คือ ประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization) และมี
เป้าหมายหลัก คือ ยกระดับการบริหารองค์กรเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับพลวัต
ทางสังคมที่ท้าทาย และยุทธศาสตร์ของชาติ
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี ข้างต้น สพพ. จะถูกถ่ายทอดจากแผนระยะยาว
สู่ แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารรายปี ง บประมาณ เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นงานในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้ บ รรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และวิสัยทัศน์ประเทศในระยะ ๒๐ ปี ต่อไป
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของ สพพ.
สพพ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
เพื ่ อ กำหนดสถานะและทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของ สพพ. ด้ า นความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น
และทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ๗ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคม
ประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต (ติมอร์-เลสเต)
โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ๕ เป้าหมายสำคัญ ดังนี้
(๑) เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว การเชื่อมโยงระบบ
คมนาคม และการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
(๒) เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) เป้าหมายการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทน
(๔) เป้าหมายการพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๕) เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น จะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ในการให้
ความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น และวิ ช าการแก่ ป ระเทศเพื ่ อ นบ้ า นตามเป้ า หมายที่ กำหนด
เป็ น ระยะเวลา ๖ ปี ง บประมาณ เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานดั ง กล่ า วมี ท ิ ศ ทางสอดคล้ อ ง
ตามสภาวการณ์และความเป็นพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
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ส่วนที่ ๓

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง

๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของ สพพ.
“เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
๓.๑.๒ พันธกิจของ สพพ.
(๑) เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดาเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงิน
และทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
(๒) บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนร่วมกัน
๓.๒ แผนปฏิบัติการของ สพพ.
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial
Assistance and Cooperation)
(๑) เป้าหมาย
พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชีย
(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. รายงานทบทวน และปรับปรุงการพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินและกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือกับประเทศเป้าหมาย
๒. จำนวนการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. รายงานการศึกษานวัตกรรมทางการเงินใน
ตลาดเงินและตลาดทุน
๔. รายงานศึกษาการบริหารจัดการและวางแผน
การเงินให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่อง
เพียงพอ

หน่วยนับ
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
๒

ครั้ง

๑

เรื่อง

๑

เรื่อง

๒
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ตัวชี้วัด
๕. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว และเมียนมา
๕.๑ จำนวนสำรวจศักยภาพโครงการ
๕.๒ รายงานผลการศึกษาโครงการต่อเนื่อง
๖. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่
ประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาความ
เหมาะสม
๖.๑ จำนวนการลงนามสัญญาโครงการใหม่
๖.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
ต่อเนื่อง
๗. แผนโครงการที่เป็นไปได้ ๓ ปี ทีส่ อดคล้องกับ
Country Strategy ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕๗๐
๘. รายงานการประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ
๙. รายงานการประเมินความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. โดยสอดคล้องกับหลักการ
Responsible Business Conduct (RBC)
๙.๑ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม
และการลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
๙.๒ รายงานการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ช่วงก่อนเริ่มดำเนินโครงการตามกรอบการ
ออกแบบและติดตามโครงการ (DMF)
๙.๓ รายงานประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว และเมียนมา
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางที่จัดทำ
ในปีงบประมาณ 2564
๑๐. รายงานแผนบริหารโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ
โครงการ

๑
๒

โครงการ
โครงการ

๒
๒

แผน

๑

โครงการ

๑

ครั้ง

๑๒

โครงการ

๑

โครงการ

๒

เรื่อง

๒
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ตัวชี้วัด
๑๑. รายงานทบทวนแนวทางการประเมินผล
โครงการที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation) ของ
สพพ. ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ OECD

หน่วยนับ
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
๑

(๓) กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ
(๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงินและพัฒนา
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจ ของ สพพ.
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(๓.๑.๑) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ กับประเทศเป้าหมาย
(๓.๑.๒) ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๓.๑.๓) ดำเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓.๒) กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศเป้าหมาย
ที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. ในการดำเนินการตามภารกิจ
หลักอย่างยั่งยืน
(๓.๒.๑) พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น ราย
ประเทศ โครงการ เป็นต้น ตามหลักมาตรฐานสากล
(๓.๒.๒) พัฒนากรอบการประเมินโอกาสจากโครงการลงทุนในลักษณะต่อ
ยอดจากโครงการที่กำลังดำเนินการ
(๔) โครงการสำคัญ
(๔.๑) ศึกษาเบื้องต้น เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกู้ที่ไม่มี เงื่อนไข
ผูกมัด (Untied Loan) และการนำมาประยุกต์ใช้กับ สพพ.
(๔.๒) จัดทำรายงานทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)
(๔.๓) ศึกษานวัตกรรมทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ จัดทำ Green,
Social and Sustainability Bond เพื่อประโยชน์ต่อการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และการลงทุน
ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
(๔.๔) จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ ๓ ปี ที่สอดคล้องกับ Country Strategy
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
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(๔.๕) ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ สพพ. โดยสอดคล้องกับหลักการ
Responsible Business Conduct (RBC)
(๔.๕.๑) วิเคราะห์และประเมินโครงการช่วงก่อนเริ่มดำเนินโครงการตามกรอบ
การออกแบบและติดตามโครงการ (DMF) (โครงการ R12)
(๔.๕.๒) ประเมิ น ความเสี ่ ย งโครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
สปป. ลาว และเมียนมาที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๔.๖) จัดทำแผนบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ
(๔.๖.๑) กรณีศึกษาเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมา
(๔.๖.๒) กรณีประเทศเพื่อนบ้านผิดนัดชำระหนี้ สปป. ลาว
(๔.๗) ทบทวนแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation)
ของ สพพ. ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ OECD (ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ๓ - ๕ ปี)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
(๑) เป้าหมาย
การเป็นหน่วยคลังสมอง (Think Tank) ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. รายงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๒. จำนวนการเผยแพร่องค์ความรู้ บทบาท
และภารกิจของ สพพ. ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
๓. จำนวนการจัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมความ
รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) โดยบูรณาการองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนใน
พื้นที่ตามยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
๑

ครั้ง

๒

แห่ง

๑
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(๓) กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ
(๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอด
การพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศคู่พัฒนา
(๓.๑.๑) กำหนดแผนงานและขอบเขตงานวิ จ ั ย เชิ ง นโนบายภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
(๓.๑.๒) จัดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบภารกิจด้านการวิจัยเชิงนโนบายด้าน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยใช้อัตรากำลังบนโครงสร้างเดิม
(๓.๑.๓) จั ด สรรงบประมาณด้ า นการวิ จ ั ย เชิ ง นโยบาย รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑.๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ สพพ.
ที่ได้ดำเนินการในประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมา และแผนงานโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน
(๓.๒) กลยุทธ์ ท ี ่ ๒ : สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่ อการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
(๓.๒.๑) สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน
(๓.๒.๒) สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศด้านการวิจัยและคลังสมองด้านการพั ฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
(๓.๒.๓) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
(๓.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ : เผยแพร่และสื่อสารองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
(๓.๓.๑) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ทำการศึกษาแก่หน่วยงานด้านการพัฒนา ทั้งภาครัฐ และเอกชน คู่ร่วมพัฒนาต่าง ๆ และ
สาธารณชน
(๓.๓.๒) ส่งเสริมและจัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์
(๔) โครงการสำคัญ
(๔.๑) ศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจ
(Business Model) ของจีนต่อการพัฒนาใน สปป.ลาว
(๔.๒) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการภายใต้ความรับผิดชอบของ สบค. ๑ และ ๒ เชิงลึก เพื่อต่อยอดสำหรับกิจกรรมอื่น
(๔.๓) จัดทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS จำนวน ๑ หัวข้อ
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ : บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy)
(๑) เป้าหมาย
ประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. การทำงานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การ
๑.๑ จำนวนการประชุมร่วมกับ Development
Partners
๑.๒ บูรณาการความร่วมมือกับ ธสน. ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๓ บูรณาการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (TICA) ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน (FA) และวิชาการ (TA) แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ครั้ง

๓

เรื่อง

๑

กิจกรรม

๑

(๓) กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ
(๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ : ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือ
/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
(๓.๑.๑) ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและร่วมมือทั้งทาง
การเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
(๓.๑.๒) หาข้อสรุปขอบเขตการทำงาน ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง (Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการ
การดำเนินงานของ สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
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(๔) โครงการสำคัญ
(๔.๑) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
(๔.๑.๑) บูรณาการความร่วมมือกับ ธสน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
และการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(๔.๑.๒) บูรณาการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน (FA) และวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
(๑) เป้าหมาย
ยกระดับการบริหารองค์กรเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับพลวัตทาง
สังคมที่ท้าทาย และยุทธศาสตร์ของชาติ
(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สพพ. ตาม
ผลการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักการ
Responsible business conduct (RBC) ด้าน
สิทธิมนุษยชน และการจ้างงานและแรงงาน
สัมพันธ์
๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์
๒.๑ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
สำหรับเจ้าหน้าที่ สพพ.
๒.๒ ร้อยละเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม
ภายนอกตาม Competency ทั้งในด้าน Hard
skills และ Soft skills
๒.๓ เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมภายในที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สพพ.
๒.๔ จำนวนจัดกิจกรรม Site visit เพื่อศึกษาหา
ความรู้จากองค์กรภายนอก
๒.๕ จำนวนจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
๗๐

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

หลักสูตร/ปี/คน

๔

ครั้ง/ปี

๒

ครั้ง/ปี

๑๒
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ตัวชี้วัด
๓. เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ สพพ.
๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
๔.๑ จำนวนระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
๔.๒ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของ สพพ. เป็นมาตรฐานสากล
๔.๓ ระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟท์แวร์ เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของ สพพ.
๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๕. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของ สพพ. เป็นมาตรฐานสากล
๖. ระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟท์แวร์ เพือ่ ความ
มั่นคงปลอดภัยของ สพพ.
๗. เว็บไซต์ของ สพพ. เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐที่กำหนดไว้
๘. จำนวนจัดกิจกรรมส่งเสริมความยึดมั่นผูกพัน
ของเจ้าหน้าที่ สพพ.
๙. รายงานการทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติงานของ สพพ. ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
กำหนด
๑๐. ร้อยละของคะแนนเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๑. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ.

หน่วยนับ
หลักสูตร/ปี/คน

ค่าเป้าหมาย
๒

ระบบ
มาตรฐาน

๖
๑

อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย
ชุด
ระบบ

๑

ระบบ

๑

แพลตฟอร์ม

๑

ครั้ง/ปี

๑

กฎหมาย/เรื่อง

๔

ร้อยละ

๕๐≥

คะแนน

๗๕≥

๓
๑
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(๓) กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ
(๓.๑) กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ๑ : พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Enhancing
HumanResources) ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงินและพัฒนา
(๓.๑.๑) ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในมิติด้ า น
ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน
(๓.๑.๒) อบรมความรู้ เครื่องมือในการดำเนิน งานแบบสมัยใหม่ท ี่จ ำเป็ น
ให้กับบุคลากรทั้งในด้าน hard skills และ soft skills อาทิเช่น ภาวะผู้นำ, เทคโนโลยีดิจิทัล ,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) รวมถึงทักษะทางภาษาต่างประเทศ
เป็นต้น
(๓.๑.๓) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ
เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์
(๓.๒) กลยุทธ์ที่ ๒ : เพิ่มสมรรถนะในการทำงาน กระบวนการทำงานด้วยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operational Efficiency)
(๓.๒.๑) พั ฒ นา Framework ผลการดำเนิ น งานขององค์ก รเพื ่อ สนั บสนุน
คุณภาพและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (quality-and-results-oriented operations)
(๓.๒.๒) ดำเนิ น การกำหนดค่ า KPIs และค่ า เป้า หมายที่ ช ัด เจนตอบโจทย์
ประโยชน์ของรัฐและความต้องการของประเทศร่วมพัฒนา (development partners)
(๓.๓) กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ : สนั บ สนุ น การนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาปรั บ ในทุ ก
ส่ ว นขององค์การ (Digital Transformation)
(๓.๓.๑) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและกระบวนการดิจิทัลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น
(๓.๓.๒) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ความรู้ที่หลากหลายและทำให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
(๓.๔) กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ๔ : สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ก รและสร้ าง Mindset สำหรับ
บุคลากรในเรื่อง Resilient Organization
(๓.๔.๑) บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องความเป็น Resilience ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล
(๓.๔.๒) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ผ่านการทำงานเป็นทีม)
(๓.๔.๓) พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบฝัง (embedded
Characteristics) ในเรื่องมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมใน
การปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ก ารทำงานในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล สามารถใช้ ป ระโยชน์ ก ารเทคโนโลยี เ พื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการทำงานและกระบวนการทำงาน
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(๓.๔.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการทำงานอย่างมีความเป็นมือ
อาชีพ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
(๔) โครงการสำคัญ
(๔.๑) พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์
(๔.๑.๑) จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเติบโตทางอาชีพ
(๔.๒) การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Employee Engagement)
(๔.๓) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของ สพพ. ให้สอดคล้องตาม
กฎหมายกำหนด
(๔.๓.๑) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๔.๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๔.๓.๓) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔.๓.๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๔.๔) พัฒนา Platform สื่อประชาสัมพันธ์ สพพ. ด้วย Website ภาครัฐ ๒.๐
ของ สพพ. ให้ม ีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยพัฒนา Website และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ ข องส่ ว นราชการ (กรณี ส ่ ว นราชการมี
รายได้)
หน่วยงานในสังกัด
กรม........

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ค่าธรรมเนียม.......
๒. ค่าปรับ.......
๓. ดอกเบี้ย.......

รัฐวิสาหกิจ.......

๑. ค่าเช่า.......
๒. ...........
๓. ...........

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ รอระบุประมาณการรายได้ของหน่วยงาน ภายหลังการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2564
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๗๖.๔๘๖ ล้านบาท

ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนา
ความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือทางการเงิน
(Financial Assistance
and Cooperation)

วงเงินรวม
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

๕๒.๓๔

๑.๑ ศึกษาเบื้องต้น เรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด (Untied
Loan) และการนำมาประยุกต์ใช้ใช้กับ สพพ.

-

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

๕๑.๘๔
-

-

-

-

-

๑.๒ จัดทำรายงานทบทวนโอกาสและข้อจำกัด
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)

๓.๐๐

-

๓.๐๐

-

-

-

๑.๓ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑.๐๐

-

๑.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๔ ศึกษานวัตกรรมทางการเงินในตลาดเงิน
และตลาดทุน ได้แก่ จัดทำ Green, Social
and Sustainability Bond เพื่อประโยชน์
ต่อการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน
และการลงทุน ตลอดจนเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

-

-

๑.๕ การบริหารจัดการและวางแผนการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

-

-

-
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แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

๑.๖ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมา

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

๓๘.๕๕

-

๓๘.๕๕

-

-

-

๑.๗ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษา
ความเหมาะสม

๓.๒๐

-

๓.๒๐

-

-

-

๑.๘ จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ ๓ ปี
ที่สอดคล้องกับ Country Strategy ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

๐.๕๐

-

๐.๕๐

๑.๙ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ
ของโครงการที่แล้วเสร็จ (โครงการพัฒนาระบบ
ประปา ๕ แห่ง ใน สปป.ลาว)

๖.๐๙

-

๖.๐๙

-

-

-

๑.๑๐ ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ของ สพพ. โดยสอดคล้องกับหลักการ
Responsible Business Conduct (RBC)

-

-

-

-

-

-

๑.๑๑ จัดทำแผนบริหารโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ

-

-

-

-

-

-
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แผนปฏิบัติราชการ
๑.๑๒ ทบทวนแนวทางการประเมินผลโครงการ
ที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation) ของ สพพ.
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ OECD
(ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ๓ - ๕ ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนา
รวม
องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (Think ๒.๑ ศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
: กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจ (Business Model)
Tank)
ของจีนต่อการพัฒนาใน สปป.ลาว
๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของ สบค. ๑ และ ๒
เชิงลึก เพื่อต่อยอดสำหรับกิจกรรมอื่น

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

-

๒.๑๐

๒.๑๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๓ จัดทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS
จำนวน 1 หัวข้อ

๑.๐๐

-

๑.๐๐

-

-

-

๒.๔ จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni
เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของ สพพ.

๐.๑๐

-

๐.๑๐

-

-

-

๒.๕ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social and
Environmental Responsibility : CSER)
ในพื้นที่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑

๑.๐๐

-

๑.๐๐

-

-

-
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แผนปฏิบัติราชการ

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

(R11) ช่วงครกข้าวดอ-โนนสะหวัน-สานะคามบ้านวัง-บ้านน้ำสังข์) สปป.ลาว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการ
รวม
ความร่วมมือ (Policy
๓.๑ เจ้าภาพจัดการประชุม ๔ ฝ่าย ระหว่าง
Synergy)
CEXIM-EDCF-JICA-NEDA

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับ
การบริหารองค์กร
(Resilient
Organization)

๒.๕๐

๒.๕๐

๑.๐๐

-

๑.๐๐

-

-

-

๓.๒ ประชุมประจำปีร่วมกับ Development
Partners

๐.๕๐

-

๐.๕๐

-

-

-

๓.๓ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตร

๑.๐๐

-

๑.๐๐

-

-

-

-

-

-

รวม
๔.๑ สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร สพพ.
ตามผลการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามหลักการ Responsible business
conduct (RBC) ด้านสิทธิมนุษยชน และการ
จ้างงาน
และแรงงานสัมพันธ์
๔.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์

๑๙.๕๔๖
-

๑๙.๕๔๖
-

๒.๐๔

-

๒.๐๔

หน้า | ๒๗

เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

๔.๓ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

-

-

-

-

-

-

๔.๔ โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด (KPI) โดยใช้ Performance
Management Framework ด้าน
Controlling: Plan-Do-Check-Act

-

-

-

-

-

-

๔.๕ การบริหารความเสี่ยงของ สพพ.

-

-

-

-

-

-

๑๔.๒๐

-

๑๔.๒๐

-

-

-

๔.๗ พัฒนา Platform สื่อประชาสัมพันธ์
สพพ. ด้วยWebsite ภาครัฐ 2.0 ของ สพพ.
ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดยพัฒนา
Website และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

๓.๐๐

-

๓.๐๐

-

-

-

๔.๘ การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน
(Employee Engagement)

๐.๑๕

-

๐.๑๕

-

-

-

๐.๐๐๖

-

๐.๐๐๖

-

-

-

๐.๑๕

-

๐.๑๕

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ

๔.๖ จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๔.๙ การจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ของ สพพ.
๔.๑๐ จัดกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม นวัตกรรมเสริมสร้างองค์การองค์กร

ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

หน้า | ๒๘

เงินกู้

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

๔.๑๑ ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ของ สพพ. ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

-

-

-

-

-

-

๔.๑๒ การประเมิน PMQA ประจำปี 2565

-

-

-

-

-

-

๔.๑๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ

ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

แห่งการเรียนรู้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือ Work shop ระดม
ความคิดในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งสิ้น

๓๒ กิจกรรม

๗๖.๔๘๖

๗๖.๔๘๖

หน้า | ๒๙

๓.๔ รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สพพ.

หน้า | ๓๐

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 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความ
ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
2. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

1. พัฒนาบุคลากรของ สพพ. ทั้งในด้าน HRD
และ HRM
2. นาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีการทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ
มีความโปร่งใส่ และธรรมาภิบาล

จานวน
กิจกรรม

12 กิจกรรม

5 กิจกรรม

3 กิจกรรม

13 กิจกรรม

52.34 ล้านบาท

2.5 ล้านบาท

19.546 ล้านบาท

สาระสาคัญยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางการเงิน (Financial Assistance
and Cooperation)

งบประมาณ

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรชั้นนาในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

33 กิจกรรม

2.1 ล้านบาท
76.486 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพพ.
ภายใต้ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. การพัฒนารูปแบบและแนวทางความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
2. การศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ สพพ.
3. การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัตงิ านในทุก ๆ ระดับ
งบประมาณ (ประมาณการ) : 52.34 ล้านบาท

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
1. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
กระบวนการให้บริการทางการ พัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ กับ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง ประเทศเป้าหมาย
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับ
กระบวนการให้บริการทางการ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

-

สนผ.

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1.1

ศึกษาเบือ้ งต้น เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกู้
ที่ไม่มีเงือ่ นไขผูกมัด (Untied Loan) และการนามา
ประยุกต์ใช้ใช้กบั สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาทบทวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกู้ที่ไม่มี
เงื่อนไขผูกมัดจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา JICA
2. วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบกับการ
ดาเนินงานของ สพพ. และแนวทางการนามาประยุกต์ใช้
กับ สพพ.
3. นาผลการศึกษาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา

1. เพื่อศึกษา และวิเคราะห์
ผลประโยชน์และผลกระทบของ
การนาเงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดมา
ปรับใช้กับ สพพ.
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขยาย
โอกาสในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของ สพพ.

สพพ. มีผลการศึกษาเบื้องต้น
เรื่องเงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
เพื่อนาไปประกอบการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
เงื่อนไขทางการเงินต่อไปใน
อนาคต

แนวทางมีการปรับใช้
เงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
เพื่อช่วยขยายโอกาสการ
ดาเนินงานของ สพพ. ใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มี
พรมแดนติดกับไทย
ได้มากขึ้น

1.2

จัดทารายงานทบทวนโอกาสและข้อจากัดที่เกีย่ วข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่
ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และ
ติมอร์-เลสเต)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) เดือนที่ 1 : จัดทา TOR
2) เดือนที่ 2-4 : ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
3) เดือนที่ 5-11 : กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
4) เดือนที่ 12 : เสนอผลการศึกษาต่อ คพพ. เพื่อทราบ
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการดาเนินงานและเตรียมข้อมูลสาหรับ
นาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ประสานนัดหมายหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอ
เข้าพบ/ ประชุมออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ
3. เข้าพบ/ ประชุมออนไลน์กับหน่วยงานประเทศเพื่อน
บ้าน
4. สรุปผลการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ เสนอ ผอ. สพพ.

เพื่อทบทวนโอกาสและข้อจากัดที่
เกี่ยวข้องกับการให้ FA และ TA
แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
(ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต)

รายงานทบทวนโอกาสและ
ข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการให้
FA และ TA แก่ประเทศเพื่อน
บ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรี
ลังกา และติมอร์-เลสเต)

แนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับการให้ FA
และ TA แก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ.
(ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์เลสเต)

3.00

สบค. 2

1. เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน
ได้รับทราบทิศทางการดาเนินงาน
ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ของ สพพ.
2. เพื่อรับฟังความเห็น/ ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สาหรับการ
ดาเนินงานของ สพพ.

สพพ. ได้นายุทธศาสตร์ฯ ไป
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อน
บ้านได้รับทราบ และ สพพ.
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สาหรับการดาเนินงานของ
สพพ.

ประเทศเพื่อนบ้านได้รับ
ทราบและมีความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ.

1.00

สนผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลาดับที่

1.3

เป้าหมาย

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

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

หน้าที่ 1

เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1.4

ศึกษานวัตกรรมทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน
ได้แก่ จัดทา Green, Social and Sustainability
Bond เพือ่ ประโยชน์ต่อการจัดหาเงินทุน การจัดสรร
เงินทุน และการลงทุน ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่เหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เก็บข้อมูลเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(2) วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน สาหรับการระดมทุน
และแผนการนามาปรับใช้ประโยชน์
(3) จัดทาสรุป ผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงิน
ในการระดมทุน,การปรับโครงสร้างหนี้,แผนการนามาปรับ
ใช้ประโยชน์เพื่อโครงการของ สพพ. ที่เหมาะสมกับสถาน
กาณ์ตา่ งๆ และ รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

เพื่อให้ สพพ. มีแผนและแนว
ทางการระดมทุนเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างหนี้ของ
สพพ. และลดความเสี่ยงทาง
การเงินของ สพพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย
สพพ. มีแผนและแนวทางการ
ระดมทุน เพื่อรองรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่
ประสบปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง โดยศึกษาแนวทางการ
ดาเนินการจัดทา Green,
Social and Sustainability
Bond

ผลลัพธ์

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

สพพ. มีกลยุทธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัตงิ าน
ในอนาคต

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบท.

l
l

หน้าที่ 2

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่
1.5

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการและวางแผนการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ
1.5.1 การบริหารเงินงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ขออนุมัตวิ งเงิน งปม. 65 ต่อ คพพ. (ก.ย. - ต.ค. 64)
(2) ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส
พร้อมทั้งแจ้งผู้อานวยการ สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา
(ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.)
(3) จัดทาสรุปการใช้จ่ายเงินของ สพพ. รายปี

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อให้ สพพ มีการบริหารจัดการที่ สพพ. สามารถบริหารและ
มีประสิทธิภาพ คานึงถึงสภาพคล่อง จัดการตามเป้าหมายที่กาหนด
เป็นหลัก และมีการจัดเก็บหนี้และ ไว้ได้อย่างชัดเจน
ชาระหนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และดาเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

สพพ. มีการบริหารจัดการ
ที่ดใี นการบริหารเงิน
และมีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับดาเนิน
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
ในอนาคต และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของ สพพ.

เพื่อให้ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนงานโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศกัมพูชา
สปป. ลาว และเมียนมา

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบท.

1.5.2 ระดมทุน/กูเ้ งินเพือ่ สนับสนุนโครงการใช้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินสาหรับประเทศเพือ่ นบ้านของ
สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
(3) ดาเนินการตามแผนฯ
(4) รายงานผลต่อ ผอ.สพพ.
1.6

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพือ่ น
บ้านตามแผนงานโครงการความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
แก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
1.6.1 สารวจศักยภาพโครงการ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
ข้อมูลและเตรียมการสารวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดง
เจตจานงค์/Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
(3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ. เพื่อ
พิจารณา
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อ
พิจารณาให้ TA
(6) เดือนที่ 7-8 : ยกร่าง TOR จ้างผู้ให้บริการฯ
(7) เดือนที่ 9 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษ และ
จัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(8) เดือนที่ 10 : เสนอร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ. และ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(9) เดือนที่ 11-12 : เสนอร่าง TOR ต่อ คพพ. เพื่อทราบ
(เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้

0.15

สบค. 2

หน้าที่ 3

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ. เพื่อ
พิจารณา
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อ
พิจารณาให้ TA
(6) เดือนที่ 7-8 : ยกร่าง TOR จ้างผู้ให้บริการฯ
(7) เดือนที่ 9 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษ และ
จัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(8) เดือนที่ 10 : เสนอร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ. และ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ลาดับที่ (9) เดือนที่ 11-12ข้อ:เสนอกิ
เสนอร่จากรรม/ขั
ง TOR ต่้นอตอน
คพพ. เพื่อทราบ
(เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ระยะเวลาการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

หน้าที่ 4

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ประเภทโครงการต่อเนือ่ ง
1.6.2 โครงการสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่ปรึกษาให้เป็นไป
ตามสัญญาและแผนงาน (300 วัน)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผ่านการตรวจรับของ
คกก. ตรวจรับฯ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ./ คพพ.
หมายเหตุ: สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยและ
สปป.ลาว อยู่ในระดับควบคุมได้

1.6.3 โครงการไฟฟ้าเมียวดี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กากับดูแลและตรวจรับผลงานของผู้ให้บริการฯ ให้
เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน (Progress Report
Interim Report Draft Final Report และ Final
Report)
(2) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเมื่อผลงานผ่านการตรวจรับ
โดย คกก. ตรวจรับฯ
(3) เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ. หรือ คพพ.
หมายเหตุ: สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนหาก
สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
และสถานการณ์ทางการเมืองภายในเมียนมาอยู่ในภาวะ
ปกติ

เพื่อให้ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแผนงานโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศกัมพูชา
สปป. ลาว และเมียนมา

1.6.4 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสาหรับการจัดทา TOR
ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือก
บริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR ที่กาหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยรายงานตาม
ข้อกาหนดของ TOR
(4) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

24.00

สบค. 1

14.40

สบค. 2

ฝวก.

หน้าที่ 5

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่
1.7

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพือ่ น เพื่อให้การดาเนินโครงการ FA มี สพพ. มีโครงการ FA ใหม่ที่มี
บ้านตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ การพิจารณาอย่างครอบคลุม
ประเภทโครงการใหม่
และถูกต้องครบถ้วน
1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12)
(ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมการสารวจพื้นที่โครงการ เมื่อได้รับ Formal
Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2: เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือน 3: สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัตหิ ลักการในการให้ FA
(4) เดือน 4-5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและ
เงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
'(5) เดือน 6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)
(6) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินและอนุมัตกิ ารให้ FA
(7) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ
ครม.
(8) เดือน 10-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ารให้
FA
(9) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ตามขั้นตอนเมื่อ
ได้รับ formal request จาก สปป.ลาว และ สปป.ลาว
เห็นชอบให้ R12 เข้า CBTA รวมทั้งหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยและ สปป.ลาว อยู่ใน
ระดับควบคุมได้

ยุทธศาสตร์ที่ 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)

0.30

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค. 1

หน้าที่ 6

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.7.2 โครงการ NR67 หรืออืน่ ๆ
เพื่อให้การดาเนินโครงการ FA มี สพพ. มีโครงการ FA ใหม่ที่มี
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ การพิจารณาอย่างครอบคลุม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
และถูกต้องครบถ้วน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
ข้อมูล และเตรียมการสารวจพื้นที่โครงการเมื่อได้รับ
Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือนที่ 3 : สรุปข้อมูลโครงการ วิเคราะห์โครงการ
ตามกรอบ DMF และนาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักการในการให้ FA
(4) เดือนที่ 4-5 : เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา FA กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา FA (ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินร่างสัญญา FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว. กค. นาเสนอ ครม.
พิจารณาอนุมัติ FA
(8) เดือนที่ 10-11 : ครม. พิจารณาอนุมัติ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามสัญญา FA
หมายเหตุ:
1. สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนหากสถานการณ์
COVID-19 อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
2. สัญลักษณ์แสดงระยะการดาเนินงานสีเขียว คือ
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ NR67

ยุทธศาสตร์ที่ 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)

0.30

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค. 2

หน้าที่ 7

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประเภทโครงการต่อเนือ่ ง
1.7.3 ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงานและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ R11 ครกข้าวดอ 2.
รถไฟไทย - ลาว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3.
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5
(บึงกาฬ-บอลิคาไซ))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 65 เสนอ ผอ.
สพพ. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) สรุปผลการดาเนินตามแผนฯ

1.00

สบค. 1

1.7.4 ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน
(โครงการสตึงบท โครงการ Corridor Towns โครงการ
ไฟฟ้าย่างกุง้ และโครงการถนนทวาย)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ปี 65 ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ FA
และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเห็นชอบ
(2) เดือนที่ 1-12 : ดาเนินการตามแผนฯ
(3) เดือนที่ 12 : สรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ

1.00

สบค. 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน้าที่ 8

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้
กระบวนการให้บริการทางการ ตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

1.8

ข้อเสนอกิจกรรม/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
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ โครงการก่อสร้างดาเนินงาน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
และตรวจสอบความเหมาะสมด้าน ตามแผนงานและถูกต้องตาม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เทคนิควิศวกรรมของงานก่อสร้าง แบบก่อสร้างที่ได้จัดทาไว้
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัตงิ านของ
บริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ (การให้
ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตัง้ แต่วนั เดินทางกลับจากการ
ปฏิบัตงิ านตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศเพื่อน
บ้าน มีกรณี Variation Order โดยให้คาแนะนาจะมี
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการงานต่อไป
(4) สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่
ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
(5) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการ
ดาเนินงาน

โครงการก่อสร้างภายใต้
การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีความ
ยั่งยืนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม

0.60

ฝวก.

จัดทาแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี ที่สอดคล้องกับ
เพื่อวางแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3
Country Strategy (CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 ปี ที่สอดคล้องกับ CS ระหว่างปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2565 - 2570
1. กาหนดแนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนโครงการ
ความเป็นไปได้ 3 ปี
2. ประสานงานหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
3. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อรับทราบความต้องการโครงการ
4. จัดทารายชื่อโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี
5. เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

การให้ความช่วยเหลือทาง
เงินและวิชาการที่
สอดคล้องกับ CS
ระหว่างปี พ.ศ. 2565 2570 รวมทั้งศักยภาพ
และผลประโยชน์ของไทย
เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
กรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาค

0.50

สนผ.
สบค. 1
สบค. 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สพพ. มีแผนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางเงินและวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดย
สอดคล้องกับ CS ระหว่างปี
พ.ศ. 2565 - 2570

หน้าที่ 9

วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่
1.9

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้ว เพื่อประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ สพพ. มีผลการประเมิน
เสร็จ (โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้าน
โครงการที่แล้วเสร็จทั้งในด้าน
ลาว)
ผลประโยชน์และผลกระทบโครงการ ผลประโยชน์และผลกระทบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ของโครงการ
(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
ประเมินโครงการ
จริงกับผลการศึกษาความ
(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ
เหมาะสมของโครงการ
(3) นาเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์
สามารถนาบทเรียน
ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการ
ดาเนินงาน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

6.09

ผู้รับ
ผิดชอบ

สนผ.

หน้าที่ 10

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
1. พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น ราย
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ ประเทศ โครงการ เป็นต้น ตามหลักมาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

2.1

ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานของ สพพ.
โดยสอดคล้องกับหลักการ Responsible Business
Conduct (RBC)
2.1.1 จัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพือ่ นบ้าน (รายงาน
ประเมินความเสี่ยงของประเทศเพือ่ นบ้าน (Country
Risk))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการให้ความเสี่ยงของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(3) จัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (รายงานประเมิน
ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)) เสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อพิจารณา
กาหนดการจัดทารายงาน
-ประเทศ CLM จัดทาทุกเดือน
-ประเทศ VBST จัดทา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ของทุก
ปีงบประมาณ)

เพื่อประเมินปัจจัยผลกระทบที่จะ
ส่งผลความสาเร็จของโครงการที่
เกิดจากประเทศเพื่อนบ้าน ต่อ
การปฏิบิงานของ สพพ.

2.1.2 วิเคราะห์และประเมินโครงการช่วงก่อนเริ่มดาเนิน เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มีผล
โครงการตามกรอบการออกแบบและติดตามโครงการ ต่อประสิทธิภาพและความสาเร็จ
(DMF) (โครงการ R12)
ของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวมข้อมูล หารือกับ สปป.ลาว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการประเมิน
ความเสี่ยงโครงการ
(2) ประเมินความเสี่ยงโครงการช่วงก่อนเริ่มดาเนิน
โครงการตามกรอบ DMF
(3) เสนอผลการประเมินฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
หมายเหตุ:
(1) จะเริ่มดาเนินการเมื่อได้รับคาขอรับความช่วยเหลือ
(Formal Request)อย่างเป็นทางการจาก สปป.ลาว
(2) ดาเนินการเฉพาะขั้นตอนหลังจาก F/S แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. สามารถประเมินปัจจัย
ผลกระทบของประเทศเพื่อน
บ้านในแต่ละประเทศที่อาจ
ส่งผลต่อการปฏิบัตงิ านใน
อนาคต

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

สพพ. มีการประเมินและ
ควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบต่ประสิทธิภาพ
ของการดาเนินโครงการเพื่อใช้
ในการตัดสินใจให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและ
ทางการเงิน

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

'-

สนผ.

-

สบค. 1

หน้าที่ 11

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
1. พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น ราย
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ ประเทศ โครงการ เป็นต้น ตามหลักมาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

2.1.3 ประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สปป. ลาว และเมียนมา ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามแนวทางที่จัดทาในปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดส่งแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทารายงานผลการประเมินฯ และแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการของปีงบประมาณถัดไป
(4) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา

2.2

เพื่อบริหารจัดการและประเมิน
ความเสี่ยงโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

จัดทาแผนบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านในสภาวะ
วิกฤติ
2.2.1 กรณีศกึ ษาเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมา
เพื่อจัดทาแผนบริหารโครงการ FA
ขั้นตอนการดาเนินงาน
และ TA ในภาวะฉุกเฉิน กรณีศกึ ษา
(1) เดือนที่ 1-2 : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง เมียนมา
เชิงทฤษฎีและสถานการณ์ โดยเน้นกรณีศกึ ษาที่เป็นร่วม
สมัย (Current Issues) เพื่อกาหนดกรอบการจัดทาแผน
บริหารโครงการฯ
(2) เดือนที่ 3: เสนอกรอบการจัดทาแผนบริหาร
โครงการฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(3) เดือนที่ 4-9 : จัดทาแผนบริหารโครงการฯ ตามกรอบ
การจัดทาแผนบริหารโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผอ. สพพ.
(4) เดือนที่ 10: เสนอแผนบริหารโครงการฯ ต่อ ผอ. สพพ.
เพื่อพิจารณา

2.2.2 กรณีประเทศเพือ่ นบ้านผิดนัดชาระหนี้
สปป. ลาว
(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดการจัดทาแผนบริหารและแนวทาง
(2) จัดทาสรุป ผลการศึกษาและแนวทาง
และรายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

เพื่อจัดทาแผนบริหารเสี่ยงและ
แนวทางกรณีผิดนัดชาระหนี้ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ให้สอดคล้อง
กับหน่วยงานระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. มีการประเมินและ
ควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของการดาเนิน
โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

แนวปฏิบัตใิ นภาวะฉุกเฉิน
สาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโครงการ FA
และ TA เพื่อให้ภารกิจการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ. มีความ
ต่อเนื่อง และรับมือกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ
การบริหารโครงการ และการ
สื่อสารข้อมูลโครงการในภาวะ
วิกฤต

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค. 1
สบค. 2

-

สบค. 2

-

สบท.

แผนบริหารโครงการ FA
และ TA ในภาวะฉุกเฉิน
(กรณีศกึ ษานาร่อง: เมียน
มา)

สพพ. มีแผนและแนวทางการ แผนบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงกรณีประทศ กรณีประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อบ้านผิดนัดชาระหนี้ เพื่อให้ ผิดนัดชาระหนี้ ตาม
สอดคล้องกับหน่วยงาน
มาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศ เช่น JICA ADB

หน้าที่ 12

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
2. พัฒนากรอบการประเมินโอกาสจากโครงการลงทุนในลักษณะต่อ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ ยอดจากโครงการที่กาลังดาเนินการ
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

2.3

ทบทวนแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
(Post Evaluation) ของ สพพ. ให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของ OECD (ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ 3-5
ปี)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ของ สพพ. ที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation)
2. ศึกษาแนวทางการประเมินผลโครงการ (Post
Evaluation) ตามแนวทางของ OECD
3. การศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่มีความสอดคล้องกัน
กับขั้นตอนการทา DMF
4. จัดทาร่างแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
(Post Evaluation) ของ สพพ.

การดาเนินโครงการของ สพพ. ใน
อนาคตจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศทั้งไทยและเพื่อนบ้าน

เพื่อประเมินผลการดาเนิน
โครงการของ สพพ. ว่า
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละด้าน และนา
ผลการประเมินโครงการ
ดังกล่าวไปถอดบทเรียน
(Lesson Learned) เพื่อ
ประยุกต์และปรับใช้
ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อแก้ไข
สาหรับโครงการในอนาคตของ
สพพ. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การ
กาหนดโครงการของ สพพ. ใน
อนาคตเกิดความคุม้ ค่าในการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่าง
จากัด

สพพ. มีแนวทางการ
ประเมินผลการดาเนิน
โครงการที่แล้วเสร็จของ
สพพ. (ภายหลังโครงการ
แล้วเสร็จ 3-5 ปี) ที่มี
แบบแผน เหมาะสมกับ
การดาเนินงานของ
องค์กรและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.

หน้าที่ 13

แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
ส้าระส้าคัญของยุทธศาสตร์
1. จัดท้าบทวิเคราะห์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดย สพพ. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท้าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการท้า Intelligence
3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ สพพ. และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณ (ประมาณการ) : 2.1 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านโครงสร้างพืนฐานเพื่อต่อ
ยอดการพัฒนาและลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐานส้าหรับ
ประเทศคูพ่ ัฒนา

1. ก้าหนดแผนงานและขอบเขตงานวิจัยเชิงนโนบายภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการพัฒนาระหว่างประเทศ
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบภารกิจด้านการวิจัยเชิงนโนบายด้านความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยใช้อัตราก้าลังบนโครงสร้างเดิม
3. จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยเชิงนโยบาย รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ดา้ นโครงสร้างพืนฐาน

ล้าดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขันตอน

1.1 ศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : กรณีศกึ ษา
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของจีนต่อการพัฒนาใน
สปป.ลาว
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary data) จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ
(2) ศึกษาข้อมูลพลวัต ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนใน
สปป.ลาว
(3) วิเคราะห์พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง :
กรณีศกึ ษาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของจีนต่อการ
พัฒนาใน สปป.ลาว
(4) สรุปผลการศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง:
กรณีศกึ ษาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของจีนต่อการ
พัฒนาใน สปป.ลาว
(5) น้าเสนอแนวทางโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของ
จีนมาประยุกต์ใช้ส้าหรับการด้าเนินงานของ สพพ. กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ
* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือร่วมศึกษากับ OBELS

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อศึกษาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ
(Business Model) ของจีนต่อการ
พัฒนาใน สปป.ลาว เพื่อเป็นข้อมูล
การประกอบการก้าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ลงทุนของ สพพ. ในการด้าเนิน
โครงการในอนาคต

สพพ. มีข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์แนวทางการด้าเนิน กล
ยุทธ์การพัฒนาและลงทุน
โครงสร้างพืนฐานในประเทศ
เพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์
สพพ. มีแนวทางในการ
พิจารณาก้าหนดกลยุทธ์
การด้าเนินโครงการเพื่อ
การพัฒนาในประเทศ
เพื่อนบ้านที่หลากหลาย
มากยิ่งขึน

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนผ.

หน้าที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ล้าดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขันตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กลยุทธ์ 1 พัฒนาองค์ความรู้ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของ สพพ. ที่ได้
ด้านโครงสร้างพืนฐานเพื่อต่อ ด้าเนินการในประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมา และแผนงานโครงการวิจัยที่
ยอดการพัฒนาและลงทุนใน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน
โครงสร้างพืนฐานส้าหรับ
ประเทศคูพ่ ัฒนา

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการภายใต้ความรับผิดชอบของ
สบค. 1 และ 2 เชิงลึก เพือ่ ต่อยอดส้าหรับกิจกรรมอืน่
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: ทบทวนข้อมูลโครงการ FA และ TA ที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบทบทวนความต้องการใช้ข้อมูล
โครงการฯ ระดับองค์กร ก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ด้าเนินงาน และก้าหนดกรอบการด้าเนินงาน
(2) เดือนที่ 2-3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ (Data Source)
ใน Google Sheets ตามกรอบการด้าเนินงานให้เหมาะสม
ส้าหรับการน้าไปใช้ตอ่ ในแพลตฟอร์มที่ส้าคัญ เช่น Open
Data และ Lessons Learned เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ต่อไป
(3) เดือนที่ 1-12: ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน
(รายเดือน)

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล FA/TA ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ สบค. 1 และ 2 เชิง
ลึก เพื่อต่อยอดส้าหรับกิจกรรมอื่น

กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายการ
วิจัยเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพ

2.1 จัดท้างานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS จ้านวน 1 หัวข้อ
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) แต่งตังคณะท้างานและผู้ประสานงานด้าเนินการจัดท้า
แผนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS

เพื่อด้าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง จัดท้างานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
การพัฒนาร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาระหว่าง สพพ. กับ OBELS งานวิจัยของ สพพ.
ในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพ

1. สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศทังภาครัฐ และเอกชน
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศด้านการวิจัยและคลังสมองด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านข้อมูล
เอกสารสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digital
Transformation) และ
เสริมสร้างการเป็นหน่วยคลัง
สมองที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน

ผลลัพธ์
รูปแบบข้อมูล FA/TA ที่
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัตงิ าน และต่อยอด
ส้าหรับกิจกรรมอื่นใน
อนาคต

สพพ. สามารถสร้าง
พันธมิตรด้านการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สบค. 1
สบค. 2

1.00

สนผ.

(2) ประชุมหารือเพื่อก้าหนดหัวข้องานวิจัยและพัฒนา
(3) จัดท้างานวิจัย
(4) รายงานผลงานวิจัยต่อ ผอ.สพพ.
(5) รายงานผลการด้าเนินงานต่อ ผอ.สพพ. / คพพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน้าที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สื่อสารองค์ความรู้ดา้ น
โครงสร้างพืนฐานและการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพ

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ล้าดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขันตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1. เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่
ท้าการศึกษาแก่หน่วยงานด้านการพัฒนา ทังภาครัฐและเอกชน คูร่ ่วม
พัฒนาต่าง ๆ และสาธารณชน

3.1 จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni เพือ่ เผยแพร่บทบาทและ
ภารกิจของ สพพ.
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอน ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับภารกิจของ สพพ. หรือสถาบันการศึกษาที่มีความ
สนใจ
(2) ประสานจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับ
มหาวิทยาลัยเป้าหมาย
(3) สพพ. น้าเสนอบทบาทและภารกิจ รวมถึงการ
ด้าเนินงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา
(4) ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni

เพื่อเผยแพร่และสื่อสาร
สถาบันการศึกษาได้รับองค์
องค์ความรู้ดา้ นการบริหาร
ความรูด้ า้ นการบริหารและการ
และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ท้าการศึกษา
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษามีการ
น้าองค์ความรู้ดา้ นการ
บริหารและการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานไปปรับ
ใช้และต่อยอดเพื่อ
การศึกษาและวิจัย

0.10

สนผ.

3. ส่งเสริมและจัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยบูรณาการองค์
ความรู้ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานแก่ประชาชนในพืนที่ตาม
ยุทธศาสตร์

3.2 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social and Environmental
Responsibility : CSER) ในพืนที่โครงการพัฒนาถนน
หมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-โนนสะหวันสานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้าสังข์) สปป.ลาว
ขันตอนการด้าเนินงาน
1. วิเคราะห์พืนที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ
2. ก้าหนดแผนการด้าเนินโครงการ
3. ด้าเนินโครงการ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. รายงานผลการด้าเนินโครงการ

1. วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบืองต้นที่เกิดจากการพัฒนา
โครงการ
2. เพื่อก้าหนดแผนการด้าเนิน
โครงการและรักษาแนวทางปฏิบัติ
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดขึนต่อคุณภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนชีวติ ความเป็นอยู่
ประชาชนในพืนที่โครงการ

1. สพพ. มีแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และประเด็นด้านสังคม
2. ชุมชนและสังคม
โดยรอบพืนที่โครงการมี
ชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดขี ึน
3. ผู้มีส่วนได้เสียจากภาคี
ต่างๆ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.00

สปส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและด้าเนินโครงการตาม
แนวทางการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เชิงเกษตรกรรม
ในก่อสร้างเส้นทาง
2. ดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ
พืนที่โครงการ เพื่อภาพลักษณ์ที่
ดีของ สพพ. และลดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึนต่อการด้าเนินโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานแก่ประชาชนที่ยั่งยืน

(ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์)

หน้าที่ 3

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
2. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
งบประมาณ (ประมาณการ) : 2.5 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บูรณาการความร่วมมือ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยง
และบูรณาการ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

1.1

เจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตัง้ คณะทางานสาหรับจัดการประชุมดังกล่าว
2. จัดทาร่างกาหนดการ รูปแบบ หัวข้อการประชุม วัน เวลาและสถานที่เพื่อเสนอหน่วยงานใน 3 ประเทศ
ร่วมกันพิจารณา
3. ประสานงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการประชุม
4. จัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA

1.2

ประชุมประจาปีร่วมกับ Development Partners
1.2.1 จัดประชุมประจาปีระหว่าง สพพ. และ JICA (Annual Meeting NED-JICA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประสานผู้แทน JICA ในประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมดังกล่าว
2. จัดทากาหนดการ แนวทาง รูปแบบและหัวข้อการประชุมร่วมกับผู้แทน JICA
3. จัดการประชุมดังกล่าวร่วมกับ JICA

กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยง
และบูรณาการ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

1.2.2 Annual High-level Meeting NEDA - ADB
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประสานผู้แทน ADB TRM เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมดังกล่าว
2. จัดทากาหนดการ แนวทาง รูปแบบและหัวข้อการประชุมร่วมกับผู้แทน ADB TRM
3. จัดการประชุมดังกล่าวร่วมกับ ADB

ยุทธศาสตร์ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือด้าน
การพัฒนาระหว่างทั้ง 4 หน่วยงาน
ในภูมิภาค รวมถึงช่วยยกระดับเวที
การประชุมดังกล่าวให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

เป้าหมาย
สพพ. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แนวโน้มและทิศทางการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19 รวมถึง
การหาแนวทางการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานของจีน
เกาหลีและญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มโอกาสการดาเนินงานของ
สพพ. ในภูมิภาค

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
ความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ
สพพ. กับ JICA ในภูมิภาคมากขึ้น JICA ทั้งในโครงการที่
ดาเนินการร่วมกันอยู่และ
แนวทางหรือโอกาสในการ
ดาเนินงานร่วมกันในอนาคต
โดยเฉพาะในพื้นที่และสาขา
ที่ สพพ. ต้องการขยายขอบเขต
ความร่วมมือในอนาคต รวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสบการณ์การดาเนิน
โครงการด้านการพัฒนาใน
ภูมิภาค

ผลลัพธ์
สพพ. เป็นเจ้าภาพใน
การจัดการประชุม
ดังกล่าวได้ประสบ
ความสาเร็จ

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1.00

สนผ.

0.50

สนผ.

สพพ. และ JICA มีการ
กระชับความสัมพันธ์
และการบูรณาการ
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด
และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

สนผ.
เพื่อยกระดับการบูรณาการความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
สพพ. กับ ADB ในภูมิภาค และ
สร้างความตระหนักในความ
ร่วมมือระหว่างกันในระดับผู้
กาหนดนโยบาย (Policy Level)
หรือผู้บริหารระดับสูง (High
Level) ของทั้งสองหน่วยงานมาก
ขึ้น

เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ
สพพ. และ ADB มีการ
ความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ กระชับความสัมพันธ์ใน
ADB และหารือแนวทางหรือ ระดับสูงมากขึ้น
โอกาสในการดาเนินงานร่วมกัน
ในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่
และสาขาที่ สพพ. ต้องการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือใน
อนาคตและ ADB มีความ
ชานาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาในภูมิภาคภายหลังยุคโค
วิด-19 (Post COVID-19 Era)

หน้าที่ 1

(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บูรณาการความร่วมมือ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

ข้อเสนอกิจกรรม/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สพพ. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การดาเนินโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคใน
ระดับ Technical Level กับ
เจ้าหน้าที่ ADB ในประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ แนวโน้มและทิศ
ทางการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาในภูมิภาคภายหลังยุคโค
วิด-19 รวมถึงการหาแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างกันอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายหลัง
การลงนามใน Partnership
Arrangement ฉบับใหม่

จัดการประชุม Working
Group ระหว่าง สพพ.
และ ADB TRM รวมถึง
ผู้แทนในระดับ
Technical Level ของ
ADB Office ใน CLMV
BST เพื่อหารือโอกาส
และแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างกันใน
ประเทศเพื่อนบ้านและ
จัดทาแผนงานรายปี

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน และข้อมูลการ
ดาเนินของแต่ละหน่วยงาน

การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการของ สพพ.
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจ
และร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อสร้างพันธมิตรในการเชื่อมโยง
และบูรณาการความร่วมมือในการ
ดาเนินภารกิจด้านความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง

เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ ใน
ด้านการปฏิบัตงิ านตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผล
และผลสัมฤทธิ์สูงสุด

เกิดการเสริมสร้างพลัง
(Empowerment) และ
ประสานงานเชื่อมโยง
(Joined-Up
Government) แบบ
บูรณาการการระหว่าง
สพพ. และ TICA

1.2.3 จัดการประชุม Working Group ระหว่าง สพพ. และ ADB TRM รวมถึงผู้แทนในระดับ
เพื่อยกระดับการบูรณาการความ
Technical Level ของ ADB Office ใน CLMV BST เพื่อหารือโอกาสและแนวทาง
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
ความร่วมมือระหว่างกันในประเทศเพื่อนบ้านและจัดทาแผนงานรายปี
สพพ. กับ ADB ในภูมิภาคมากขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตัง้ คณะทางานซึ่งเป็นผู้แทนจาก สพพ.
2. หารือร่วมกับผู้แทนจาก ADB TRM ในการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งกาหนดการ รูปแบบ แนวทาง หัวข้อ
การประชุม รวมถึงวัน เวลาและสถานที่
3. ร่วมกันจัดการประชุมและจัดทาแผนความร่วมมือรายปีตอ่ ไป

1.3

กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยง
และบูรณาการ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
1.3.1 บูรณาการความร่วมมือกับ ธสน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) ปีละ 2 ครั้ง มิ.ย. และ ธ.ค.
(2) สรุปผลการประชุมแต่ละครั้ง เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

1.3.2 บูรณาการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน (FA) และวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประชุมหารือระดับรองอธิบดี/รองผู้อานวยการ เพื่อพิจารณาแนวทางและนโยบายในการดาเนินกิจกรรม
ความร่วมมือในด้านต่างๆ จานวน 1 ครั้ง (ดาเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปี งปม. 2564)
(2) สรุปแนวทางและนโยบายในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ TICA
เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบ
(3) การประชุมระดับคณะทางานภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 1 และ ไตร
มาสที่ 3)
(4) ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการในการให้ FA และ TA แก่
ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางที่กาหนดร่วมกัน
(5) สรุปผลการดาเนินงาน เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

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

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

'-

สบค. 1

1.00 สนผ.
สบค.1
สบค.2

หน้าที่ 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรของ สพพ. ทั้งในด้าน HRD และ HRM
2. นาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส่ และธรรมาภิบาล
งบประมาณ (ประมาณการ) : 19.546 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1. ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในมิติด้านความช่วยเหลือ
และความร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน

1.1 สารวจความพึงพอใจของบุคลากร สพพ. ตามผลการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักการ Responsible business
conduct (RBC) ด้านสิทธิมนุษยชน
และการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจปี 2565
2. เสนอแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ.
เพื่อพิจารณา
3. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
4. วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
5. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ.

เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ สพพ. มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร

สารวจความพึงพอใจ (ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพัน)
ของบุคลากรของ สพพ. 1 ครั้ง

องค์กรมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และเจ้าหน้าที่
รู้สึกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร นามา
ซึ่งความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในองค์กรและความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์กร

2. อบรมความรู้ เครื่องมือในการดาเนินงานแบบสมัยใหม่ที่จาเป็นให้กับบุคลากร
ทั้งในด้าน hard skills และ soft skills อาทิเช่น ภาวะผู้นา, เทคโนโลยีดิจิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) รวมถึงทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์

เพื่อให้บุคลากร สพพ. มีความรู้
มีเครื่องมือในการดาเนินงาน
สมัยใหม่ที่จาเป็นทั้งในด้าน hard
skills และ soft skills

บุคลากร สพพ. มีความรู้ ทักษะ
ที่จาเป็นในการดาเนินงาน และมี
เครื่องมือในการดาเนินงาน
สมัยใหม่

บุคลากรของ สพพ. มี
ทักษะและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้นในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

1.2.1 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
อย่างเป็นรูปธรรม (กิจกรรมใหม่)เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
และการเติบโตทางอาชีพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผน IDP อย่างเป็นรูปธรรม (กิจกรรมใหม่)
2. เสนอแผน IDP ต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่ออนุมัติใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สอก.
(HR)

2.04
สอก.
(HR/Secretary)
(สพพ. 1.5
/ IT 0.30 /
ตรวจสอบ 0.24)

จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) สาหรับ
เจ้าหน้าที่ สพพ. ครบร้อยละ 100

หน้าที่ 1

skills และ soft skills

ขึ้นในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ 0.24)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
2. อบรมความรู้ เครื่องมือในการดาเนินงานแบบสมัยใหม่ที่จาเป็นให้กับบุคลากร
ทั้งในด้าน hard skills และ soft skills อาทิเช่น ภาวะผู้นา, เทคโนโลยีดิจิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) รวมถึงทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.2.2 เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมภายนอกตาม
Competency ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills
โดยมีช่องทางการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งตาม IDP
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
3. การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการพัฒนาที่
จาเป็นและสาคัญ
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆ 6 เดือน
5. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร
หรือ 5 วัน ครบร้อยละ 100

1.2.3 เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมภายในที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจหรือจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร
2. จัดการฝึกอบรมภายใน 4 หลักสูตร/ปี โดยมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม ทุกครั้ง
3. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

อย่างน้อย 4 หลักสูตร/ปี

1.2.4 จัดกิจกรรม Site visit เพื่อศึกษาหาความรู้จากองค์กร
ภายนอก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจหรือจัดหาสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Site visit นอกสถานที่
2. จัดทาโครงการกิจกรรม Site visit เสนอ ผอ. สพพ.
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี
4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

1.2.5 จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดกิจกรรม 12 ครั้ง/ปี
2. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

จัดกิจกรรม Lunch Talk 12
ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

,
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ เข้า
อบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์

1.3 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจหรือจัดหาการประชุม สัมมนาที่เหมาะสม
2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลหลังการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ทุกครั้ง
3. ติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุก 6 เดือน

เพื่อให้บุคลากร สพพ. มีความรู้ มี
เครื่องมือในการดาเนินงานสมัยใหม่
จากการข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. อย่างน้อย
2 หลักสูตร/ปี

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

2. พัฒนา Framework ผลการดาเนินงานขององค์กรเพื่อสนับสนุนคุณภาพและ
การดาเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (quality-and-results-oriented operations)
3. ดาเนินการกาหนดค่า KPIs และค่าเป้าหมายที่ชัดเจนตอบโจทย์ประโยชน์ของ
รัฐและความต้องการของประเทศร่วมพัฒนา (development partners)

2.1 โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) โดยใช้
Performance Management Framework
ด้าน Controlling: Plan-Do-Check-Act
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และงานของ สพพ.
(2) จัดทา Framework สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด
(3) ระดมความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดแผนงาน (Plan) เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่มีการเชื่อมโยงกันของระดับองค์กร สานัก และบุคคล
(4) เสนอร่างตัวชี้วัดต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.
(5) เจรจากับสานักงาน ก.พ.ร.
(6) ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กับเจ้าหน้าที่ สพพ.
(7) ปฏิบัติงานตามแผน (Do) และติดตามและประเมินผล (Check)
เป็นรายไตรมาส นับตั้งแต่ได้รับ KPI อย่างเป็นทางการจากสานักงาน
ก.พ.ร.
(8) ทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Act) และนาข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(KPI) ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. สามารถเชื่อมโยงระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานกับการ
บริหารองค์กร ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. สพพ. มีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหาร
องค์กร มีความเชื่อมโยง
กัน ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

-

สปส.

2.2 การบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สพพ. และ คพพ.
(2) ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
รับทราบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คพพ. เป็นรายไตรมาส

เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตาม
ความเสี่ยงต่างๆ ของ สพพ. ได้
รวมถึงมีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
สพพ. เกิดความรู้และเข้าใจแผน
บริหารความเสี่ยงของ สพพ. อย่าง
ถูกต้อง

สามารถควบคุมและติดตามความ เจ้าหน้าที่ สพพ. มีความรู้
เสี่ยงต่างๆ ของ สพพ. ได้ และ และเข้าใจแผนบริหาร
บุคลากรภายในองค์กรมีความ ความเสี่ยงของ สพพ.
เข้าใจแผนบริหารความเสี่ยง
อย่างถูกต้อง

-

สปส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สอก.
(HR)

หน้าที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา 1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและกระบวนการดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น
ส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

3.1 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3.1.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ที่ปรึกษาส่งงานส่วนที่ 2
(2) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่ 2
(3) ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ
(4) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่ 3
(5) ติดตั้งและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

3.1.2 ตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(2) จัดทาและรายงานผลจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ.สพพ.
(3) ลงนามในสัญญา
(4) ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานการตรวจสอบความมั่นคงด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC
27001:2013 มายัง สพพ.
(5) รายงานผลการดาเนินงานต่อ ผอ.สพพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
ทางานภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับการ
นามาใช้สนับสนุนนโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยมีการเชื่อมโยง
กระบวนการทางานทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างมีระบบ บนแนวคิด
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต

สพพ. มีระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร (ERP) จานวน 6 ระบบ
ดังนี้
1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource
Management)
2. ระบบการเงิน (Financial)
3. ระบบบัญชี (Accounting)
4. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed
Assets)
5. ระบบบริหารโครงการ
(Project Management)
6. ระบบบริหารเงิน (Treasury)

บุคลากรภายใน สพพ.
สามารถใข้ระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
ในการเชื่อมโยง
กระบวนการทางานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย

เพื่อวางกรอบแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานสาหรับการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และวางแผนปรับปรุงระบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001:2013 ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของ สพพ. เป็น
มาตรฐานสากล
และได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2014

มีระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่ได้
มาตรฐานสากล

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

9.8

สปส.

1.50

สปส.

หน้าที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา 1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและกระบวนการดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น
ส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน
3.1.3 พัฒนาระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟท์แวร์ เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสานักงาน และจัดหา
ซอฟท์แวร์ (ภายในปี 2564)
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ และจัดทาร่าง TOR (ภายในปี
2564)
(3) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(4) ลงนามในสัญญา
(5) ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และซอฟท์แวร์
(6) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.2 พัฒนา Platform สื่อประชาสัมพันธ์ สพพ. ด้วยWebsite
ภาครัฐ 2.0 ของ สพพ. ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดย
พัฒนา Website และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วางแผน วิเคราะห์ และออกแบบเว็บไซต์ (ภายในปี 2564)
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ และจัดทาร่าง TOR (ภายในปี
2564)
(3) รายงานผลจัดทาร่าง TOR (ภายในปี 2564)
(4) ลงนามในสัญญา
(5) ส่งมอบและติดตั้งระบบเว็บไซต์
(6) ทดสอบระบบเว็บไซต์
(7) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผู้รับ
ผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่
มีประสิทธิภาพ และทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ
การใช้งาน

สพพ. มีอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และซอฟท์แวร์ที่สามารถป้องกัน
การบุกรุกจาก
ผู้ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สพพ. มีระบบเครือข่าย
และซอฟท์แวร์ที่สามารถ
แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย
(Administrator) กรณี
พบการบุกรุกจากผู้ไม่พึง
ประสงค์ รวมถึงมีระบบที่
สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

2.00

สปส.

บุคลากรใน สพพ. มีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากรมีอุปกรณ์ที่
รองรับเทคโนโลยีในปัจ
จับน และเพียงพอตาม
ความต้องการ รวมถึง
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

0.90

สปส.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของ สพพ.
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

3.00

สปส.

3.1.4 เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ
(1) สารวจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
พ่วงภายใน สพพ. (ภายในปี 2564)
หรือหมดอายุการใช้งาน
(2) รายงานผลการสารวจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน สพพ. เสนอต่อ ผอ.สพพ. (ภายในปี 2564)
(3) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(ภายในปี 2564)
(4) จัดทาร่าง TOR (ภายในปี 2564)
(5) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(6) ลงนามในสัญญา
(7) ที่ปรึกษาส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา 2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการความรู้ที่
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุก หลากหลายและทาให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
ส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์ มีแพลตฟอร์มที่มีรูปแบบที่
ของ สพพ.) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน น่าสนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
เว็บไซต์ภาครัฐที่กาหนดไว้ และมี สามารถเข้าถึงได้
รูปแบบที่น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
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วัตถุประสงค์

1. บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องความเป็น Resilience ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล

4.1 การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Employee Engagement)
(1) กิจกรรมส่งเสริมความยึดมั่นผูกพัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. นาผลการสารวจความพึงพอใจปี 2564 มาออกแบบกิจกรรม
และวางแผนการจัดกิจกรรมความยึดมั่นผูกพันภายใต้หลักการ 3S
2. เสนอแผนการจัดกิจกรรม 3S ต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4. ประเมินผลและติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่อทราบ

2. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ผ่านการ
ทางานเป็นทีม

4.2 การจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของ
สพพ.
4.2.1 การจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ของ สพพ. ผ่านกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) สารวจความต้องการรับรู้ ชุดความรู้ที่จาเป็น และจัดทา/ทบทวน
แผน KM ประจาปี
(2) กาหนดประเด็นหัวข้อความรู้
(3) ประเมินความรู้ก่อนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
(4) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(5) การประเมินผลความรู้หลังการแลกเปลี่ยนความรู้

4.2.2 จัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ของสพพ. ผ่านระบบ Library Knowledge โดยจัดเก็บข้อมูล
การฝึกอบรมของบุคลากร ประจาปี 2565 เพื่อจัดเก็บไว้ใน
Library Knowledge 100%
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอก หรือเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ
(2) นาเข้าเอกสารและรายงานสู่ระบบ Library Knowledge เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ง่าย
(3) รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุก 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

เพื่อให้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
การทางานเป็นทีม ความรู้สึกเป็น ความยึดมั่นผูกพันของเจ้าหน้าที่
ส่วนหนึ่งขององค์กร ความ
ได้ปีละ 1 ครั้ง/ปี
ภาคภูมิใจ และความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากร
สพพ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

บุคลากรของ สพพ. มี
ความยึดมั่นผูกพันกับ
สพพ.และมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

0.15

สอก.
(HR)

เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และ
สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ KM

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
สาคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อความสามารถของ
องค์กรที่ยั่งยืน

มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และมีการจัดเก็บชุด
ความรู้ต่างๆ ไว้ ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้น
เพื่อศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา

0.006

สปส.

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการ
จัดเก็บชุดความรู้ต่างๆ ไว้ ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้นเพื่อศึกษา
หาความรู้ได้ตลอดเวลา

จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร ประจาปี 2565 เพื่อ
จัดเก็บไว้ใน Library
knowledge 100%

บุคลากร สพพ. มีความรู้
เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลจาก Library
Knownledge

-

สอก.
(HR)
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วัตถุประสงค์

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบฝัง (embedded
Characteristics) ในเรื่องมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
พร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานในยุคดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์การ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานและกระบวนการทางาน

4.3 จัดกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม นวัตกรรมเสริมสร้าง
องค์การองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง Mindset เบื้องต้น
ด้านนวัตกรรมแก่บุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนโครงการ
2. เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

4.4 ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของ สพพ. ให้สอดคล้อง เพื่อให้ สพพ. ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด
ตามที่กฎหมายกาหนด
4.4.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม ศึกษากฎหมาย "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ"
(2) สรุปกฎหมายแบบย่อ ในรูปแบบ Flowchart หรือ รูปแบบอื่น
(3) จัดทาตาราง Compliance Checklist เพื่อรวบรวมบันทึก
กฎหมาย กฎระเบียบ อื่น ๆ โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่
(4) สอบทานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด
(5) สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
(6) นาเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

เพื่อให้ สพพ. เป็นองค์กรที่มี
สามารถจัดกิจกรรม ได้ 1 ครั้ง/ปี สพพ. เป็นองค์กรที่มี
นวัตกรรมและเป็นองค์กรแห่งการ
นวัตกรรมและเป็นองค์กร
เรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้กิจกรรม
แห่งการเรียนรู้
ต่อเนื่องจากกิจกรรมนวัตกรรม
เสริมสร้างองค์กร ในปี 64 ซึ่งจัด
โดยบริษัท Rise โดยในปี 64 จัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน Mindset
ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ สพพ. และในปี 65 จะ
เป็นการต่อยอดโดยจัดกิจกรรมเพื่อ
การระดมความคิดเพื่อพัฒนาวสัต
กรรมใหม่ๆ ให้แก่องค์กร

ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกฎหมายกาหนด
โดยทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับ
และศึกษากฎหมายใหม่ 1 ฉบับ

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

0.15

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

สานัก
อานวยการ (HR)

สปส.
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เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

4.4.2 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนกฎหมาย (Update) "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" เพิ่มเติมจากปี 2564
(2) ปรับปรุงกฎหมายใน Flowchart หรือ ในรูปแบบอื่น
(3) ทบทวนตาราง Compliance Checklist เพื่อบันทึกปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ อื่น ๆ โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่
(4) สอบทานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด
(5) สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
(6) นาเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา

เพื่อให้ สพพ. ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกฎหมายกาหนด
โดยทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับ
และศึกษากฎหมายใหม่ 1 ฉบับ

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

-

สปส.

4.4.3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนกฎหมาย (Update) "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
เพิ่มเติมจากปี 2564
(2) ปรับปรุงกฎหมายใน Flowchart หรือ ในรูปแบบอื่น
(3) ทบทวนตาราง Compliance Checklist เพื่อบันทึกปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่
(4) สอบทานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด
(5) สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
(6) นาเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา

เพื่อให้ สพพ. ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกฎหมายกาหนด
โดยทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับ
และศึกษากฎหมายใหม่ 1 ฉบับ

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

-

สปส.

4.4.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เพื่อให้ สพพ. ปฏิบัติงานเป็นไป
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
(1) ทบทวนกฎหมาย (Update) "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์" เพิ่มเติมจากปี 2564
(2) ปรับปรุงกฎหมายใน Flowchart หรือ ในรูปแบบอื่น
(3) ทบทวนตาราง Compliance Checklist เพื่อบันทึกปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ โดยจัดทาเป็นหมวดหมู่
(4) สอบทานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด
(5) สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
(6) นาเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา

ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับกฎหมายกาหนด
โดยทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับ
และศึกษากฎหมายใหม่ 1 ฉบับ

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

-

สปส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

4.5 การประเมิน PMQA ประจาปี 2565
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาผลประเมินปี 2564 และจัดทาเป็นแนวทางปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปี 2565
(2) ชี้แจงแนวทางปรับปรุง กรอบการดาเนินงาน และเกณฑ์
การประเมิน PMQA ปี 2565
(3) จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทาร่างคาตอบ PMQA
(4) สรุปผลการดาเนินงาน และเสนอต่อ ผอ.สพพ.
(5) นาข้อมูลเข้าระบบ PMQA ภายในเวลาที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดไว้

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรให้ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ

องค์กรได้รับคะแนนประเมิน
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด

องค์กรมีคุณภาพและมี
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ

-

สปส.

4.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพื่อให้ทุกสานักเตรียมดาเนินการ
(2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(3) ประสานกับสานักต่างๆ เพื่อติดตามและรวบรวมหลักฐานตาม
ประเด็นที่ ป.ป.ช. กาหนด
(4) นาข้อมูลเข้าระบบ ITAS ภายในเวลาที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ไว้

เพื่อสร้างความตระหนักและ
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลสาหรับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ.

บุคลากรเกิดความตระหนักและ
เห็นถึงความสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิด
ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใสมากชึ้น

-

สปส.
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