ผลการดาเนินงานของ สพพ. ไตรมาสที่ 2
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
กระทรวงการคลัง

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
สพพ. ได้ ด ำเนิ น กำรตำมแผนต่ ำ ง ๆ ที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้ น ในระหว่ ำ งวั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2563
– 31 มี น ำคม 2564 โดย ณ สิ้ น ไตรมำสที่ 2 มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ของ Action Plan ในครึ่ ง ปี แ รก
ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 คิดเป็ นร้อยละ 99.27 (เป้ำหมำย ณ ไตรมำสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 100
ของครึ่งปีแรก) สรุปได้ ดังนี้
แผนงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2564 (ณ ไตรมาสที่ 2)
(33 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 1)

แผนงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรอง
การปฏิบัติงาน
(เอกสำรแนบ 2)

แผนการควบคุมภายใน
มี 5 ด้ำน ดังนี้
1) สภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุม

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.27 ดำเนินงำนได้ตำมแผน
(ของครึ่งปีแรก)

ร้อยละ 50.00
(ของ
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564)
เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
สพพ. มีผล
กำรดำเนินงำน
ผ่ำนมำตรฐำน
ทุกตัวชี้วัด

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 49.64

ผลการดาเนินงาน

ผลกำรดำเนินงำน
ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน จำนวน
2 ตัวชีว้ ัด ผ่ำน
เกณฑ์ขั้นสูง
จำนวน 1 ตัวชี้วัด
และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย จำนวน
8 ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 58.85

หมำยเหตุ ไม่รวมกิจกรรมกำรให้ FA
และ TA เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19

หมายเหตุ

ดำเนินกำรได้ตำมแผน

แผนงาน

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2564

2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและสื่อสำร
5) กำรติดตำมประเมินผล
(เอกสำรแนบ 3)
แผนบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ 100.00
จำนวน 8 แผนงำน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้ำน (Country Risk)
สำนักนโยบำยและแผน
2. ควำมเสี่ยงโครงกำร
(Project Risk) ภำยใต้
หลักกำร Responsible
Business Conduct: RBC
2.1 ก่อนเริ่มดำเนิน
โครงกำร (Designed
Monitoring Framework:
DMF)
2.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินโครงกำร
2.3 กำรบริหำรโครงกำร
ในช่วงวิกฤต COVID-19
สำนักนโยบำยและแผน
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
3. กำรบริหำรเงินทุนให้มี
สภำพคล่องเพียงพอ
สำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
และกำรบริหำรจัดกำร
ลูกหนี้ในช่วงวิกฤต
COVID-19
สำนักบริหำรเงินทุน

ร้อยละ 70.00

หมายเหตุ

ดำเนินกำรได้ตำมแผน

แผนงาน

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2564

4. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
5. พัฒนำระบบ
ประชำสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
6. ส่งเสริมธรรมำภิบำลและ
ควำมโปร่งในในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำนักอำนวยกำร
7. กำรกำกับกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
สำนักอำนวยกำร
8. แผนบริหำรควำม
ต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของ
หน่วยงำนในช่วงระยะ
กำรระบำดของ COVID-19
รอบ 2
(เอกสำรแนบ 4)
แผนการดาเนินงานด้าน
ร้อยละ 100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 5)
ร้อยละ 100.00
แผนประชาสัมพันธ์
(7 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 6)

หมายเหตุ

ร้อยละ 70.00

ดำเนินกำรได้ตำมแผน

ร้อยละ 62.00

ดำเนินกำรได้ตำมแผน ยกเว้นกิจกรรม
Press Visit เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
ยังไม่กลับสู่สภำวะปกติ กำรลงพื้นที่

แผนงาน

แผนการตรวจสอบภายใน
(6 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 7)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
(6 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 8)
แผนพัฒนาบุคลากร
ของ สพพ.
(14 กิจกรรม)
(เอกสำรแนบ 9)

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 45.00

โครงกำรอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
แผนงำน
ดำเนินกำรได้ตำมแผน

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 61.01

ดำเนินกำรได้ตำมแผน

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 54.76

ดำเนินกำรได้ตำมแผน

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

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

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

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.1

1.2

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

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

สพพ. มีกลยุทธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัตงิ านใน
อนาคต

จัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
(2) จัดทาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
(3) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) นาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
(5) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงิน
(กรณี คพพ. อนุมัติ)

สพพ. มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนในการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

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

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

สบท.

5

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 ทบทวน และศึกษา การจัดทาความร่วมมือ
กับสถาบันการเงิน
ระดับ 3 จัดทาแผนการดาเนินงานในปี 2564
ระดับ 5 นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา

- ทบทวน และศึกษา การจัดทาความร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน
- จัดทาแผนการดาเนินงานปี 2564
- 18 ธ.ค. 63 ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัตแิ ผนการ
ดาเนินงานในปี 2564

สบท.

5

l

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

l

- บันทึก สบท. 03/319 ลว. 18 ธ.ค.. 63

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

Page 1

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือของ สพพ.
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.3

ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินของ Development
สพพ. มีศกั ยภาพในการ
Partners อืน่ ๆ ของภูมภิ าคและเสนอแนะเครื่องมือทางการเงินที ให้ความช่วยเหลือทาง
เหมาะสมกับการดาเนินงานของ สพพ.
การเงินเพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ตัง้ คณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค.1 และ สบค.2
(2) ศึกษาข้อมูลเครื่องมือทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
จากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ
(3) ศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และกฎ ระเบียบในการดาเนินงาน
ทางด้านการเงินสาหรับการพัฒนาโครงการของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน
(4) สรุปผลการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ สาหรับ
นาไปใช้ปฏิบัตงิ านในอนาคต
(5) นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้ ผอ. สพพ. พิจารณา

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.4

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

การปฏิบัตงิ านของ สพพ.
ไม่มีข้อผิดพลาดจากการ
จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้
กู้และชาระหนี้ให้แก่แหล่ง
เงินทุนของ สพพ.

เกณฑ์การประเมิน

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 63-มี.ค. 64)
ระดับ 1 ตัง้ คณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค. 1 และ สบค. 2
ระดับ 2 จัดทาแผนการดาเนินงาน
ระดับ 3 ดาเนินการศึกษาเครื่องมือทางการเงินจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระดับ 4 ดาเนินการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และกฎระเบียบในการดาเนินงานทางด้าน
การเงินสาหรับการพัฒนาโครงการของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 5 สรุปผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ของ สพพ.
'6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 นาเสนอผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ.. ส พิจารณาใน
เดือนสิงหาคม 2564
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 -นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ. พิจารณาในเดือน
กรกฎาคม 2564
ระดับ 5 นาเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ คพพ. พิจารณาในเดือนมิถุนายน
2564

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
1.4.1 จัดเก็บหนี้จากประเทศผู้กู้
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
*เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ โดยไม่นับโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจะต้องแจ้งเก็บตามที่ระบุในสัญญา และโครงการ
ที่ สพพ. ไม่ได้เป็น Lender's Agent คือ โครงการ R3
ระดับ 1 สรุปผลการจัดเก็บหนี้ปี 63 ต่อ ผอ. สพพ. และทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อน
l กาหนดที่ระบุในสัญญา 1 วัน
ระดับ 3 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 2 วัน
ระดับ 5 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน

l

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

1. ตัง้ คณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค. 1 และ สบค. 2 บันทึกข้อความ สนผ 04/62 ลว 31 มีนาคม 2564
2. จัดทาแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินการศึกษาเครื่องมือทางการเงินจากองค์กร
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
4. ดาเนินการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม และกฎระเบียบใน
การดาเนินงานทางด้านการเงินสาหรับการพัฒนา
โครงการของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
5. สรุปผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ
ของ สพพ. เสนอ ผอ.สพพ.

สนผ.
สบค.1
สบค.2

5

- 23 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. อนุมัตแิ ผนการติดตามหนี้จาก - บันทึกข้อความที่ สบท. 03/233 ลว. 16 ก.ย. 63
ผู้กู้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/275 ลว. 15 ต.ค. 63
- 16 ต.ค. 63 ผอ. สพพ. รับทราบ รายงานผลการ
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/227 ลว. 2 ก.ย. 63
ติดตามหนี้จากผู้กู้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. (วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 2 ก.ย. 63 และ
2563
5 ก.ย. 63: 2 โครงการ)
- จัดเก็บหนี้เฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ ได้ก่อนกาหนดที่ - บันทึกข้อความที่ สบท. 03/275 ลว. 15 ต.ค. 63
ระบุในสัญญา 3 วัน จานวน 12 รายการ
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ก.ย. 63: 1 โครงการ และตามวันที่กาหนดในสัญญา
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63: 1 โครงการ)

สบท.

4.9

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

2.4

˜

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

Page 2

ระดับ 5 ทาบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/245 ลว. 29 ก.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ต.ค. 63: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/246 ลว. 29 ก.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ต.ค. 63: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/270 ลว. 12 ต.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ต.ค. 63: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/282 ลว. 27 ต.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
พ.ย. 63: 5 โครงการ)

- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/293 ลว. 11 พ.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ธ.ค. 63: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/294 ลว. 11 พ.ย. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ธ.ค. 63: 1 โครงการ)

- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/313 ลว. 17 ธ.ค. 63
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ม.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/7 ลว. 8 ม.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 15
ม.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/9 ลว. 13 ม.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ม.ค. 64: 1 โครงการ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/10 ลว. 13 ม.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ม.ค. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/11 ลว. 13 ม.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
ก.พ. 64: 1 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/44 ลว. 23 ก.พ. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 2
มี.ค. 64 และ 5 มี.ค. 64: 2 โครงการ)
- บันทึกข้อความที่ สบท. 03/73 ลว. 26 มี.ค. 64
(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 5
เม.ย. 64: 1 โครงการ)

1.5

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

สพพ. มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอสาหรับดาเนิน
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินใน
อนาคต

l

1.4.2 ชาระหนี้แก่แหล่งเงินทุน
ระดับ 1 สรุปผลการชาระหนี้ปี 63 ต่อ ผอ. สพพ. และทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้
ก่อนวันชาระหนี้ 1 วันทาการ
ระดับ 3 ทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
2 วันทาการ
ระดับ 5 ทาบันทึกขออนุมัตชิ าระหนี้ได้ก่อนวันชาระหนี้
3 วันทาการ

- 30 ก.ย. 63 ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบสรุปผลการ
ชาระหนี้ปี 2563
'- ชาระหนี้ได้ก่อนกาหนดที่ระบุในสัญญา 3 วัน จานวน
3 รายการ เป็นไปตามแผน

(วันที่ระบุก่อนกาหนดในสัญญา 3 วัน เมื่อวันที่ 20
ต.ค. 63: 1 โครงการ)

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ระดับ 3 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
ระดับ 5 ดาเนินการตามแผนฯ โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
1 โครงการ (โครงการที่ 1)

'- 12 พ.ย. 63 ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัตแิ ผนการจัดหา
เงินทุนจากสถาบันการเงิน ประจาปี งปม. พ.ศ. 2564
- 17 ธ.ค. 63 ผู้อานวยการ สพพ. มีคาสั่งแต่งตัง้
คณะทางานเปิดซองข้อเสนอเงือ่ นไขพิเศษในการให้กู้เงิน
แก่ สพพ. สาหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5
(บึงกาฬ-บอลิคาไซ) สปป. ลาว
- 17 ก.พ. 64 คพพ. อนุมัตใิ ห้ สพพ. กู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ใน
วงเงิน 690,033,500 บาท ระยะเวลากู้เงิน 5 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี

- บันทึก สบท. 03/290 ลว. 5 พ.ย. 63
- คาสั่ง สพพ. ที่ 152/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2563
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17
ก.พ. 64

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

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

1.6

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

ผลลัพธ์
สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

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

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

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

เกณฑ์การประเมิน

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

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

1.6.2 สารวจศักยภาพโครงการ
6 เดือนแรก
-ยกเลิก-

6 เดือนหลัง
-ยกเลิก-

ผลการดาเนินงาน

1.6.3 โครงการ NR68
6 เดือนแรก
-ยกเลิก-

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : มีหนังสือติดตาม Formal Request
ระดับ 3 : ระดับ 4 : ประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 5 : รายงานผลการประชุมหารือฯ ต่อ ผอ.สพพ.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค.1

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

2.5

'ยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไตรมาสที่ 1
1) เมียนมาขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก สพพ.
สาหรับโครงการ Myawaddy - Hppan - Thaton
Railway, New Line Construction Project (ผ่านช่อง
ทางการทูต)
2) สบค. 2 ได้ประสานส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ประสานรับ Formal Request จากเมียนมา
3) เมียนมาจัดส่งแผนที่โครงการและแจ้งยังไม่เคยลง
พื้นที่สารวจโครงการ
ไตรมาสที่ 2
1) 12 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นสาหรับการให้ TA (ไม่
ขัดข้องและรอสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสารวจศักยภาพ
ร่วมกันต่อไป)
2) ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประสานรับข้อมูล
เชิงเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายเมียนมา
เพื่อรวบรวมเป็นเอกสารประกอบ
การประเมินศักยภาพ

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

หลักฐาน

ไตรมาสที่ 1
ได้มีการติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง Formal
Request เป็นระยะ ทั้งนี้ ทราบว่าอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
พิจารณา
เป็นการภายในโดย MEF
หมายเหตุ: สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 มีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านการกู้ยมื เงินจากต่างประเทศ
อย่างมีนัยสาคัญ

ไตรมาสที่ 1
- กต 1303/2615
ลว. 26 พ.ย. 63
- No. Planning-2020(SMK) 235
ลว. 23 ธ.ค. 63

สบค.2

ไตรมาสที่ 2
- หนังสือที่ สพพ. 21/2564
ลว. 12 ม.ค. 64

สบค.2

ไตรมาสที่ 2
4 มี.ค. 64 MEF จัดส่ง Formal Request ขอรับ FA
มายัง สพพ. ประกอบด้วย
- โครงการ NR67
- โครงการสตึงบท ระยะที่ 2
(ไม่มี TA โครงการ NR68)

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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(7) เดือนที่ 12 : เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ คพพ. เพื่อ
ทราบ และ ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

Page 6

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

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

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

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : จัดประชุม Kick off
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ตรวจสอบและกากับ ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษาตามระยะเวลาในสัญญา
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : ตรวจสอบและกากับ ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษาตามระยะเวลาในสัญญา
ระดับ 4 : เสนอรายงานผลการศึกษาให้ สปป.ลาว พิจารณา
ระดับ 5 : เสนอรายงานผลการศึกษาให้ คพพ. ทราบ
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จะสามารถปฏิบัตไิ ด้ตามเกณฑ์ดงั กล่าว
เมื่อสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้และ สพพ. ออกหนังสือแจ้งให้
ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัตงิ านไม่เกินกลางเดือน ต.ค. 2563

1) เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 สพพ. หารือกับ ทปษ. เกี่ยวกับ 1) หนังสือ สพพ 624/2563 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63
แผนการดาเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 2) หนังสือ NEDA 130/2021 ลงวันที่ 8 มี.ค. 64
COVID-19 ซึ่ง สพพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรให้
เริ่มปฏิบัตงิ านเนื่องจากงานจ้างนี้เป็นงานออกแบบและ
ศึกษาความเหมาะสมซึ่งจาเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
และดาเนินงาน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทาให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
2) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 สพพ. มี ส. ถึง ทปษ.
เรื่องการออกหนังสือแจ้งวันเริ่มดาเนินงานตามสัญญาจ้าง
จะมีความล่าช้าออกไป เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ตามประกาศสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ซึ่งยังคงการ
ปิดด่านชายแดนไทย - สปป.ลาว
3) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแจ้งกรมขัวทาง
สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานะโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด COVID-19

สบค.1

3.5

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ตัง้ คกก. จัดจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ ผอ.สพพ. และ คพพ.
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : มีหนังสือแจ้งเริ่มงานไปยังที่ปรึกษา
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ประชุมตรวจรับ Inception Report
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Progress Report
หมายเหตุ: ดาเนินงานตามขั้นตอนได้เมื่อมีหนังสือแจ้งเริ่มงาน
ไปยังที่ปรึกษาภายใน พ.ค. 64

ไตรมาสที่ 1
ผอ. สพพ. เห็นชอบผลการพิจารณาของ คกก. จัดจ้างฯ
(ยกเลิกการจัดจ้าง ครั้งที่ 1)
และอนุมัตใิ ห้ดาเนินการจัดจ้าง ครั้งที่ 2

สบค.2

5

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ไตรมาสที่ 1
- บันทึกข้อความ สบค. 01/139
ลว. 9 ต.ค. 63
- บันทึกข้อความ สอก. 05(3)/321
ลว. 16 ต.ค. 63

ไตรมาสที่ 2
1) 5 ม.ค. 64 คกก. จัดจ้างฯ ประชุมครั้งที่ 1/64
ไตรมาสที่ 2
(เห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอด้านคุณภาพและเปิด
ซองข้อเสนอด้านราคาของกลุ่มบริษทั ที่ได้รับการประเมิน
ข้อเสนอด้านคุณภาพสูงสุด)
2) 7 ม.ค. 64 คกก. จัดจ้างฯ ประชุมครั้งที่ 2/64 (เจรจา
ต่อรองกับกลุ่มบริษทั ที่ได้รับการคัดเลือก)
3) 8 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาขอรับ FA ของ MOEE ว่า
ปัจจุบัน สพพ. อยูร่ ะหว่างการให้ TA โครงการที่กล่าว
4) 15 ม.ค. 64 ผอ. สพพ. เห็นชอบผลการพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มบริษทั ของ คกก. จัดจ้างฯ
5) 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาจ้างออกแบบบนเว็บไซต์ สพพ. และไม่มีการคัดค้าน
6) 10 ก.พ. 64 กลุ่มบริษทั พิจารณาร่างสัญญาจ้างฯ และ - บันทึกข้อความที่ สบค. 01/4
มีประเด็นที่ขอให้ สพพ. พิจารณาแก้ไข
ลว. 15 ม.ค. 64
7) 11-19 ก.พ. 64 คกก. จัดจ้างฯ หารือกับฝ่าย
กฎหมายพร้อมแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ
8) 22 ก.พ. 64 คกก. จัดจ้างได้นาส่งร่างสัญญาจ้างฯ ที่
แก้ไขตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายไปยังกลุ่มบริษทั
เพื่อพิจารณาร่างสัญญาจ้าง
9) 5 มี.ค. 64 ฝ่ายพัสดุฯ จัดส่งร่างสัญญาจ้างฯ ไปยัง
กลุ่มบริษทั
10) 10 มี.ค. 64 ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างฯ กับ
กลุ่ม ทปษ.
11) 25 มี.ค. 64 สพพ. ประชุมหารือกับกลุ่ม ทปษ.
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการภายใต้สถานการณ์
COVID-19
12) 26 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแนะนากลุ่ม ทปษ. ไป
ยังฝ่ายเมียนมา
13) 26 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแจ้งชะลอการเริ่มงาน
ไปยังกลุ่ม ทปษ. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และ
ปัญหาการเมืองภายในเมียนมา
- สัญญาเลขที่ 1/2564
(10 มี.ค. 64)
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ระดับ 3 : ประชุมตรวจรับ Inception Report
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Progress Report
หมายเหตุ: ดาเนินงานตามขั้นตอนได้เมื่อมีหนังสือแจ้งเริ่มงาน
ไปยังที่ปรึกษาภายใน พ.ค. 64

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

1.6.6 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสาหรับการจัดทา TOR ในการ
จัดจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือกบริษทั ที่
ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR ที่กาหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษทั ที่ปรึกษาในส่วนของงาน
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยรายงาน
ตามข้อกาหนดของ TOR
(4) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลการศึกษาและ
ออกแบบมีความถูกต้อง
ตามหลักเทคนิควิศวกรรม

เกณฑ์การประเมิน

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

6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ข้อเสนอด้านคุณภาพสูงสุด)
2) 7 ม.ค. 64 คกก. จัดจ้างฯ ประชุมครั้งที่ 2/64 (เจรจา
ต่อรองกับกลุ่มบริษทั ที่ได้รับการคัดเลือก)
3) 8 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาขอรับ FA ของ MOEE ว่า
ปัจจุบัน สพพ. อยูร่ ะหว่างการให้ TA โครงการที่กล่าว
4) 15 ม.ค. 64 ผอ. สพพ. เห็นชอบผลการพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มบริษทั ของ คกก. จัดจ้างฯ
5) 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาจ้างออกแบบบนเว็บไซต์ สพพ. และไม่มีการคัดค้าน
6) 10 ก.พ. 64 กลุ่มบริษทั พิจารณาร่างสัญญาจ้างฯ และ - บันทึกข้อความที่ สบค. 01/4
ผลการด
าเนินงานไข
มีประเด็นที่ขอให้ สพพ.
พิจารณาแก้
ลว. 15 ม.ค. 64 หลักฐาน
7) 11-19 ก.พ. 64 คกก. จัดจ้างฯ หารือกับฝ่าย
กฎหมายพร้อมแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ
8) 22 ก.พ. 64 คกก. จัดจ้างได้นาส่งร่างสัญญาจ้างฯ ที่
แก้ไขตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายไปยังกลุ่มบริษทั
เพื่อพิจารณาร่างสัญญาจ้าง
9) 5 มี.ค. 64 ฝ่ายพัสดุฯ จัดส่งร่างสัญญาจ้างฯ ไปยัง
กลุ่มบริษทั
10) 10 มี.ค. 64 ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างฯ กับ
กลุ่ม ทปษ.
11) 25 มี.ค. 64 สพพ. ประชุมหารือกับกลุ่ม ทปษ.
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการภายใต้สถานการณ์
COVID-19
12) 26 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแนะนากลุ่ม ทปษ. ไป
ยังฝ่ายเมียนมา
13) 26 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือแจ้งชะลอการเริ่มงาน
ไปยังกลุ่ม ทปษ. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และ
ปัญหาการเมืองภายในเมียนมา
- สัญญาเลขที่ 1/2564
(10 มี.ค. 64)

ไม่มีผลงานโครงการ TA ในการให้ความเห็นในเชิง
วิศวกรรม

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

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

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

1.7

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประเภทโครงการใหม่
1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะ
ลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
ขั้นตอนการดาเนินงาน (มี 9 ขั้นตอน)
(1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล และเตรียมการสารวจ
พื้นที่โครงการ เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2: เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือน 3: สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักการในการให้ FA
(4) เดือน 4-5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอืน่ ๆ
รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) เดือน 6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)
(6) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและ
อนุมัติการให้ FA
(7) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือน 10-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(9) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA

โครงการ FA ของ สพพ.
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการใหม่ (โครงการ NR67 และโครงการทวาย)
1.7.2 (1) โครงการ NR67
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง จัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมการสารวจพื้นที่โครงการเมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศ
เพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือนที่ 3 : สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการให้ FA
(4) เดือนที่ 4-5 : เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอืน่ ๆ รวมถึงร่างสัญญา FA ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา FA
(ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัติการให้ FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือนที่ 10-11 : เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามในสัญญา FA
1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัติการให้ FA
(2) เดือนที่ 2 - 3 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(3) เดือนที่ 4 - 5: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(4) เดือนที่ 6 : ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: คพพ. อนุมัติหลักการในการให้ FA ภายใน
ก.ย. 63

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละ
พา-นาเพ้า) สปป.ลาว
'6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ประสานรับ Formal Request
ระดับ 2 : ระดับ 3 : สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ
ระดับ 4 :
ระดับ 5 : เจรจารายละเอียดเงือ่ นไขทางการเงินและเงือ่ นไขอื่นๆ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : เสนอ คพพ. พิจารณา
ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ รมว. กค. พิจารณา
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ลงนามในสัญญาเงินกู้
เงือ่ นไข: จะเริ่มดาเนินการได้เมื่อได้รับ Formal Request

'1) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 สพพ. เห็นชอบรายงานผล
'1) หนังสือ NEDA 636/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 63
การศึกษา และ ส่งรายงานผลการศึกษาให้กรมขัวทาง
2) หนังสือ NEDA 50/2021 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64
สปป.ลาว พิจารณาและขอให้ส่งความเห็นภายในวันที่ 14
ธ.ค. 63
2) เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 สพพ. ได้มี ส. ติดตามความเห็น
ของกรมขัวทางต่อรายงานผลการศึกษาฯ โดยขอให้
สปป.ลาว เร่งสรุปเสนอความเห็นกลับมาภายในวันที่ 1
ก.พ. 64
3) สปป.ลาว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา โดยจะขอ
ส่งความเห็นให้ สพพ. โดยเร็วที่สุดภายในเดือน มี .ค. 64

'1.7.2 (1) โครงการ NR67
6 เดือนแรก
-ยกเลิก6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ประสานรับเอกสารประกอบการพิจารณาให้ FA
ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ ลักการการให้ FA
ระดับ 4 : เจรจาเงือ่ นไขและร่างสัญญา FA ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
ระดับ 5 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
หมายเหตุ: ดาเนินการได้ตามขั้นตอนเมื่อได้รับ Formal Request
ภายใน มี .ค. 64

ไตรมาสที่ 1
'การติดตามความคืบหน้า
ได้มีการติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง Formal
ทาง Telegram
Request เป็นระยะ ทั้งนี้ ทราบว่าอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
พิจารณาเป็นการภายในโดย MEF
หมายเหตุ: สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 มีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านการกู้ยมื เงินจากต่างประเทศ
อย่างมีนัยสาคัญ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 1

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

1.5

สบค.2

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
1) 4 มี.ค. 64 MEF จัดส่ง Formal Request ขอรับ FA - No. 1491 MEF/GDICDM
มายัง สพพ.
ลว. 4 มี.ค. 64
2) 23 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือประสานรับ
เอกสารแนบท้าย Formal Request
ไปยังฝ่ายกัมพูชา
**ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างติดตามเอกสารแนบท้าย Formal
Request

1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
ระดับ 4 : ประสานรับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ลงนามในสัญญา FA

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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และเงื่อนไขอืน่ ๆ รวมถึงร่างสัญญา FA ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา FA
(ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุมัติการให้ FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
(8) เดือนที่ 10-11 : เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามในสัญญา FA
1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิ
น (Financial
ขั้นตอนการด
าเนินงาน Assistance and Cooperation)
(1) เดือนที่ 1 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และอนุ
ม
ั
ต
ิ
ก
ารให้
FA
กรอบแนว
ลาดับที่ (2) เดือนที่ 2 - 3 : เสนอ รมว.กค.
กลยุทธ์
กิจกรรม/
ตอน
เพื่อพิขัจน้ ารณาลงนามเสนอ
ครม.
ทางตามกลยุทธ์
(3) เดือนที่ 4 - 5: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ FA
(4) เดือนที่ 6 : ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: คพพ. อนุมัติหลักการในการให้ FA ภายใน
ก.ย. 63

เพื่อนบ้าน
ระดับ 5 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
หมายเหตุ: ดาเนินการได้ตามขั้นตอนเมื่อได้รับ Formal Request
ภายใน มี .ค. 64

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

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

1.7.2 (2) โครงการถนนทวาย
เกณฑ์การประเมิน
6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
ระดับ 4 : ประสานรับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ ครม.
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ลงนามในสัญญา FA

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 คพพ. พิจารณาอนุมัติ FA ภายใต้ - รายงานการประชุม คพพ.
กรอบวงเงินฯ และเงือ่ นไขทางการเงินตามมติ ครม. เมื่อ (23 ธ.ค. 63)
7 พ.ค. 58 และมอบหมายให้ สพพ. หารือกับ สงป.
ระเบียบวาระที่ 4.1
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของเงินทุนที่เหมาะสมก่อนนาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ไตรมาสที่ 2
1) 5 ก.พ. 64 ประสานรับความเห็นเกี่ยวกับการให้ FA
โครงการที่กล่าวจาก สงป. และ สบน. เพื่อประกอบการ
นาเสนอเรื่องต่อ ครม.
2) 9 มี.ค. 64 สบน. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ FA
โครงการที่กล่าว

ระดับที่ได้
คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4

ไตรมาสที่ 2
- หนังสือ สพพ. ที่ สพพ. 70
และบันทึกข้อความที่
สพพ. 70.1/2564
ลว. 5 ก.พ. 64
- กค 0903/906
ลว. 9 มี.ค. 64

**ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประสานรับความเห็นจาก สงป.
เกี่ยวกับการให้ FA โครงการที่กล่าว และจัดทาร่างบันทึก
ข้อความเสนอต่อ รมว. กค. และ ครม.

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

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

การดาเนิน
โครงการเป็นไปตามแผน
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : จัดทาแผนติดตามโครงการฯ ปี 64 เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ
หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยูก่ ับ
1.ธศาสตร์
ความพร้ทอี่ 1มของผู้บริหาร สพพ.
ยุท
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

6 เดือนแรก
1) หนังสือ สบค. 01/141 ลงวันที่ 16 ต.ค. 63
'6 เดือนแรก
2) หนังสือ สบค. 01/169 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63
จัดทาแผนติดตามโครงการ และเสนอ ผอ.สพพ.เห็นชอบ 3) หนังสือ สบค. 01/24 ลงวันที่ 8 มี.ค. 64
แผนฯ และลงนามอนุมัตแิ ผนเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 แผน
6 เดือนแรกประกอบด้วยการเดินทาง 5 ครั้ง ดาเนินการ
แล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ประกอบด้วย
1. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 28 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
2. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ R11ฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 30 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการสะพาน 5 (Kick off meeting)
ผ่าน VDO Conference กับ สปป.ลาว ที่ปรึกษาควบคุม
งาน ผู้รับเหมา และเสนอรายงาน วันที่ 8 มี.ค. 64
(5 วันทาการ)
4. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
(รายงานอยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
หมายเหตุ:
1) ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) โครงการ ASEAN Single Window ที่กาหนดให้
เดินทางในไตรมารที่ 1 จะสามารถดาเนินการได้หลัง จาก
สปป.ลาว จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินการของ สปป.ลาว

สบค.1

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

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

ผลลัพธ์

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

ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100
ของแผนฯ ช่วงครึ่งปีหลัง และเสนอรายงานการเดินทาง
ทุกครั้งภายใน 7 วันทาการ
หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยูก่ ับ
1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพพ.
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 28 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
2. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ R11ฯ ผ่าน VDO Conference
และเสนอรายงาน วันที่ 30 ธ.ค. 63 (7 วันทาการ)
3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการสะพาน 5 (Kick off meeting)
ผ่าน VDO Conference กับ สปป.ลาว ที่ปรึกษาควบคุม
งาน ผู้รับเหมา และเสนอรายงาน วันที่ 8 มี.ค. 64
(5 วันทาการ)
4. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ทาการประชุมติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฯ ผ่าน VDO Conference
(รายงานอยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
หมายเหตุ:
1) ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) โครงการ ASEAN Single Window ที่กาหนดให้
เดินทางในไตรมารที่ 1 จะสามารถดาเนินการได้หลัง จาก
สปป.ลาว จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินการของ สปป.ลาว

1.7.4 ติดตามโครงการ FA ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดทาแผนติดตามโครงการฯ ปี 64 เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 2 ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีแรก
ระดับ 4 ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทางทุกครั้ง
ภายใน 10 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนฯ
ช่วงครึ่งปีแรก และเสนอรายงานการเดินทางทุกครั้ง
ภายใน 7 วันทาการ
หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึ้นอยูก่ ับ
1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพพ.
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

ไตรมาสที่ 1
- 1 ต.ค. 63 ผอ.สพพ. อนุมัตแิ ผนติดตาม
โครงการฯ
จานวนการประชุมติดตามฯ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19:
- โครงการสตึงบท จานวน 3 ครั้ง
- โครงการ Corridor Towns จานวน 3 ครั้ง

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค.2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

ไตรมาสที่ 2
จานวนการประชุมติดตามฯ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19:
- โครงการสตึงบท จานวน 1 ครั้ง
- โครงการ Corridor Towns จานวน 2 ครั้ง
โครงการสตึงบท
1) 12 ม.ค. 64 เสนอรายงานการประชุม
ติดตามความคืบหน้าการเปิดบัญชี JV
โครงการสตึงบท
ต่อ ผอ. สพพ.
- บันทึกข้อความ สบค. 02/9
2) 3 มี.ค. 64 สพพ. ได้ประชุมกับฝ่ายกัมพูชา ทปษ. และ ลว. 12 ม.ค. 64
ผรม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
***ปัจจัยด้านการเข้าพื้นที่โครงการล่าช้าของที่ปรึกษา
- บันทึกข้อความ สบค. 02/31
และการเปิดบัญชี JV
ลว. 10 มี.ค. 64
อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนงาน
(5 วันทาการ)

โครงการ Corridor Towns
1) 19 ก.พ. 64 สพพ. เข้าร่วมพิธลี งนามสัญญาจ้าง ทปษ.
ระหว่างฝ่ายเมียนมาและ ทปษ. ในฐานะผู้สังเกตการณ์
2) 9 มี.ค. 64 สพพ. ได้ประชุม Kick-Off สาหรับ
โครงการที่กล่าว
***ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประสานรับสาเนาสัญญาจ้างฉบับ
ลงนามแล้ว
และหนังสือนา (Form No.1
ตามสัญญาเงินกู้) มายัง สพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
(ไม่มีการประชุมติดตาม)
1) 29 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึง
ฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการคัดเลือก ทปษ.
3) 24 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือ
ถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้า
การคัดเลือก ทปษ.
***ปัจจุบันฝ่ายเมียนมาอยูร่ ะหว่างดาเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้าง
ทปษ. คาดว่าจะสามารถเข้าร่วม
การประชุมคัดเลือก ทปษ. ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได้ภายใน ส.ค. 64
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โครงการ Corridor Towns
1) 19 ก.พ. 64 สพพ. เข้าร่วมพิธลี งนามสัญญาจ้าง ทปษ.
ระหว่างฝ่ายเมียนมาและ ทปษ. ในฐานะผู้สังเกตการณ์
2) 9 มี.ค. 64 สพพ. ได้ประชุม Kick-Off สาหรับ
โครงการที่กล่าว
***ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประสานรับสาเนาสัญญาจ้างฉบับ
ลงนามแล้ว
และหนังสือนา (Form No.1
ตามสัญญาเงินกู้) มายัง สพพ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
(ไม่มีการประชุมติดตาม)
1) 29 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึง
ฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการคัดเลือก ทปษ. โครงการ Corridor Towns
3) 24 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือ
- บันทึกข้อความ สบค. 02/25
ถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้า
ลว. 19 ก.พ. 64
การคัดเลือก ทปษ.
(0 วันทาการ)
***ปัจจุบันฝ่ายเมียนมาอยูร่ ะหว่างดาเนินการตาม
- บันทึกข้อความ สบค. 02/35
กระบวนการจัดจ้าง
ลว. 17 มี.ค. 64
ทปษ. คาดว่าจะสามารถเข้าร่วม
(6 วันทาการ)
การประชุมคัดเลือก ทปษ. ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได้ภายใน ส.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

โครงการถนนทวาย
***ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างประสานรับความเห็นจาก สงป.
เกี่ยวกับการให้ FA โครงการที่กล่าว และจัดทาร่างบันทึก
ข้อความเสนอต่อ ครม.
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
- หนังสือ No. NEDA 55/2021
ลว. 29 ม.ค. 64
- หนังสือ No. NEDA 170/2021
ลว. 24 มี.ค. 64

โครงการถนนทวาย

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

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

1.7.5 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัตงิ านของบริษทั ที่
ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ (การให้ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตัง้ แต่วนั
เดินทางกลับจากการปฏิบัตงิ านตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่บริษทั ที่
ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของโครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศเพื่อนบ้าน มีกรณี
Variation Order โดยให้คาแนะนาจะมีปริมาณการเปลี่ยนแปลง
และรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการงานต่อไป
(4) สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่ละ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
(5) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้างในแต่ละ
โครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

โครงการก่อสร้างภายใต้
การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีความ
ยัง่ ยืนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน

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

6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 11 วัน
ระดับ 2 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 9 วัน
ระดับ 3 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 7 วัน
ระดับ 4 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 5 วัน
ระดับ 5 จัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็นทางด้านวิศวกรรม ภายใน 3 วัน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

วิศวกรรม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4.63
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. ดาเนินการช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการตามกรอบ
วงเงินที่ได้ตกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.8

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

ผลลัพธ์
สามารถนาบทเรียน
ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการ
ดาเนินงาน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต

เกณฑ์การประเมิน

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
ระดับ 2 ระดับ 3 ดาเนินการยกร่าง TOR
ระดับ 4 ระดับ 5 ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัตริ ่าง TOR

ผลการดาเนินงาน

1. ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
2. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
จานวน 2 ครั้ง
3. ผอ. สพพ. พิจารณาอนุมัตริ ่าง TOR

หลักฐาน

1. คาสั่ง สพพ. ที่ 127/2563
2. รายงานการปะชุมคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
ครั้งที่ 1/2563
3. รายงานการปะชุมคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
ครั้งที่ 1/2564
4. บันทึกข้อความ สนผ. 04/31 ลว 19 กุมภาพันธ์
2564

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สนผ.

5

1. ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน
3. จัดทาบทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุนของ สพพ. เพื่อประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อนบ้าน
4. เสนอบทวิเคราะห์ข้างต้นต่อ ผอ.สพพ. และ คพพ.
เพื่อทราบในเดือนเมษายน 2564

สนผ.

5

1. นาเสนอแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
2. ศึกษารูปแบบการจัดทากรอบการประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ (DMF) ของ ADB และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ OECD
3. จัดทา (ร่าง) รูปแบบกรอบการประเมินความเสี่ยงของ
โครงการที่มีความเหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงาน
ของ สพพ. ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 2 ระดับ 3 ดาเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 4 นาเสนอผลการจ้างที่ปรึกษาให้ ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัติ
ระดับ 5 ผอ.สพพ. อนุมัตผิ ลการจ้างที่ปรึกษา
หมายเหตุ การดาเนินกิจกรรมนี้ขึ้นอยูก่ ับมาตรการของรัฐบาลในเรื่องการป้องกันโรคโค
วิด - 19 เนื่องจากต้องไปปฏิบัตงิ านใน สปป.ลาว

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยัง่ ยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยัง่ ยืน

1. พัฒนากรอบประเมินความ
เสี่ยงของโครงการในเชิงลึก เช่น
รายประเทศ โครงการ เป็นต้น
ตามหลักมาตรฐานสากล

2.1

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

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

2.1.2 จัดทาคู่มอื และกรอบการประเมินความเสี่ยง
การดาเนินงานของ สพพ.
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ (Designed Monitoring
มีประสิทธิภาพและ
Framework/Logical Framework) ของ สพพ.
ประสิทธิผล รวมถึง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สอดคล้องตาม
(1) การศึกษารูปแบบการจัดทากรอบการประเมิน
วัตถุประสงค์และลดความ
ความเสี่ยงโครงการ (Designed and Monitoring Framework:
เสี่ยงของโครงการ
DMF/ Logical Framework) ของ ADB
(2) พิจารณารูปแบบกรอบการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการที่มีความเหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงานของ สพพ.
(3) จัดทาร่างแผนประเมินความเสี่ยง คูม่ ือและกรอบฯ ดังกล่าว
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 2 ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 3 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 4 จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) เสนอ ผอ.
สพพ. เพื่อพิจารณาภายใน 7 วันทาการหลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ระดับ 5 จัดทารายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (CLM) เสนอ ผอ.
สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบในเดือนเมษายน 2564

5

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

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)
ระดับที่ 1 นาเสนอแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ศึกษารูปแบบการจัดทากรอบการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
(DMF) ของ ADB และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ OECD
ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 จัดทา (ร่าง) รูปแบบกรอบการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีความ
เหมาะสมกับแนวทางการดาเนินงานของ สพพ. ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม
2564)

5

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
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(3) จัดทาร่างแผนประเมินความเสี่ยง คูม่ ือและกรอบฯ ดังกล่าว
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
(4) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance and Cooperation)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

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

ผลลัพธ์

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ทั้งในด้าน
งบประมาณ ระยะเวลา
การดาเนินโครงการ
รวมถึงคุณภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

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

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

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ตัง้ คณะทางาน
ระดับ 2 : รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
ระดับ 3 : ประชุมหารือจัดทาแผนประเมินความเสี่ยง
ระดับ 4 : จัดทาสรุปแผนประเมินความเสี่ยง
ระดับ 5 : เสนอกรอบการประเมินความเสี่ยงโครงการต่อ ผอ.สพพ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : เผยแพร่ความรู้โครงการประเมินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ระดับ 2 : เจ้าหน้าที่โครงการรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่ละ
โครงการ
ระดับ 3 : เจ้าหน้าที่โครงการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ
ระดับ 4 : รายงานผลให้ ผอ.สบค. 1
ระดับ 5 : รายงานผลการดาเนินการให้ ผอ.สพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ผลการดาเนินงาน

1) เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. มีคาสั่งแต่งตัง้
คณะทางาน
2) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 คณะทางานประชุมหารือจัดทา
แผนประเมินความเสี่ยง กรอบความเสี่ยง และ Risk
Matrix ของโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ครั้งที่ 1
3) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 คณะทางานประชุมหารือจัดทา
แผนประเมินความเสี่ยง กรอบความเสี่ยง และ Risk
Matrix ของโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ครั้งที่ 2
4) เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 จัดทาเรื่องรายงานผลการ
ดาเนินงาน คทง. เสนอ ผอ. สพพ. โดย ผอ. สพพ. อนุมัติ
ในหลักการร่างกรอบ/ แนวทางการประเมินความเสี่ยง
โครงการฯ
5) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 ผอ. สพพ. อนุมัตกิ รอบ/แนว
ทางการประเมินความเสี่ยงของโครงการ FA ที่อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน ของ สพพ. และมอบหมายให้
ดาเนินการเผยแพร่ตอ่ ไป
6) 19 มี.ค. 64 นาส่งแนวทางการประเมินความเสี่ยง
โครงการฯ และนัดหมายวันประชุมเผยแพร่แนวทางฯ
7) 25 มี.ค. 64 ประชุมเผยแพร่กรอบ/ แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงโครงการฯ ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน

1) คาสั่ง สพพ. ที่ 106/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 63
2) หนังสือ สบค. 1/20 ลงวันที่ 3 มี.ค. 64
3) หนังสือ สบค. 1/25 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64
4) หนังสือ สบค. 1/30 ลงวันที่ 19 มี.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 1
สบค. 2
สบท.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

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

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. กำหนดแผนงำนและ
ขอบเขตงำนวิจัยเชิงนโยบำย
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำองค์ควำมรูด้ ้ำนกำร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ

2. จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบและ
มอบภำรกิจด้ำนกำรวิจัยเชิง
นโยบำยด้ำนควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
โดยใช้อัตรำกำลังบนโครงสร้ำง
เดิม

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่
1.1

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

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

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทำ TOR
ระดับ 2 ดำเนินกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
ระดับ 3 ดำเนินกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำแล้วเสร็จ
ระดับ 4 เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรจัดจ้ำง
ระดับ 5 ตรวจรับรำยงำนเบื้องต้น
6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ระดับ 2 ตรวจรับรำยงำนระหว่ำงกำรศึกษำ
ระดับ 3 ตรวจรับร่ำงรำยงำนขั้นสุดท้ำย
ระดับ 4 นำผลกำรประเมินโครงกำรเสนอ คพพ. ภำยในเดือนกันยำยน
ระดับ 5 นำผลกำรประเมินโครงกำรเสนอ คพพ. ภำยในเดือนสิงหำคม

ผลการดาเนินงาน

1. ดำเนินกำรจัดทำ TOR
2. ดำเนินกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
3. ดำเนินกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำแล้วเสร็จ
4. เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรจัดจ้ำง

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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3. จัดสรรงบประมำณด้ำนกำร
วิจัยเชิงนโยบำย รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูด้ ้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อต่อ
ยอดกำรพัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับ
ประเทศคู่พัฒนำ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

1.2

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

ผูบ้ ริหำร บุคลำกร หน่วยงำน
รัฐ/เอกชน และบุคคลที่สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลโครงกำรของ สพพ.
ที่มีควำมเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ
ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงสำมำรถนำ
ข้อมูลดังกล่ำวไปปรับใช้กับ
กำรทำงำน กำรประชุม กำร
นำเสนอในวำระโอกำสต่ำง ๆ

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

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

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

1.3

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

สพพ. มีคลังสมอง (Think
Thank) ที่เกีย่ วข้อง
กับโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้ง คทง.
ระดับ 2 ระดับ 3 กำหนดข้อมูลที่จะเผยแพร่บน Website
ระดับ 4 คัดเลือกรูปแบบ Visualization ที่จะนำเผยแพร่
ระดับ 5 เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำข้อมูลที่จะนำเผยแพร่และเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 1
1) 10 ก.ย. 63 ผอ.สพพ. ลงนำมในคำสัง่
- คำสัง่ สพพ. ที่ 99/2563
แต่งตั้ง คทง.
ลว. 10 ก.ย. 63
2) 16 ธ.ค. 63 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ นำเสนอกำรกำหนดข้อมูลและรูปแบบ
กำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพพ.

สบค. 2
สบค. 1
สปส.
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ 2
1) 13 ม.ค. 64 คทง. เห็นชอบกำรกำหนดข้อมูลที่จะเผยแพร่และ
รูปแบบ Visualization ที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ สพพ.
2) 11 มี.ค. 64 คทง. เสนอรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน และ Dashboard สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อ ผอ.
สพพ.
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
3) 18 มี.ค. 64 เผยแพร่ Dashboard
บนเว็บไซต์ สพพ. (ข้อมูล ณ ก.พ. 64)
***ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงข้อมูล Dashboard ณ มี.ค. 64

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

หลักฐาน

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

ไตรมำสที่ 2
- รำยงำนกำรประชุม คทง.
ครัง้ ที่ 3
- บันทึกข้อควำม สบค. 02/32
ลว. 11 มี.ค. 64
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2 สร้ำงเครือข่ำยกำร
วิจัยเชิงนโยบำยเพื่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
ร่วมกับหน่วยงำน
ภำยในประเทศทั้งภำครัฐ และ
เอกชน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

2.1

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัย
เช่น TDRI Asia Foundation และหน่วยงานด้านการวิจัย เพื่อ
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) กำหนดแนวทำงและประเด็นกำรหำรือ
(2) ประสำนหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องด้ำนกำรวิจัย
(3) สพพ. หำรือกับหน่วยงำนเป้ำหมำย และร่วมกันกำหนดแนวทำง
ดำเนินงำนร่วมกัน
(3) นำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนกำรวิจัยต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับภำรกิจของ สพพ.
ระดับ 2 กำหนดแนวทำงดำเนินกำรควำมร่วมมือและประเด็นกำรหำรือ
ระดับ 3 ประสำนนัดหมำยกำรประชุมหำรือ
ระดับ 4 ร่วมประชุมหำรือกับหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยต่ำงๆ
ระดับ 5 จัดทำรำยงำนสรุปกำรหำรือเสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 ยกร่ำง MOU กับหน่วยงำนเป้เหมำย
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอร่ำง MOU ให้ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบเพื่อลงนำม
ระดับ 4 ระดับ 5 ลงนำมใน MOU กับหน่วยงำนเป้ำหมำย ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 ำ

1. รวบรวมข้อมูลหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนกำรวิจัยต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้อง
กับภำรกิจของ สพพ.
2. กำหนดแนวทำงดำเนินกำรควำมร่วมมือและประเด็นกำรหำรือ
3. ประสำนนัดหมำยกำรประชุมหำรือ
4. ร่วมประชุมหำรือกับ OBELS
5. จัดทำรำยงำนสรุปกำรหำรือสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ

3.1

จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจ
ของ สพพ.
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรสอน ในหัวข้อที่
เกีย่ วกับภำรกิจของ สพพ. หรือสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสนใจ
(2) ประสำนจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับมหำวิทยำลัย
เป้ำหมำย
(3) สพพ. นำเสนอบทบำทและภำรกิจ รวมถึงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำม
เข้ำใจแก่นักศึกษำ
(4) ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni

สถำบันอุดมศึกษำมีกำรนำ
องค์ควำมรูด้ ้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนไปปรับใช้และต่อยอด
เพื่อกำรศึกษำและวิจัย

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ระดับ 1 นำเสนอแผนกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำอนุมัติ
ระดับ 3 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อกำรเผยแพร่บทบำทและภำรกิจของ สพพ.
ระดับ 5 คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรสอน ในหัวข้อที่เกีย่ วกับภำรกิจของ สพพ. หรือ
สถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสนใจ และนำเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ

1. นำเสนอแผนกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำอนุมัติ
2. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อกำรเผยแพร่บทบำทและภำรกิจของ สพพ.
3. คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรสอน ในหัวข้อที่เกีย่ วกับ
ภำรกิจของ สพพ. หรือสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมสนใจ และนำเสนอ
ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ

2. สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ด้ำนกำรวิจัยและคลังสมอง
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สนผ.

5

สนผ.
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คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรวิจัยเชิงนโยบำยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สือ่ สำรองค์ควำมรูด้ ้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

1. เผยแพร่องค์ควำมรูด้ ้ำน
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่
ทำกำรศึกษำแก่หน่วยงำน
ด้ำนกำรพัฒนำ ทั้งภำครัฐและ
เอกชน คู่ร่วมพัฒนำต่ำง ๆ
และสำธำรณชน

- บันทึกข้อควำมที่ สนผ. 04/7 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2564
'- บันทึกข้อควำมที่ สนผ. 04/39 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2564

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

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สือ่ สำรองค์ควำมรูด้ ้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
3. ส่งเสริมและจัดให้มี
โครงกำรเพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) โดย
บูรณำกำรองค์ควำมรูด้ ้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนแก่
ประชำชนในพื้นที่ตำม
ยุทธศำสตร์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

3.2

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในพื้นที่โครงการถนนหงสา - เชียงแมน สปป.ลาว
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนงำน
(2) ผอ. สพพ. อนุมัติแผนงำน
(3) ดำเนินกิจกรรม
(4) รำยงำนผลกิจกรรม

ประชำชนในพื้นที่โครงกำรได้
รับรูถ้ ึงวิธีกำรรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จำกคู่มือฉบับกำร์ตูน

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคำสัง่ คณะทำงำน ภำยในเดือนตุลำคม 2563
ระดับ 2 เสนอแผนกำรดำเนินกิจกรรม ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563
ระดับ 3 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนกำรดำเนินกิจกรรม ภำยในเดือนธันวำคม 2563
ระดับ 4 ดำเนินกำรหำรือร่วมกับ สปป.ลำว ภำยในเดือนมกรำคม 2564 (เดินทำง/
ดูสถำนกำรณ์ COVID-19) หรือเมื่อสถำนกำรณ์ COVID-19 สิน้ สุดลง
ระดับ 5 ดำเนินกำรจัดจ้ำง ผลิต ออกแบบ คู่มือกำรจรำจรฉบับภำษำลำวแล้วเสร็จ
ภำยในเดือนมีนำคม 2564

1. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ผอ.สพพ. ได้ ลงนำมในคำสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้
ถนนฯ
2. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อ ผอ.สพพ.
3. ผอ. สพพ. อนุมัติแผนกำรดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่
29 ธ.ค. 63
4. เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 ผอ.สพพ. ได้อนุมัติให้ดำเนินกำรจัดจ้ำงผลิต
แผ่นพับและโปสเตอร์ ซึง่ มีกำหนดส่งมอบงำนผลิตในวันที่ 19 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อควำมที่ สปส.07(2)/38 ลงวันที่ 21 ต.ค. 63 เรือ่ ง
แต่งตั้งคำสัง่ คณะกรรมกำรฯ
2. คำสัง่ สพพ. ที่ 121/2563 ลงวันที่
27 ต.ค. 63
3. บันทึกข้อควำมที่ สปส.07(2)/51
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 63 เรือ่ ง รำยงำนผลกำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้
ถนนบนพื้นที่โครงกำรถนนหงสำเชียงแมน สปป.ลำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
4. บันทึกข้อควำมที่ สอก.05(3)/ 16
ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เรือ่ ง อนุมัติให้ดำเนินกำรจัดจ้ำงผลิต
แผ่นพับและโปสเตอร์ฯ และมีคำสัง่ สพพ. ที่ 9/2564 ลงวันที่
15 ม.ค. 64 เรือ่ งแต่งตั้งคำสัง่ คกก. ตรวจรับพัสดุสำหรับ
กำรจัดจ้ำงผลิตแผ่นพับและโปสเตอร์ฯ

สปส.

5

3.3

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

สำมำรถจัดเตรียมควำมพร้อม
ขององค์กรในกำรดำเนินงำน
ตำมแนวทำง RBC

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทำงำนศึกษำวิธีกำรดำเนินงำนตำมแนวทำง
Responsible Business Conduct (RBC)
ระดับ 2 จัดประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูลวิธีกำรดำเนินงำน
ตำมแนวทำง RBC
ระดับ 3 สรุปผลกำรศึกษำฯ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนฯ ต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนฯ ต่อ คพพ. ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564
ระดับ 5 เสนอแนวทำงในกำรดำเนินงำนของ สพพ. ให้สอดคล้องกับหลักกำร RBC และ
จัดถ่ำยทอดควำมรูเ้ กีย่ วกับ RBC ให้แก่บุคลำกรของ สพพ. ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2564

1. ผอ.สพพ. ได้ลงนำมในคำสัง่ แต่งตั้งคณะทำงำนศึกษำแนวทำงกำร
ดำเนินงำนตำม RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT (RBC) เมื่อ
วันที่ 11 พ.ย. 63
2. คณะทำงำนฯ จัดประชุม จำนวน 3 ครัง้ คือ
(1) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 (2) วันที่ 6 ม.ค. 64 และ
(3) วันที่ 12 ม.ค. 64 เพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูลวิธีกำรดำเนินงำน
ตำมแนวทำง RBC
3. ผอ.สพพ. อนุมัติรำยงำนผลกำรศึกษำแนวทำงตำมแนวทำง RBC
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64
4. คณะทำงำนฯ ชี้แจงผลกำรศึกษำตำมแนวทำง RBC แก่ผบู้ ริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64
5. คณะทำงำนฯ รวบรวมผลกำรทบทวน RBC ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของแต่ละสำนัก ภำยในวันที่ 15 มี.ค. 64 ทั้งนี้ กำรคัดเลือก
กระบวนงำนที่สำคัญมำวิเครำะห์จะดำเนินงำนภำยในเดือน เม.ย. มิ.ย. 64

1. บันทึกข้อควำมที่ สปส.07(2)/135 ลงวันที่ 10พ.ย. 63
เรือ่ ง แต่งตั้งคำสัง่ คณะกรรมกำรฯ
2. คำสัง่ สพพ. ที่ 131/2563 ลงวันที่
11 พ.ย. 63
3. บันทึกข้อควำมที่ สปส.07(2)/2
ลงวันที่ 19 ม.ค. 64 เรือ่ ง รำยงำนผลกำรศึกษำแนวทำงกำร
ดำเนินงำน
4. บันทึกข้อควำมที่ สปส.07(2)/4
ลงวันที่ 18 ก.พ. 64 เรือ่ ง ปรับแก้หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำ กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
(Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สปส.
สอก.

5
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แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ สพพ.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธมิตร
โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในไทยเพือ่ ให้มี
แผนการให้ความช่วยเหลือ/
แผนความร่วมมือทั้งทาง
การเงินและวิชาการอย่างมี
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

1.1

จัดทำแผนควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรร่วมกับ TICA
ในกำรให้ FA และ TA แก่ประเทศเพือ่ นบ้ำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วางแผนการดาเนินงานเพือ่ จัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณา
การฯ
(2) กาหนดประเด็นหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณา
การฯ ร่วมกับ TICA
(4) นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ ผู้บริหาร
สพพ. เพือ่ พิจารณา

แผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ นาไปสู่การ
ให้ความช่วยเหลือ FA
และ TA แก่ประเทศ
เพือ่ นบ้าน จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค. 1 และ สบค. 2
ระดับ 3 วางกรอบแนวทางการดาเนินงานเพือ่ จัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ
ระดับ 5 ประชุมเตรียมการเพือ่ กาหนดประเด็นหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA

2. จัดให้มีผู้แทนของ สพพ.
เข้าร่วมในคณะกรรมการ
ของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านต่าง ๆ ใน
ประเทศคู่พัฒนา

1.2

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

การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย ใน
รูปแบบและความร่วม
มือใหม่

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับที่ 1 นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม
ระดับที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับที่ 3 จัดทารายงานการประชุม
ระดับที่ 4 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพือ่ ทราบภายใน 7 วันทาการ
ระดับที่ 5 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพือ่ ทราบภายใน 5 วันทาการ

ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

ไตร
มาส
ที่ 4

หลั กเกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

1. แต่งตั้งคณะทางานร่วมระหว่าง สนผ. สบค. 1 และ สบค. 2
2. ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 1 เพือ่ วางกรอบแนวทางการดาเนินงานเพือ่ จัดทาแผนความร่วมมือเชิง
บูรณาการฯ
3. ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ 2 กาหนดประเด็นหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA และข้อเสนอแนวคิด
ความเชื่อมโยงโครงการระหว่าง สพพ. กับ TICA

หลักฐำน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สนผ.
สบค.1
สบค.2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับ 1 การจัดเตรียมข้อมูลเพือ่ การหารือแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ
ระดับ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทาแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ร่วมกับ TICA
ระดับ 5 นาเสนอ (ร่าง) แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ต่อ ผอ.สพพ. เพือ่ พิจารณา ภายในเดือน
มิถุนายน 2564

สนผ.

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
ระดับที่ 1 นัดหมายและเข้าร่วมการประชุม
ระดับที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับที่ 3 จัดทารายงานการประชุม
ระดับที่ 4 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพือ่ ทราบภายใน 7 วันทาการ
ระดับที่ 5 เสนอรายงานการประชุมต่อ ผอ. สพพ. เพือ่ ทราบภายใน 5 วันทาการ
*หมายเหตุ การประชุมฯ ขึ้นกับการนัดหมายของกระทรวงการต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์

กรอบแนว
ทำงตำมกลยุทธ์

ระยะเวลำกำรดำเนินงำน

ลำดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

ไตร
มาส
ที่ 4

หลั กเกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

1. ทางานร่วมกับพันธมิตร
ภายใต้แผนความช่วยเหลือ
และร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

2.1

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

แผนงานโครงการที่
ดาเนินการร่วมกับ
พันธมิตรมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ตั้งคณะทางาน
ระดับ 2 : ศึกษารวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ บูรณาการความร่วมมือ
ระดับ 3 : จัดประชุมคัดเลือกพันธมิตร
ระดับ 4 : ประชุมกาหนดแผนงานและขอบเขตที่จะดาเนินงานร่วมกับพันธมิตร
ระดับ 5 : เสนอแผนงานและขอบเขตการดาเนินงานให้ ผอ.สพพ.พิจรณาเห็นชอบ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : ดาเนินงานตามแผนฯ
ระดับ 4 : ระดับ 5 : สรุปรายงานต่อ ผอ.สพพ.
หมายเหตุ ทบทวนเกณฑ์หลังจากจบ 6 เดือนแรก

1) เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ผอ. สพพ. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
2) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 มีการประชุมคณะทางานเพือ่ คัดเลือกพันธมิตร
3) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 ผอ. สพพ. เห็นชอบการคัดเลือกให้
ธสน. เป็นพันธมิตร และให้ คทง. ไปหารือกับ ธสน. เพือ่ กาหนดแผนงานและขอบเขตการบูรณการ
ความร่วมมือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 คทง. ประชุมกับ ธสน. เพือ่ พิจารณากาหนดแผนงานและขอบเขตการ
ดาเนินงานร่วมกัน
5) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนงานและขอบเขตการดาเนินงานร่วมกับ ธสน.
ประจาปี 2564
6) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 แจ้งสานักงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ดาเนินแผนงานและขอบเขตการดาเนินงานที่ ผอ.
สพพ.
อนุมัติ

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

1. ทางานร่วมกับพันธมิตร
ภายใต้แผนความช่วยเหลือ
และร่วมมือทั้งทางการเงิน
และทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

2.2

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

การดาเนินโครงการให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน
ผ่านความร่วมมือแบบ
บูรณาการของพันธมิตรที่
เข้มแข็งระหว่าง สพพ.
กับ ADB

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

กลยุทธ์ที่ 2 ทางานร่วมกับ
พันธมิตรภายใต้แผนการให้
ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ

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

2.3

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

การให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
ผลประโยชน์ของไทย
เพือ่ บรรลุเป้าหมายตาม
กรอบความร่วมมือใน
ภูมิภาค

6 เดือนแรก (ต.ค. 63-มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 ทบทวน Country Strategy และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/ ที่ต้องการเพิม่ เติม
ระดับ 3 จัดส่งหนังสือ/ ประสานไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ แจ้งแนวทางการ
ดาเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 ประชุม/ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในประเทศ
ระดับ 5 ประชุม/ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพือ่ นบ้าน
หมายเหตุ การประชุมกับหน่วยงานประเทศเพือ่ นบ้านจะดาเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบาย/
มาตรการป้องกัน COVID-19 ของประเทศเพือ่ นบ้าน
'6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 64)
ระดับ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการยก (ร่าง) Country Strategy
ระดับ 2 ระดับ 3 จัดทา (ร่าง) Country Strategy เสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 4 -เสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2564
ระดับ 5 เสนอ (ร่าง) Country Strategy ต่อ คพพ. พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

หลักฐำน

1) คาสั่ง สพพ. ที่ 104/2563
2) หนังสือ สบค. 1/13 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64
3) หนังสือ สบค. 1/32 ลงวันที่ 23 มี.ค. 64
4) หนังสือ สบค. 1/33 ลงวันที่ 26 มี.ค. 64

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

คะแนนรวม

สบค. 1
สบค. 2

5

1. ดาเนินการทบทวน Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. กับ ADB ฉบับแรก
2. จัดทาร่าง PA ฉบับใหม่
3. เสนอร่างดังกล่าวต่อ คพพ. เพือ่ พิจารณา

สนผ.

5

1. ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินการทบทวน Country Strategy และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/ ที่ต้องการเพิม่ เติม
3. ดาเนินการจัดส่งหนังสือ/ ประสานไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ แจ้งแนว
ทางการดาเนินงานและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในประเทศ
5. ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพือ่ นบ้าน

สนผ.

5

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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถและศักยภาพ
ในมิติด้านความช่วยเหลือ
และความร่วมมือทางการเงิน
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และด้านการจัดการ
ข้อมูล มาร่วมงาน

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1.1 สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดึงดูดทรัพยากรบุคคล
ที่มีความสามารถและศักยภาพในมิติด้านความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพือ่ กาหนดคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก
แนวทางการประชาสัมพันธ์
เพือ่ ให้สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งและให้
ครอบคลุมในทุกมิติ
2. ดาเนินการสรรหาบุคลากรตามที่กาหนด
3. รายงานผลการต่อผู้อานวยการ สพพ.
4. ประกาศผลการคัดเลือก

ผลลัพธ์
สพพ. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีความ
สามารถ และศักยภาพ
ในมิติด้าน
ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือ
ทางการเงิน ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้เพือ่
การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
และด้านการจัดการข้อมูล

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

หลั กเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ และจัดทาแผนการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 4 ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา/คัดเลือกตามแผนงานฯ
ระดับ 5 รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ และจัดทาแผนการสรรหา/คัดเลือก
ระดับ 4 ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา/คัดเลือกตามแผนงานฯ
ระดับ 5 รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่กากับการปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กากับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63
- ประชุมเพือ่ พิจารณาแผนการดาเนินงาน ประกาศรับสมัคร พิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลแล้ว เมื่อวันที่
28 ต.ค. 63, 8 ธ.ค. 63 และ 17 ธ.ค. 63 ตามลาดับ
- เจ้าหน้าที่กากับการปฏิบัติงาน เริ่มงานแล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64
เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63
- ประชุมเพือ่ พิจารณาแผนการดาเนินงาน ประกาศรับสมัคร และได้ขยาย
ระยะเวลาการรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยราย เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ,
4 พ.ย. 63 และ 15 ธ.ค. 63 ตามลาดับ
- สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64,
2 ก.พ. 64 และ 5 ก.พ. 64 ตามลาดับ
- เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน เริ่มงานแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 และวันที่ 1 มี.ค. 64

หลั กฐาน

- คาสั่งที่ 1/2564 ลว. 5 ม.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ สพพ. (เจ้าหน้าที่กากับการปฏิบัติงาน)
- คาสั่งที่ 8/2564 ลว. 13 ม.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ สพพ. (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
- คาสั่งที่ 20/2564 ลว. 11 ก.พ. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- คาสั่งที่ 22/2564 ลว. 19 ก.พ. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ สพพ. (เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน)
- คาสั่งที่ 24/2564 ลว. 4 มี.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ สพพ. (เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน)
- คาสั่งที่ 32/2564 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/66 ลว. 29 มี.ค. 64 เรื่อง
รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรฯ

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

สอก.

5

สอก.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63
- ประชุมเพือ่ พิจารณาแผนการดาเนินงาน ประกาศรับสมัคร พิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์แล้ว เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63,
16 ธ.ค. 63 และ 24-25 ธ.ค. 63 ตามลาดับ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เริ่มงานแล้วเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (สบค. 1 และ 2)
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (สบค. 1)
เมื่อวันที่ 11 ก.พ 64
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะหืโครงการ ชุดใหม่
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ สบค. 2 ลาออกเพิม่ เติม
รายงานผลการดาเนินงาน
- ได้รายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ รอบ 6 เดือนแรกต่อผู้อานวยการ สพพ. เพือ่ รับทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

2. อบรมความรู้ เครื่องมือใน
การดาเนินงานแบบสมัยใหม่
ที่จาเป็นให้กับบุคลากรทั้งใน
ด้าน hard skills และ soft
skills อาทิเช่น ภาวะผู้นา,
เทคโนโลยีดิจิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
รวมถึงทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

1.2 พัฒนาบุคลากรเพือ่ ตอบสนองตามยุทธศาสตร์
อบรมความรู้ พัฒนาเครื่องมือในการดาเนินงานแบบสมัยใหม่ที่
จาเป็นกับบุคลากรทั้งในด้าน
Hard skills และ Soft skills อาทิ ภาวะผู้นา,เทคโนโลยีดิจิทัล,
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ
1.2.1 การจัดการฝึกอบรมให้บุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ.
1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาการประชุม สัมมนาที่เหมาะสม
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับประชุม สัมมนา
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

บุคลากรของ สพพ.
มีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ มากขึ้นใน
ทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

1.2.1 การฝึกอบรมภายนอก
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 10
- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 20
ตามแผนแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.26
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 30
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 40
รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 50 และประเมินผลการฝึกอบรมและรายงาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64
ผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 100 และประเมินผลการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
การฝึกอบรมภายใน
6 เดือนแรก
ระดับ 1 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครั้ง
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครั้ง
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
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'- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/70 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 1 ครั้ง
ระดับ 3 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง
ระดับ 5 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 3 ครั้ง
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 1 ครั้ง
ระดับ 3 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง
ระดับ 5 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 3 ครั้ง
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
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การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
รวมถึงทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

1.2.1 การจัดการฝึกอบรมให้บุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ.
1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. สารวจหรือจัดหาการประชุม สัมมนาที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient3.Organization)
จัดส่งบุคลากรเข้ารับประชุม สัมมนา
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.
กรอบแนว
ลาดับที่
กลยุทธ์
กิจกรรม/ ขั้นตอน
ทางตามกลยุทธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

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

ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 50 และประเมินผลการฝึกอบรมและรายงาน
ผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 100 และประเมินผลการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
การฝึกอบรมภายใน
6 เดือนแรก
ระดับ 1 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครั้ง
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
หลั กเกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครั้ง
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครั้ง
- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีการจัดการฝึกอบรมภายใน จานวน 1 ครั้ง คือ
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
เรื่อง “การพัฒนาเพือ่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63
- ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีการจัดการฝึกอบรมภายใน จานวน 3 ครั้ง คือ
เรื่องที่ 1 “ธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64
เรื่องที่ 2 “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” และ “การยื่นบัญชี
1.2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร
ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามร่างพระราชกฤษฎีกา
6 เดือนแรก
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สิน” เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64
ระดับ 1 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 1 ครั้ง
เรื่องที่ 3 “Data Governance & Data Protection (PDPA)”
ระดับ 3 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64
ระดับ 5 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 3 ครั้ง
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) แล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 1 ครั้ง
- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม/สัมมนาจานวน 2 ราย
ระดับ 3 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง
ได้แก่ 1. นายภาธร สันติวงษ์ และ 2. นายกฤดาการ ทศพะรินทร์ เข้าร่วม
ระดับ 5 จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา จานวน 3 ครั้ง
สัมมนนา เรื่อง รถไฟลาว - จีน : ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายต่อไทย
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
หลังเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63
- ณ สิ้นไตรมาส 2 มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 จัดโดยสานักงาน ก.พ.
จานวน 1 คน ได้แก่ นายนิติรัชน์ ตันจันตา
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Maturity
in Privacy” จัดโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด จานวน 1 คน ได้แก่
นางสาวพรวิมล เจริญสุข
- ได้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการ สพพ. เพือ่ รับทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

Site Visit
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดทาแผนงาน/โครงการ Site visit
ระดับ 3 สามารถจัด Site visit ได้ 1 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดทาแผนงาน/โครงการ Site visit
ระดับ 3 สามารถจัด Site visit ได้ 1 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

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

สพพ. มีองค์ความรู้ และ
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ความรู้ขององค์กร

หลั กฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/70 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

5

' - บันทึก ที่ สอก. 05(4)/70 ลงวันที่ 30 มี.ค. 64 เรื่อง
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

5

5

1.2.3 กิจกรรม Lunch Talk
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 1 ครั้ง
ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 2 ครั้ง
ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 4 ครั้ง
ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง
ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง
และสรุปผลการจัด Lunch Talk ต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 7 ครั้ง
ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 8 ครั้ง
ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 10 ครั้ง
ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 12 ครั้ง
ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 12 ครั้ง
และสรุปผลการจัด Lunch Talk ต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
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- มีการจัดกิจกรรม Site visit เพือ่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดาเนินงาน
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และบรรยาย
เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล " Cyber Security and
Cloud Service" เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/70 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

- ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีการจัดกิจกรรม Lunch talk จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ "ข้อมูลการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ฯ"
วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 14 ต.ค. 63
ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ : แผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63
- ณ สิ้นไตรมาส 2 มีการจัดกิจกรรม Lunch talk จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 3/2564 หัวข้อ : คุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63) วันที่จัด
กิจกรรม : 27 ม.ค. 64
ครั้งที่ 4/2564 หัวข้อ : การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล วันที่จัดกิจกรรม : 28 ม.ค. 64
ครั้งที่ 5/2564 หัวข้อ : การดาเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) วันที่จัดกิจกรรม : 3 มี.ค. 64
ครั้งที่ 6/2564 จานวน 3 หัวข้อ คือ (1) คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
ผู้ขายสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ระบบการประเมินผล OKRs และ (3) คุณธรรมและจริยธรรมไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มี.ค. 64
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม Lunch talk รอบ 6 เดือนแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

- บันทึก ที่ สอก. 05(1)/10 ลว. 31 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การจัดกิจกรรม Lunch talk รอบ 6 เดือนแรก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

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

หลั กเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลั กฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ สมรรถนะ
ในการทางาน กระบวนการ
ทางานด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน (Operational
Efficiency)

1. ดาเนินการนาวิธีการวัดผล
แบบ Objective and Key
Results (OKRs) มาใช้ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทางาน
กระบวนการทางาน และอาจ
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลของการ
ดาเนินงานในแต่ละระดับ
ตั้งแต่ OKRs ระดับองค์กร
OKRs ระดับแผนก และ
OKRs
ระดับบุคคล

2.1 ประเมินผลการปฏิบัตงิ านและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ดาเนินการนาวิธีการวัดผลแบบกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สาคัญ (Objective and Key
Results: OKRs) ระดับบุคคลมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การทางาน กระบวนการทางาน
การพัฒนาวิธีการประเมินผลบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทบทวนวิธีการประเมินผลรายบุคคลของ สพพ.
2. ศึกษาวิธีการประเมินผลแบบ OKRs ระดับบุคคล
3. รายงานผลการศึกษาแนวทางการประเมินผลแบบ OKRs ระดับ
บุคคล โดยเปรียบเทียบ
ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างการประเมินผลแบบ OKRS และ KPI
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง OKRS ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการ สพพ.

มีแนวทางในการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
สพพ.

6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

- จัดทาแนวทางการการดาเนินงานเสนอ ผู้อานวยการ สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64
- ดาเนินการทบทวนและสารวจความคิดเห็นการใช้ KPI และศึกษาแนวทางและ
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ OKRs และได้ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ OKRs ให้แก่ผู้อานวยการ สพพ.
รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการสานัก เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 และจัดถ่ายทอดความรู้
ในกิจกรรม Lunch talk ให้แก่บุคลากรของ สพพ. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบ OKRs เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64

'- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/67 ลว. 29 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผลการ
ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ OKRs

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

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

2.2 บริหารผลการปฏิบัตงิ านตามตัวชี้วัด (KPI) โดยใช้
Performance Management Framework
ด้าน Controlling: Plan-Do-Check-Act
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) การเตรียมการ: ศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร
และงานของ สพพ.
(2) จัดทา Framework สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด
(3) ระดมความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดแผนงาน (Plan) เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่มีการเชื่อมโยงกันของระดับองค์กร สานัก และบุคคล
(4) เสนอร่างตัวชี้วัดต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.
(5) เจรจากับสานักงาน ก.พ.ร. และจัดทาคารับรอง
(6) ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กับเจ้าหน้าที่ สพพ.
(7) การปฏิบัติงานตามแผน (Do) และการติดตามและประเมินผล
(Check) เป็นรายไตรมาส นับตั้งแต่ได้รับ KPI อย่างเป็นทางการ
จากสานักงาน ก.พ.ร.
(8) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Act) และนาข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหาร
องค์กร มีความเชื่อมโยง
กัน ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 ศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร และงานของ สพพ.
ระดับ 2 จัดทา Framework สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด และระดมความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดแผนงาน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่มีการเชื่อมโยงกันของระดับองค์กร สานัก และบุคคล
ระดับ 3 เสนอร่างตัวชี้วัดต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.
ระดับ 4 เจรจากับสานักงาน ก.พ.ร. และจัดทาคารับรอง
ระดับ 5 ชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กับเจ้าหน้าที่ สพพ. ภายในไตรมาสที่ 2

1. สปส. ได้ดาเนินการศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร และงานของ สพพ. และได้
จัดทาร่างตัวชี้วัด ปี 2564 และจัดให้มีการระดมความเห็นระหว่างผู้บริหาร สพพ. อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงต้นเดือน ต.ค. 63
2. คณะอนุกรรมการ KPI เห็นชอบร่าง KPI ปี 2564
ของ สพพ. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63
3. คพพ. เห็นชอบร่าง KPI ปี 2564 ของ สพพ.
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
4. สพพ. ได้จัดส่งร่าง KPI ปี 2564 ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
5. สพพ. ได้มีการเจรจา KPI ปี 2564 กับสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63
6. สานักงาน ก.พ.ร. จัดส่งคารับรองอย่างเป็นทางการ มายัง สพพ. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64
7. สปส. ชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/102
ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 เรื่อง ร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
'2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ KPI
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63
3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
4. สาเนาหนังสือ ที่ สพพ. 585/2563 ลงวันที่
21 ต.ค. 63 เรื่อง จัดส่งข้อเสนอตัวชี้วัดของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. สาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1208/263 ลงวันที่ 17 มี.ค. 64 เรื่อง การ
ประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. เอกสารประกอบการชี้แจง KPI ปี 2564

สปส.
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คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใน
ทุกส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1. นาระบบเทคโนโลยี
3.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพือ่ บูรณาการ
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
กระบวนการดิจิทัลมาใช้เพือ่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เพิม่ ประสิทธิภาพ
(1) ประชุมตรวจรับ Inception Report โดยศึกษา วิเคราะห์
ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น
วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ และออกแบบ
Assessment & Design ทั้ง Integrated Workflow ทั้งองค์กร
พร้อมทั้ง แผนภาพผังการทางาน (Business Blueprint) ที่ได้จาก
การศึกษาระบบงาน
(2) ประชุมตรวจรับรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สาหรับงานส่วนที่
3 โดยศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วน Input,
Process และ Output ทั้งหมดในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์การ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ต่างๆ
(3) ส่งมอบงานเอกสารออกแบบ การบูรณาการระบบสารสนเทศ
และรายงานผลการออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับงานส่วนที่ 4
โดยติดตั้งระบบและทดสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
(System Implementation and System Testing) และส่งมอบ
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ พร้อมทั้งเอกสารรับรอง

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

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

หลั กเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 2 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 3 รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ.สพพ.
ระดับ 4 ประกาศประชาพิจารณ์ TOR ในระบบ e-GP
ระดับ 5 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ สพพ.
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อเสนอแนะจากสาธารณชนจากการประกาศประชาพิจารณ์ TOR
6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)
ระดับ 1 รายงานผลการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อ ผอ.สพพ.
ระดับ 2 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ e-GP
ระดับ 3 ขออนุมัติ ผอ. สพพ. ดาเนินการจัดจ้าง
ระดับ 4 ลงนามในสัญญาจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับ 5 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ (ที่ปรึกษาส่งงานส่วนที่ 1)
หมายเหตุ: 1. กรณีที่ไม่มีอุทธรณ์จากการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
2. รายละเอียดการส่งมอบงาน: ส่วนที่ 1 ส่งมอบการศึกษา และวิเคราะห์วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบ
สารสนเทศ รวมถึงวิเคราะห์ และออกแบบ Assessment & Design ทั้ง Integrated Workflow ทั้งองค์กร และ
Workflow แต่ละ Department ของ สพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบ
สารสนเทศฯ (Front & Back Office) เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) สาหรับจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตาม
โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศฯ (Front & Back Office) เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64
3. อนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) สาหรับจัดจ้าง
ที่ปรึกษาพัฒนา และติดตาม โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศฯ (Front & Back
Office) เมือวันที่ 17 ก.พ. 64
4. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตาม โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศฯ (Front
& Back Office) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64
5. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตาม โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบ
สารสนเทศฯ (Front & Back Office) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

หลั กฐาน

1. คาสั่ง สพพ. ที่ 3/2564 ลงวันที่ 8 ม.ค. 64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ของงานโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ บูรณาการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ปี 2564 - 2566
2. คาสั่ง สพพ. ที่ 12/2564 ลงวันที่ 5 ก.พ. 64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาสาหรับพัฒนาและ
กากับติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ บูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ.
3. บันทึกข้อความที่ สปส.07(3)/7 ลงวันที่
17 ก.พ. 64 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้าง
ที่ปรึกษาสาหรับพัฒนาและกากับติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพือ่ บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
(Front & Back Office) ของ สพพ.
4. บันทึกข้อความที่ สอก.05(3)/106 ลงวันที่
31 มี.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติให้ดาเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาสาหรับการพัฒนาและกากับติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back
Office) ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
5. สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 เรื่อง สัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการกากับติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ บูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

สปส.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใน
ทุกส่วนขององค์การ (Digital
Transformation)

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1. นาระบบเทคโนโลยี
3.2 3.2.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สารสนเทศที่ปลอดภัยและ
ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
กระบวนการดิจิทัลมาใช้เพือ่
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
เพิม่ ประสิทธิภาพ
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น
ของงาน (TOR)"
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(4) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจ้าง และประกาศ e-bidding
(5) รายงานผลและขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อานวยการ
สพพ. อนุมัติ
(6) ลงนามในสัญญา
(7) ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
(8) รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.2.2 พัฒนาระบบ Video Conference เพือ่ รองรับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(2) จัดทาร่าง TOR
(3) ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ TOR เพือ่ ใช้จัดจ้างฯ (ขั้นตอนที่ 1-3
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ 64)
(4) ดาเนินการจัดจ้างตาม TOR
(5) ติดตั้งระบบ Video Conference

ผลลัพธ์

หลั กเกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

หลั กฐาน

ครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
เพียงพอตามความ
ต้องการของบุคลากร
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 3 เริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding
ระดับ 5 ลงนามในสัญญาจ้าง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีอุทธรณ์จากการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

1. ผอ. สพพ. อนุมัติร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่
23 ธ.ค. 63
2. เริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding เมื่อวันที่
27 ม.ค. 64
3. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่
9 มี.ค. 64
4. ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อความที่ สปส.07(3)/31 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ปี 2564
2. บันทึกข้อความที่ สบค.02/22 ลงวันที่ 17 ก.พ.64 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564 เรื่อง สัญญาจ้างซื้อขายโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 31 มี.ค. 64

สปส.

สามารถจัดประชุม
ทางไกลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพือ่ รองรับสถานการณ์
COVID-19

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
ระดับ 5 ติดตั้งระบบ Video Conference

1. ผอ. สพพ. อนุมัติร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพือ่ รองรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63
2. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพือ่ รองรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64
3. ติดตั้งระบบ Video Conference เมื่อวันที่
31 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อความที่ สปส.07(3)/31 ลงวันที่
29 ธ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของ
งานโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพือ่ รองรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บันทึกข้อความที่ สอก.05(3)/91 ลงวันที่ 19 มี.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติให้ดาเนินการ
จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพือ่ รองรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 เรื่อง สัญญาจ้างซื้อขายโครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 31 มี.ค. 64
4. บริษัท นาวารา ไซเบอร์ เทค จากัด ได้มีหนังสือเลขที่ NCT 011/2021 ลงวันที่ 31
มี.ค. 64 เรื่อง ขอเข้ามาติดตั้ง ในวันที่ 31 มี.ค. 64

สปส.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
1. บุคลากรได้รับการอบรมใน
เรื่องความเป็น Resilience
ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลั กเกณฑ์การประเมิน

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

ผลการดาเนินงาน

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

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

6 เดือนแรก
ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลสาหรับการปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือพนักงานใหม่
ระดับ 2 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 50 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 3 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 80 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 4 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 5 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่ และติดตามการปรับตัว/การทางานของ จนท. ใหม่ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลสาหรับการปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือพนักงานใหม่
ระดับ 2 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 50 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 3 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 80 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 4 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่
ระดับ 5 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 ของจานวน จนท. ใหม่ และติดตามการปรับตัว/การทางานของจนท.ใหม่ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

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

บุคลากรของ สพพ. มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และผูกพันกับองค์กร
มากขึ้น

6 เดือนแรก
'-

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

สพพ. เกิดการพัฒนาการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
จากการที่บุคลากร รู้จัก
ตนเองและเข้าใจถึง
ผลกระทบของ
พฤติกรรมของตนเองที่มี
ต่อผู้อื่น และสามารถ
สร้างความผูกพันส่วนตัว
ต่อภารกิจของทีมอย่าง
เต็มใจ สามารถสร้างกล
ยุทธ์และมีวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับทีมและ
องค์กร

6 เดือนแรก
'-

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

สพพ. เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้
จากการที่บุคลากรมี
พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการเรียนรู้

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

หลั กฐาน

สอก.
- ณ สิ้นไตรมาส 1 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่
- ณ สิ้นไตรมาส 2 มีการปรับปรุงข้อมูลสาหรับการปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือ
พนักงานใหม่ และมีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่จานวน 4 ราย คือ
(1) นางสาวพรวิมล เจริญสุข เจ้าหน้าที่กากับการปฏิบัติงานระดับอาวุโส สปส.
โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 และได้มีการปฐมนิเทศในวันดังกล่าวแล้ว
(2) นางสาวพรรณภา พูลมาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ
ปฏิบัติการ สนผ. โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 และได้มีการปฐมนิเทศ
ในวันดังกล่าวแล้ว
(3) นางสาวชนัดดา สุสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนชานาญการ สบท.
โดยเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 และได้มีการปฐมนิเทศในวันดังกล่าวแล้ว
(4) นางสาววิชชุลดา พงษ์ธร เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนชานาญการ สบท.
โดยเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 และได้มีการปฐมนิเทศในวันดังกล่าวแล้ว
- ผู้อานวยการ สพพ. รับทราบรายงานผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร และ
การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

'- คู่มิอพนักงานใหม่และใบเซ็นชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ'
- บันทึก ที่ สอก. 05(4)/66 ลงวันที่ 29 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สอก.

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดประชุมคณะทางานฯ เพือ่ เตรียมความในการจัดงานสัมมนาฯ
ระดับ 3 ดาเนินการจัดสัมมนาฯ ตามแผนงาน
ระดับ 5 จัดกิจกรรมสัมมนาได้ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ คพพ. เพือ่ ทราบ

-

สอก.

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

สอก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์
2. พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ผ่านการทางานเป็นทีม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการทางานอย่างมี
ความเป็นมืออาชีพ มีความ
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

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

ผลลัพธ์
มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และมีการจัดเก็บชุด
ความรู้ต่างๆ ไว้ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้นเพือ่
ศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา

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

หลั กเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลั กฐาน

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ

4.2.1 จัดทาองค์ความรู้ (KM)
6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของ สพพ.
ระดับ 3 จัดทาแผน KM ประจาปี
ระดับ 5 จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

1. ผอ.สพพ. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ของ สพพ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63
2. จัดทาแผน KM ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จและผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบแผน
KM เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64
3. จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการด้านการเงินของ สพพ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64

1. คาสั่ง สพพ. ที่ 133/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge สปส../สอก.
Management: KM) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและเสื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/48
ลงวันที่ 10 มี.ค. 64 เรื่อง แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ใบเซ็นชื่อและรายงานการจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านการเงินของ สพพ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64

จัดทาข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรเพือ่ จัดเก็บไว้ใน Library knowledge สาหรับเตรียมนาเข้าระบบ KM ของ สพพ.
6 เดือนแรก
ระดับ 1 จัดทาแนวทาง Library knowledge เพือ่ จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรของ สพพ.
ระดับ 3 เสนอแนวทางฯ ต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 5 ดาเนินการตามแนวทางฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดทาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับ 2 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 15 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 3 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 30 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 4 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 35 ของจานวนเจ้าหน้าที่
ระดับ 5 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 50 ของจานวนเจ้าหน้าที่
และรายงานต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- ผู้อานวยการ สพพ. ได้อนุมัติแนวทางการจัดทา Library knowledge
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64
- ผู้อานวยการ สพพ. ได้รับทราบรายงานผลการจัดทา Library knowledge
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สพพ. รอบ 6 เดือนแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64

- บันทึก สอก. ที่ 05(4)/38 ลว. 16 ก.พ. 64 เรื่อง ขออนุมัติการ
จัดทาแนวทาง Library knowledge
- บันทึก สอก. ที่ 05(4)/71 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง รายงานผล
การจัดทา Library knowledge รอบ 6 เดือนแรก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

5

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

บุคลากรใน สพพ.
มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน มีการทางาน
เป็นทีม
และมีความผ่อนคลาย
จากการปฏิบัติงาน

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) จานวน 3 ครั้ง
ระดับ 1 จัดทาแบบสารวจกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ 3 เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ. และให้ความเห็นชอบ
ระดับ 5 ดาเนินงานจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 3 ครั้ง (ภายใน 31 มี.ค. 64)

1. สปส. ได้สารวจกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่มีความสนใจร่วมกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
จัดทาออกมาเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม เพือ่ การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Team, Happy Workplace) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63
2. สปส. ได้จัดกิจกรรมแล้ว จานวน 3 ครั้ง คือ
2.1 กิจกรรม "กระทงจากใบตอง" เมื่อวันที่
30 ต.ค. 63
2.2 กิจกรรม "Lucky Draw Lucky Year"
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63
2.3 กิจกรรม "สพพ. ใจสะอาด Happy
อย่างมีคุณธรรม" เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพ
และเสื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/129 ลงวันที่
27 ต.ค. 63 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม
เพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Team, Happy Workplace) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง

สปส.
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4.4 สร้างองค์กรคุณธรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม
(2) สารวจ วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ รวมถึงแนวทางการแก้ไข พร้อมพิจารณาต้นทุน
การแก้ปัญหา
(3) กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกันและกาหนดคุณธรรม
หลักร่วมกันขององค์กร
(4) กาหนดแผน/วิธีการปฏิบัติงาน
(5) สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สพพ. มีทัศนคติ วิธีคิด
และการประพฤติที่
สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
รวมถึงมีคุณภาพการ
ทางานที่ดีขึ้น

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ
ระดับ 2 เสนอแผน/วิธีการปฏิบัติงานในการสร้างองค์กรคุณธรรมให้ ผอ.สพพ. เห็นชอบ
ระดับ 3 แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม
ระดับ 4 กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและกาหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร
ระดับ 5 ประชาสัมพันธ์แผน/วิธีการปฏิบัติงานในการสร้างสร้างองค์กรคุณธรรม

1. สปส. ได้ศึกษาและจัดทาแผนโครงการ และ
เสนอแผนวิธีการปฏิบัติงานในการสร้างองค์กรคุณธรรมให้ ผอ.สพพ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.
63
2. กาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและกาหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร โดยจัดทาเป็น
ประกาศ สพพ. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
ลงวันที่ 23 ก.พ. 64
3. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม "สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมี
คุณธรรม" เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64
4. ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติงานในการสร้างองค์กรคุณธรรมทาง Email เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

1. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/74 ลง
วันที่ 29 ธ.ค. 63 เรื่อง แผนการดาเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประกาศ สพพ. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ลงวันที่ 23 ก.พ. 64
3. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/53 ลง
วันที่ 16 มี.ค. 64 เรื่อง กาหนดการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
4. ภาพข่าวการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ "สพพ.
ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม" เมื่อวันที่
17 มี.ค. 64
5. หลักฐานการเวียน Email ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติงานในการสร้างองค์กร
คุณธรรม เมื่อวันที่
17 มี.ค. 64
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4.5 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพือ่ ให้ทุกสานักเตรียมดาเนินการ
(2) จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
(3) ประสานกับสานักต่างๆ เพือ่ ติดตามและรวบรวมหลักฐานตาม
ประเด็นที่ ป.ป.ช. กาหนด
(4) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ป.ป.ช. กาหนด
ภายในเวลาที่กาหนดไว้

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิด
ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณธรรม และความ
โปร่งใสมากชึ้น

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA ประจาปี งปม. 64
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการรณรงค์หรือปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต
ระดับ 5 ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน Internal ผ่านช่องทางต่างๆ

1. สานักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเพือ่ ชี้แจงเกณฑ์
การประเมิน ITA ปี 2564 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64
2. สปส. ชี้แจงการประเมิน ITA ในเบื้องต้น เมื่อวันที่
26 ม.ค. 64 และติดตามการดาเนินงานตาม ITA
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 และวันที่ 19 มี.ค. 64
3. จัดกิจกรรมปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต จานวน 2 กิจกรรม คือ
3.1 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
3.2 พิธีประกาศเจตนารมณ์ "สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม" เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64
4. ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน Internal ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย
4.1 ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม สพพ. เมื่อวันที่
19 มี.ค. 64
4.2 เวียน Email เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64
4.3 Poster ประชาสัมพันธ์แบบประเมิน Internal

1. เอกสารประกอบการชี้แจงและติดตามการดาเนินงานตาม ITA ปี 2564
2. ภาพข่าวการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.
63
3. ภาพข่าวการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ "สพพ.
ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม" เมื่อวันที่
17 มี.ค. 64
4. เอกสารการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64
5. หลักฐานการเวียน Email เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64
6. Poster ประชาสัมพันธ์แบบประเมิน Internal

สปส.
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนว
ทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

4.6 บริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยง เพือ่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สพพ. และ คพพ.
(2) ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
รับทราบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คพพ. เป็นรายไตรมาส

ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ สพพ.
มีความรู้และเข้าใจแผน
บริหารความเสี่ยงของ
สพพ.

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

หลั กเกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ ภายในไตรมาสที่ 1
ระดับ 3 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ต่อ คพพ.
ระดับ 5 ติดตามความก้าวหน้าของแผน และรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ต่อ คพพ.

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

1. สปส. ได้ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63
2. มีการติดตามความก้าวหน้าของแผน
และมีกาหนดรายงานผลการดาเนินงาน
(ไตรมาสที่ 1) ต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64
3. ติดตามความก้าวหน้าของแผนและรายงานผลการดาเนินงาน (ไตรมาส 2) ต่อ คพพ. เมื่อวันที่
17 มี.ค. 64

หลั กฐาน

1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63
2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64
3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64

ระดับที่ได้

ผู้รับ
ผิดชอบ
คะแนนรวม

สปส.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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