แผนปฏิบตั งิ านของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มคี ุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนควำม
1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กับประเทศเพื่อนบ้ำน (Country
(1) จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
Strategy) ให้ชัดเจน และ
(2) ศึกษำทบทวนแนวนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ
เปรียบเทียบกับแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
ประเทศของไทยและประเทศ
(3) ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี เสนอ ผอ.สพพ.
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งข้อตกลงกรอบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

2

จัดทาแผนโครงการที่เป็นไปได้ 4 ปี สาหรับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและ
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ สพพ. และ
Country Strategy ของประเทศนั้นๆ โดยเน้นการกระจายตัวของโครงการ ในประเทศที่มี
พรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

เพื่อทบทวนข้อมูลแผนยุทธศำสตร์
4 ปี ของ สพพ. และปรับปรุงให้มี
ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั

ทบทวนข้อมูลนโยบำย ทิศทำงกำร รำยงำนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำ เพื่อกำหนดให้แผน
4 ปี ของ สพพ.
ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
สอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำ
ร่วมกันระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
4 ปี ของ สพพ. ให้ทนั สมัย

50,000
บำท

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องวำงแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของ
รัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน และ
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

ควำมร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง
กับกรอบควำมร่วมมือและนโยบำย
ต่ำง ๆ

250,000 สบค. 1
บำท
200,000 สบค. 2
บำท CLMVBST

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ทบทวนแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 - 2565
(2) หำรือกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อจัดทำ pipeline
(3) หำรือหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน หรือหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ
(4) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร 4 ปี (2563 -2566)
(5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
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แผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน ระหว่ำงปี พ.ศ. 25632566

สนผ.

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

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

กิจกรรม/ ขั้นตอน
3

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ระหว่างดาเนินโครงการ
ปัญหำอุปสรรคดำเนินงำนโครงกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รวมทั้งเบิกจ่ำยเงินโครงกำรที่อยู่
(1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
ระหว่ำงดำเนินกำร
(2) ดำเนินกำรตำมแผน
(3) สรุปผลกำรติดตำม (โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน สบค. 1 ได้แก่ 1. โครงกำรบ้ำนฮวกฯ
2. โครงกำรหงสำฯ 3. R11 4. โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟ ไทย-ลำว 5. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน
มิตรภำพ ไทย - ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ -บอลิคำไซ)) สบค. 2 ได้แก่ 1. โครงกำรสตึงบท และ 2.
Corridor Town

ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรละ 2
โครงกำร (ด้ำนกำรเงิน) ที่อยู่
ครั้ง/ปี
ระหว่ำงดำเนินกำร (เป็นไปตำม
แผนกำรดำเนินงำนและเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้)

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิตติ า่ งๆ
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
สบค 1
แก่ประเทศเพือนบ้ำนที่กระจำยตัว
4.1 โครงกำรใหม่ (โครงกำรสะพำนเชียงแมน-หลวงพระบำง)
ตำมมิติต่ำงๆ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1: สำรวจพื้นที่โครงกำร (ถ้ำมี) และยกร่ำงขอบเขตกำรดำเนินงำน (TOR) ในกรณีที่มี
ผลกำรศึกษำแล้ว ให้ดำเนินกำรทบทวนผลกำรศึกษำนั้นและประสำนงำนเพื่อรับ Formal
Request
(2) เดือนที่ 2: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ TA
(3) เดือนที่ 3: ยกร่ำง TOR และจัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้ำนพิจำรณำ
(4) เดือนที่ 4 : เสนอร่ำง TOR ให้ คพพ. รับทรำบและให้ควำมเห็น และเสนอให้ ผอ.สพพ.
เห็นชอบร่ำง TOR
(5) เดือนที่ 5: ลงนำมใน Record of Discussion (ROD) กำรให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้ำน
(6) เดือนที่ 6-8 : จัดจ้ำงที่ปรึกษำ
(7) เดือนที่ 9 : เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำและลงนำมใน
สัญญำจ้ำง
(8) เดือนที่ 10-12: ดำเนินงำนตำมที่กำหนดใน TOR

สพพ. มีข้อมูลประกอบสำหรับเสนอ โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำ
คพพ. ประกอบกำรพิจำรณำให้ วิชำกำร แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนTOR
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ROD สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
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1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

400,000
บำท
500,000
บำท

ผู้รบั
ผิดชอบ
สบค. 1
สบค. 2

20 ล้ำนบำท สบค. 1

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

4.2 โครงกำรต่อเนื่อง (โครงกำร R12)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1-7: กำกับและตรวจรับผลงำนของที่ปรึกษำบริหำรโดย คกก. กำกับและตรวจรับ
และประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) เดือนที่ 8: เสนอ คพพ. เพื่อทรำบผลกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรศึกษำไปยัง รมว.กค.
(3) เดือนที่ 9: ส่งผลกำรศึกษำไปให้ประเทศเพื่อนบ้ำน/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ
สบค.2

สบค. 2
4.3 โครงกำรถนน 4 สำยในกัมพูชำ (โครงกำรใหม่)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เดือนที่ 1 : ประสำนรับ Formal Request จำกประเทศเพื่อนบ้ำน และเสนอ คพพ.
พิจำรณำอนุมัติให้ TA
(2) เดือนที่ 2: ยกร่ำง TOR และจัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้ำนพิจำรณำ
(3) เดือนที่ 3 : เสนอร่ำง TOR ให้ คพพ. รับทรำบและให้ควำมเห็น และเสนอให้ ผอ.สพพ.
เห็นชอบร่ำง TOR
(4) เดือนที่ 4: ลงนำมใน Record of Discussion (ROD) กำรให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้ำน
(5) เดือนที่ 5-7 : จัดจ้ำงที่ปรึกษำ
(6) เดือนที่ 8 : เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำและลงนำมใน
สัญญำจ้ำง
(7) เดือนที่ 9-12: ดำเนินงำนตำมที่กำหนดใน TOR
หมำยเหตุ : ดำเนินกำรตำมขั้นตอน/แผนงำน ภำยหลังจำกมี Formal Request

-โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
- TOR
- ROD
- สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
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สบค.2

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

4.4 โครงกำรต่อเนื่อง (โครงกำรถนน NR67 , โครงกำรถนนทวำย)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) กำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของที่ปรึกษำให้เป็นไปตำมสัญญำฯ และแผนงำนที่
กำหนดไว้ใน Inception Report
(2) พิจำรณำรำยงำนต่ำง ๆ ของที่ปรึกษำ ร่วมกับ คกก. ตรวจรับพัสดุในกำรจ้ำงที่ปรึกษำฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำน ประกอบด้วย
- Inception Report (NR67 ธ.ค. 61 / ถนนทวำย ม.ค. 62)
- Progress Report (ถนนทวำย มี.ค. 62)
- Interim Report (NR67 ก.พ. 62 / ถนนทวำย พ.ค. 62)
- Draft Final Report (NR67 เม.ย. 62 / ถนนทวำย มิ.ย. 62)
- Final Report (NR67 พ.ค. 62 / ถนนทวำย ก.ค. 62)
(3) เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำตำมกำรส่งมอบงำน ภำยหลังจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำน
จ้ำงที่ปรึกษำฯ ให้ควำมเห็นชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
- ตรวจรับ Final Report
- นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำณำให้
ควำมเห็นชอบ

(4) เสนอผลกำรศึกษำให้ คพพ. พิจำรณำเห็นชอบ (NR67 มิ.ย 62 / ถนนทวำย ส.ค. 62)
(5) สรุปผลกำรศึกษำเสนอ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เพื่อทรำบ (NR67 ก.ค. 62 / ถนน
ทวำย ก.ย. 62)
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1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ
สบค.2

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน
5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน สพพ. สำมำรถดำเนินกำรให้ควำม
(ถ้ามี)
แก่ประเทศเพือนบ้ำน
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
สบค 1
เพื่อนบ้ำนได้
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(2) เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
(3) ลงนำมในสัญญำ FA (โครงกำรสะพำนมิตรภำพ 5)
หมำยเหตุ โครงกำรสะพำนมิตรภำพ 5 เป็นโครงกำรที่ต้องประสำนกำรดำเนินงำนกับกรมทำง
หลวงไทยในรูปแบบ คกก. ประสำนงำนโครงกำรและ คกก. บริหำรจัดกำรโครงกำร จึงไม่
สำมำรถกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนเช่นเดียวกับโครงกำรอื่นๆของ สพพ. ซึ่งกำรดำเนินกำร
ขึ้นกับ สพพ. และประเทศเพื่อนบ้ำน
5.1 โครงกำรสะพำนมิตรภำพ 5
หมำยเหตุ: โครงกำรสะพำนมิตรภำพ 5 เป็นโครงกำรที่ต้องประสำนกำรดำเนินงำนกับกรมทำง
หลวงในรูปแบบ คกก. ประสำนงำนโครงกำรและ คกก. บริหำรจัดกำรโครงกำร จึงไม่สำมำรถ
กำหนดระยะเวลำดำเนินงำนเช่นเดียวกับโครงกำรอื่นๆ ของ สพพ. ได้
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ผลลัพธ์
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน สัญญำกู้เงิน

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

20 ล้ำนบำท สบค. 1

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

สบค 2
5.2 โครงกำรใหม่ (Corridor Town มี Formal Request แล้ว)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติหลักกำรในกำรใช้ FA
(2) เดือนที่ 2-3 : เจรจำรำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงร่ำงสัญญำ
(3) เดือนที่ 4-5 เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยเพื่อพิจำรณำร่ำงสัญญำ (ถ้ำมี)
(4) เดือนที่ 6 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินและอนุมัติกำรให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(6) เดือนที่ 9-11 : เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
(7) เดือนที่ 12 : ลงนำมในสัญญำ FA

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
- โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
- สัญญำกู้ยืมเงิน
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1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

5.3 โครงกำรใหม่ (ไฟฟ้ำย่ำงกุ้ง)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติหลักกำรในกำรใช้ FA
(2) เดือนที่ 2-3 : เจรจำรำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงร่ำงสัญญำ
(3) เดือนที่ 4-5 เสนอคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยเพื่อพิจำรณำร่ำงสัญญำ (ถ้ำมี)
(4) เดือนที่ 6 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินและอนุมัติกำรให้ FA
(5) เดือนที่ 7-8 : เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจำรณำ
(6) เดือนที่ 9-11 : เสนอ ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรให้ FA
(7) เดือนที่ 12 : ลงนำมในสัญญำ FA
หมำยเหตุ : ดำเนินกำรตำมขั้นตอน/แผนงำนภำยหลังจำกมี Formal Request

6

จัดถ่ายทอดความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความ
ร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(2 หลักสูตร)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) เสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี พ.ศ. 2562 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 2561)
(2) จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(3) รำยงำนผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ต่อ คพพ. ทุกหลักสูตร
(4) ปรับปรุงฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(5) รำยงำนสรุปผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ปี พ.ศ. 2562 และนำเสนอแผนงำนถ่ำยทอดควำมรู้
ฯ ปี พ.ศ.2563 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย.2562)

เพื่อพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
ประเทศเพื่อนบ้ำนร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนโครงกำรกำรให้ควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ของ สพพ.
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บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมกับ
(TICA) เพื่อจัดถ่ำยทอดควำมรู้ใน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ของ สพพ.ให้มีควำมยั่งยืนและลด
กำรดำเนินกำรที่ซ้ำซ้อน
(ติมอร์ ให้ร่วมจัดกับ TICA)

2,400,000
บำท

สบค. 2

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำร
และเครื่องมือในกำรดำเนินงำนให้
มีประสิทธิภำพ เช่น กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน กำร
ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
และกำรจัดทำข้อกำหนดทำงด้ำน
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/ ขั้นตอน
7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (การจัดทารายงานปิดโครงการ)
สบค 1
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กำรประเมินปิดโครงกำร (โครงกำรบ้ำนฮวก)
(1) ศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงกำร
(2) ประสำนและประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผลกำรดำเนินโครงกำร และปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
แนวทำงแก้ไข
(3) จัดทำรำยงำนปิดโครงกำร
(4) วิเครำะห์/ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพื่อทรำบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดทำรำยงำนสรุปกำร
ดำเนินกำรโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพือนบ้ำน เสนอ คพพ. และ
รมว.กค. เพื่อทรำบ

การประเมินปิดโครงการ (โครงกำรหงสำ - เชียงแมน)
(1) ศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงกำร
(2) ประสำนและประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผลกำรดำเนินโครงกำร และปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
แนวทำงแก้ไข
(3) จัดทำรำยงำนปิดโครงกำร
(4) วิเครำะะห์/ประเมินผล
(5) เสนอ คพพ. เพื่อทรำบ
(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหมำยเหตุ จะดำเนินกำรได้เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ

Page 8 of 9

สพพ. สำมำรถจัดทำรำยงำน
สรุปผลและรำยละเอียดกำร
ดำเนินกำรโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพือนบ้ำน เสนอ คพพ. และ
รมว.กค. ภำยในเวลำที่กำหนด

งำนงำนปิดโครงกำร ซึ่งมีเนื้อหำที่
ครอบคุมกำรสรุปผลและ
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรโครงกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพือนบ้ำน ตลอดจนปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำร
โครงกำรอื่นๆ ต่อไป

240,000
บำท

สบค 1

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส) งบประมาณ

ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ริเริ่มและพัฒนำ
โครงกำรควำมร่วมมือให้ตอบสนอง
กับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค และสอดคล้องกับ
พลวัตของนโยบำยต่ำงๆ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

8

การให้ความร่วมมือกับประเทศเวียดนามเพื่อพัฒนาโครงการถนน R12
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ประสำนกับประเทศเวียดนำมเพื่อเตรียมกำรประชุมหำรือ
(2) จัดประชุมหำรือร่วมกับประเทศเวียดนำม เพื่อเข้ำร่วมพัฒนำโครงกำร R12
(3) สรุปผลกำรประชุม

แสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ จัดกำรประชุมเพื่อหำรือกับประเทศ มีกำรประชุมเพื่อหำรือกับประเทศ
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
เวียดนำม 1 ครั้ง
เวียดนำม 1 ครั้ง
Country Strategy

9

การจัด Capacity Building ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
และการดาเนินงานภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(1) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของเมียนมำ
(2) จัด Capacity Building
(3) รำยงำนผลกำรจัด Capacity Building แก่ ผอ.สพพ.

เพื่อเสริมสร้ำงคำวมเข้ำใจใน
กำรจัด Capacity Building
กระบวน
แก่เจ้ำหน้ำที่เมียนมำที่เกี่ยวข้อง
กำรทำงำนและกำรปฏิบตั ิงำนของ
สพพ. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ดกี่ยวข้อง
ของรัฐบำลเมียนมำ
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เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของเมียนมำมี
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรจำก สพพ.

1

2

3

4

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

250,000
บำท

ผู้รบั
ผิดชอบ
สบค 1

300,000 บำท สบค.2

แผนปฏิบตั งิ านของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 1 ทำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำล
1 ร่วมประชุมหารือกับ Development Partners ต่างๆ
เพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำ
และภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
เกีย่ วกับแผนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำร
เกีย่ วกับแผนการดาเนินงานต่างๆ ในอนุภมู ภิ าค และ
ในอนุภมู ิภำค และภูมิภำค
พัฒนำในกำรจัดทำแผน
ภูมภิ าค
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
ทวิภำคีและพหุภำคีที่สำมำรถทำให้
(1) ศึกษำ และรวบรวม ข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อเตรียมเข้ำ
เกิดกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน และ
ร่วมกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
สนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
(2) ร่วมประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
(3) รำยงำนสรุปกำรประชุมหำรือกับ DP และปท.พบ.
2

การจัดทารายงานประเมินความเสีย่ งของประเทศเพื่อน
บ้าน (Country Risk) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ควำมเสีย่ งทำงเศรษฐกิจ (Economic Risk)
(2) ควำมเสีย่ งทำงกำรเมือง (Political Risk)
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) กำหนด (เค้ำโครง) template ของรำยงำนประเมิน
ควำมเสีย่ งของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk)
(2) จัดทำรำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของประเทศเพื่อนบ้ำน
(Country Risk) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ
กำหนดกำรจัดทำรำยงำน
-ประเทศ CLM จัดทำปีละ 2 ครั้ง
-ประเทศ VBST จัดทำปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และพิจำรณำกำรให้
ควำมช่วยเหลือกับประเทศเพื่อน
บ้ำน และทรำบถึงสถำนกำรณ์
ควำมเสีย่ งของประเทศเพื่อนบ้ำน
ในปัจจุบนั

ให้กำรดำเนินงำนของ สพพ. มี
ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำร
ดำเนินงำนของอนุภมู ิภำค และ
ภูมิภำค

รำยงำนกำรประชุมหำรือกับ DP
และปท.พบ.

สำมำรถประเมินควำมเสีย่ งของ
รำยงำนประเมินควำมเสีย่ งของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรพิจำรณำ ประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk)
ให้ควำมช่วยเหลือ
-ประเทศ CLM จัดทำ ทุกไตรมำส (3
เดือน/ครั้ง)
-ประเทศ VBST จัดทำ ทุก 2 ไตร
มำส (6 เดือน/ครั้ง)
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2

3

4

งบประมาณ
ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย
ผิดชอบ
(บาท)
100,000
บำท

สนผ.

สนผ.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

กลยุทธ์ 2 ใช้ควำมร่วมมือตำม
กรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำร
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วน
เพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำง
กำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้
เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร

3

แลกเปลีย่ นข้อมูลการดาเนินงาน นโยบาย และความเห็น เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลด้ำนนโยบำย
เกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อน กำรดำเนินงำน และประสบกำรณ์
บ้าน รวมทั้งรวบรวมบทเรียนโครงการต่างๆ ของ สพพ. กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือเพื่อ
และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอืน่
กำรพัฒนำ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
(1) ประชุมกับหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในเวทีต่ำงๆ ร่วมทั้ง
กำรประชุม CEXIM-EDCF-JICA-NEDA เพื่อแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกำรดำเนินงำน
(2) สรุปผลกำรประชุมเสนอ ผอ.สพพ. พร้อมดำเนินกำร
ตำมควำมเห็นของที่ประชุม

บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง รำยงำนผลกำรประชุมกับหุ้นส่วน
เพื่อจัดถ่ำยทอดควำมรู้ในหลักสูตรที่ เพื่อกำรพัฒนำและผลกำรต
เกีย่ วข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ ดำเนินงำนตำมข้อตกลง
FA/TA ของ สพพ.ให้มีควำมยัง่ ยืน
และลดกำรดำเนินกำรที่ซ้ำซ้อน

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

4

บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วมการประชุมทั้ง
ทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การประชุม JC ระหว่างไทย
กับปท.พบ. การประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ
ACMECS GMS BIMSTEC MLC เป็นต้น เพื่อเสนอแนะ
และให้ความเห็นเกีย่ วกับความร่วมมือตามกรอบต่างๆ
รวมทั้งผลักดันโครงการที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
ขัน้ ตอนกำรทำงำนและดำเนินโครงกำรตำมพันธะสัญญำ/
ยุทธศำสตร์/และนโยบำยต่ำงๆ
(1) ประชุมหำรือ แลกเปลีย่ นข้อมูล นโยบำย ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ
(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

ให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินและ
วิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับพันธสัญญำของรัฐบำลไทยใน
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ

เพื่อนำผลกำรประชุมมำใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
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โครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงิน
และวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมกรอบ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ

2

3

4

งบประมาณ
ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย
ผิดชอบ
(บาท)
-

สนผ.

200,000
บำท

สนผ.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

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

5

“กิจกรรมสือ่ มวลชนสัญจร” หรือ “Press Tour”
โดยพาสือ่ มวลชนลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมือง
หงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระ
บาง) สปป.ลาว. หรือสารวจศักยภาพเส้นทางความ
ร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน คมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยว ในพื้นที่เชือ่ มโยง/ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ/หรือ ศึกษาดูงานภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้องใน
ไทยและต่างประเทศ
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
(1) จัดทำแผนดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. เดินทำงสำรวจและเตรียมควำมพร้อม
(3) จัดทำประกันภัยอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ ให้คณะสือ่ มวลชนที่
เข้ำร่วมกิจกรรมสือ่ มวลชนสัญจร
(4) จัดกิจกรรมและดำเนินกำรตำมแผนดำเนินงำน
*หำกโครงกำรยังไม่แล้วเสร็จและไม่สำมำรถจัดพิธีเปิดได้จะ
ดำเนินกำรพิจำรณำโครงกำรใหม่ต่อไป

1. สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีแก่
สือ่ มวลชน
2. สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ
ภำรกิจองค์กรและนโยบำยกำร
ดำเนินงำน สพพ.
3. ให้กลุม่ เป้ำหมำยมีทศั นคติที่ดี
ต่อองค์กร
4. ให้เกิดควำมร่วมมือและมีส่วน
ร่วมของกลุม่ เป้ำหมำย
5. เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน
ข่ำวสำร และกิจกรรมขององค์กร
ให้กลุม่ เป้ำหมำยรับรู้

จัดกิจกรรมสือ่ มวลชนสัญจร หรือ
“Press Tour” จำนวน 1 ครั้งต่อปี
(ช่วงเดือนเมษำยน - มิถุนำยน
2562)
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1. สือ่ มวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของกิจกรรมผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำร
ต่ำงๆ ซึง่ เป็นที่ยอมรับ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 10 ชิน้ ในกำรจัด
กิจกรรมต่อครั้ง
2. ระดับ
ควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม

2

3

4

งบประมาณ
ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย
ผิดชอบ
(บาท)
- ค่ำเซอร์
เวย์
100,000
บำท
ค่ำจัด
กิจกรรม
800,000
รวมเป็น
เงินทั้งสิน้
900,000
บำท

สอก.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

6

กิจกรรมผู้บริหารพบปะสือ่ มวลชน (Meet the Press)
เพื่อเผยแพร่ข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนทำงสือ่ มวลชนทุกแขนง
ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ และสือ่ ออนไลน์
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนือ่ ง และขอบคุณสือ่ มวลชนที่ได้ให้ควำม
ร่วมมือเผยแพร่ข่ำวและภำพลักษณ์ที่ดีของ สพพ.
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทำแผนดำเนินงำนให้ผบู้ ริหำรพิจำรณำ
(2) จัดทำข่ำวแจก (Press Release) และหนังสือเชิญ
สือ่ มวลชนร่วมฟังแถลงข่ำว นำเสนอผูบ้ ริหำรพิจำรณำ
(3) จัดกิจกรรมและดำเนินกำรตำมแผนดำเนินงำน
(4) รำยงำนสรุปผล / ทบทวนกำรดำเนินงำน / สรุปปัญหำ
และอุปสรรคในกำรแถลงข่ำว เพื่อนำมำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนในครั้งต่อไปเสนอผูบ้ ริหำร

1. สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั
1. มวลชนสัมพันธ์ (จัดเสวนำ
สือ่ มวลชนเป็นประจำอย่ำงต่อเนือ่ ง สือ่ มวลชนกลุม่ ย่อย) (ช่วง
Thailand's ASEAN
2. เผยแพร่อตั ลักษณ์และ
Chairmanship 2019) จำนวน 1
ยุทธศำสตร์ของ สพพ. เพื่อสร้ำง ครั้ง
กำรรับรู้ Awareness ให้เข้ำถึง
2. จัดกิจกรรมผูบ้ ริหำรพบปะและ
กลุม่ เป้ำหมำย
ขอบคุณสือ่ มวลชนประจำเดือน
พฤษภำคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง
เนือ่ งในวันสถำปนำครบรอบ 14 ปี
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1.จำนวนข่ำว/ ภำพข่ำว ที่
สือ่ มวลชนทุกแขนงนำไปเผยแพร่
ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรต่ำงๆ ได้ตำม
เป้ำหมำย
2.ร้อยละของข่ำวประชำสัมพันธ์ที่
เผยแพร่และมูลค่ำที่ได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย

2

3

4

งบประมาณ
ผู้รับ
ค่าใช้จ่าย
ผิดชอบ
(บาท)
- ค่ำจัด
สอก.
โครงกำร
สือ่ มวลชน
สัมพันธ์
150,000
บำท
- ค่ำจัด
กิจกรรม
ผูบ้ ริหำร
พบปะและ
ขอบคุณ
สือ่ มวลชน
70,000
บำท
รวมเป็น
เงินทั้งสิน้
220,000
บำท

แบบฟอร์ม
แผนการปฏิบัตงิ านของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)

1

2

3

งบประมาณค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาแหล่งเงินที่
เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพือ่
สนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มี
ความต่อเนือ่ งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พิจารณาแนวทางการ
ให้ความร่วมมือทางการเงินใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การ
เป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้
ร่วมกับองค์กรอื่น

1

2

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) รายงานผลต่อ คพพ.

เพือ่ ให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะรองรับการ
ดาเนินงาน
ในอนาคต ตลอดจนเพือ่ ปรับโครงสร้างหนี้ และลด
ความเสี่ยงทางการเงินของ สพพ.

(1) สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามแผน และ
เป้าหมาย
(2) ไม่มีปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง

ศึกษา และจัดทาแนวทางความร่วมมือทางการเงิน ร่วมกับ
สถาบันการเงิน/ หน่วยงานระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษา และจัดทาแนวทางความร่วมมือทางการเงิน ร่วมกับ
สถาบันการเงินภายในประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
(2) รายงานผลการศึกษาต่อ ผอ. สพพ.
(3) รายงานผลต่อ คพพ.

จัดทาแนวทางความร่วมมือทางการเงินเพือ่ ให้ สพพ. สพพ. และสถาบันการเงินหรือหน่วยงานระหว่าง
มีรูปแบบทางการเงินทีห่ ลากหลาย
ประเทศมีแนวทางความร่วมมือทางการเงิน

(1) มีเงินเพียงพอ
สาหรับการใช้จา่ ย
(2) สามารถระดมทุนได้
ในอัตราดอกเบีย้ ที่
เหมาะสม



สามารถร่วมมือทาง
การเงิน ร่วมกับสถาบัน
การเงิน/หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ

สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)
สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)




แผนปฏิบตั ิงานของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
เพือ่ ให้พัฒนาระบบบริหารงาน
1 การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ทางานขององค์กรโดยใช้
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เอือ้ ต่อการ
(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน
ทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
(2) จัดทาแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม
การเรียนรู้ และยกระดับความ
(3) จัดทาขอบเขตของงาน
โปร่งใสของการปฏิบัติงานให้
(4) ดาเนินงานตามแผน
สามารถตรวจสอบได้

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหาร
การลา ระบบ Payroll และระบบ
Time Attendance พร้อมทัง้
ระบบ App Mobile

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้
งานระบบบริหารงานทรัพยากร
บุคคล Online

2

ทบทวนโครงสร้างองค์กร
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
(2) ดาเนินการตามแผนงาน
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพือ่ พิจารณา

เพือ่ ให้โครงสร้างองค์กรมีความ
ให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้าง
เหมาะสม ตรงกับสภาวะการณ์ใน ใหม่ แลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี องค์กรใหม่ได้
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพใน
2562
การดาเนินงานขององค์กร

3

จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ทดแทน
ครุภัณฑ์เสือ่ มสภาพ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพ และจัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
(3) ขออนุมัติผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติ
เพือ่ เตรียมดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามทีผ่ ู้อานวยการ สพพ.
อนุมัติ

เพือ่ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพือ่ ทดแทนของเดิมทีเ่ สื่อมสภาพ
หมดอายุการใช้งาน

จานวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
จานวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
เพียงพอตามความต้องการ รวมถึง เพียงพอตามความต้องการของ
ทดแทนของเดิมทีเ่ สื่อมสภาพ
บุคลากร
100% ตามแผน
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2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

350,000.00

สอก.

60,000.00

สอก.

800,000.00

สอก.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

4

สนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของ คพพ. - ปฏิทินการประชุม คพพ.
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ความสามารถของกรรมการในการ
- ระเบียบวาระการประชุม
(1) จัดทาปฏิทินการประชุม คพพ. ประจาปี
บริหารสานักงาน
- รายงานการประชุม
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ในปี 2561) และเสนอให้
- แบบประเมินตนเองของ คพพ.
คพพ. รับทราบ
- รายงานผลการประเมินตนเองของ
(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คพพ.
คพพ. จานวน 1 ครั้งต่อปี และเสนอผลการจัด
กิจกรรมต่อ คพพ.
(3) ดาเนินการจัดการประชุม คพพ.
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารอืน่ ๆ ประกอบการประชุม
- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือน
(4) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.
- จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.
และเสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
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2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

200,000
บาท

สปภ.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

5

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA เพือ่ ให้ทุกสานัก
เตรียมดาเนินการ
(2) รวบรวมหลักฐานและจัดทารายงานสรุปผลฯ
เสนอผู้บริหารให้รบั ทราบ
(3) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่
ก.พ.ร. กาหนด ภายในเวลาทีก่ าหนดไว้

เพือ่ ให้ สพพ. เป็นหน่วยงานมี
จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้
ระบบการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นธรรม มี ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กาหนด
ความโปร่งใส และเสริมสร้าง
ภายในเวลาทีก่ าหนดไว้
วัฒนธรรมสุจริต

6

การจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานของ
เพือ่ จัดทาและติดตามผลการ
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ดาเนินงานของตัวชี้วดั
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาร่าง KPI เพือ่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
KPI และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.
(3) จัดทาคารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วดั และ
จัดส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
(4) ชี้แจงตัวชี้วดั ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นราย
เดือน (7 ครั้ง)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.

ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั
- คารับรองการปฏิบัติงานประจาปี
และรายงานผลการดาเนินงานราย 2561
เดือน
- รายงานสถานะ KPI รายเดือน
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2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ
สปภ.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุก
สายงาน ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

7

การสารวจความพึงพอใจจากผู้รบั บริการของ
เพือ่ สารวจความพึงพอใจจาก
สพพ. ประจาปี 2562
ผู้รบั บริการของ สพพ. และนามา
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
(1) จัดตั้งคณะทางานเพือ่ จัดทา TOR โครงการ
สารวจความพึงพอใจฯ
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ลงนามในสัญญาจ้างทีป่ รึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธกี ารและแบบสารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการสารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.

การรับรู้ความพึงพอใจจากผู้รบั ริ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การของ สพพ. และนามาปรับปรุง
การดาเนินงานต่อไป

8

จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทัง้
Managerial Competency และ Functional
Competency
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(2) ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการกาเนินงานเสนอ ผอ.สพพ.
และ คพพ. เพือ่ ทราบ

เพือ่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถในสายงาน
ของตนอย่างมืออาชีพมากขึน้

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรม สัมมนา ตาม
Competency อย่างน้อย 2
หลักสูตร หรือ 4 วัน ครบทุกคน
100%

องค์กรมีบุคลากรทีม่ ีความรู้
ความสามารถ ประสิทธิภาพการ
ทางานขององค์กรดีขนึ้ องค์กรมีการ
ทางานเป็นระบบ ระเบียบมากขึน้

1,640,000
(HR 1,300,000
IT 200,000
ตรวจสอบ
140,000)

สอก.

9

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ภายในองค์กร
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั
ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ
จากภายนอก มาถ่ายทอด
ประสบการณ์และความรู้ ให้กับ
เจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ๆ ภายในองค์กร

มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ประสบการณ์ (Lunch Talk) 12
ครั้งต่อปี

เจ้าหน้าทีท่ ุกท่านในองค์กรได้รบั
ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ จาก
เจ้าหน้าทีท่ ่านอืน่ เพือ่ สามารถนามา
พัฒนาและปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

100,000
บาท

สอก.
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500,000
บาท

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่
ดาเนินงานในประเทศเพือ่ นบ้าน
ต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอือ้ ต่อการ
ดาเนินงานของเอกชนและ
สาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

10

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับ
เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรเช่น จัดอบรมเกี่ยวกับการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ธรรมะกับการทางาน จัด
กิจกรรมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ งานจิตอาสาต่างๆ
เป็นต้น
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน
(5) รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จานวน 2 ครั้งต่อปี

เพือ่ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับ
เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร

จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
2 ครั้ง/ปี

11

ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่
เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลของ สพพ. ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นรายเดือน
ข้อมูลความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ.
ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
และข้อมูลทีส่ าคัญ ของ สพพ.
สบค.1
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเป็นราย
เดือน
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2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
20,000.00

มีข้อมูลทีท่ ันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน

-

ผู้รบั
ผิดชอบ
สอก.

สบค. 1
มณฑิชา
ธรรมธิดา
เกตน์
โชติศิรจิ ิร
ยุทธ์

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

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

12

สนผ. / สบค.2
เพือ่ ปรับปรุงฐานข้อมูลของ สพพ. ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกไตรมาส
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ นบ้าน
ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
- ประเทศเพือ่ นบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรี
ลังกา ติมอร์-เลสเต
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพือ่ น
บ้าน
(2) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพือ่ เห็นชอบและลงเวปไซต์
สพพ. ทุกไตรมาส

มีข้อมูลทีท่ ันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ พรบ.
การปฏิบตั ิงานภายในของ สพพ.
องค์การมหาชน และหลักเกณฑ์ที่
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ก.พ.ร. กาหนด
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่
มีความเกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณา

สพพ. มีระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
ตามที่ พรบ. องค์การมหาชน และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กาหนด

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบ
ข้อบังคับเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. ตามที่ พรบ.
องค์การมหาชน และหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.ร. กาหนด ได้อย่างน้อย ไตร
มาสละ 1 ระเบียบ
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2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ
สนผ. /
สบค.2

-

สอก

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)
1

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพือ่
ส่งเสริมขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในทุกๆ
ด้าน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร

13

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริม
ขวัญกาลังใจในการทางาน (NEDA :HAPPY
HOURS)
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 2562
(5) รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จานวน 2 ครั้งต่อปี

เพือ่ สนับสนุนให้บุคลากรใน สพพ. มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ อย่างน้อย รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
มีความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างกัน
เดือนละ 1 ครั้ง
และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน

14

Monthly English Day
เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่
(1) กาหนดวันจัดกิจกรรม
บุคลากรของ สพพ.
(2) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ สพพ. รับทราบ
(3) จัดกิจกรรม English Day เดือนละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
ภายในสานักงาน 1 ครั้ง/เดือน

15

สารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่ ่อองค์กร
เพือ่ ติดตามผลและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
จากการสารวจครั้งทีผ่ ่านมา

จัดทาการสารวจความพึงพอใจของ ผลการสารวจความพึงพอใจ
เจ้าหน้าทีต่ ่อองค์กรเพือ่ ติดตามผล ของบุคลากรภายในองค์กรเพือ่
และ ความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ นามาปรับปรุงพัฒนาให้ ดียงิ่ ขึน้
ภายหลัง จากการปรับปรุง ในปี
2561

สารวจความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าทีต่ ่อองค์กรเพือ่ ติดตามผล
และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
จากการสารวจครั้งทีผ่ ่านมา
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รายงานผลการดาเนินกิจกรรม

2

3

4

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผู้รบั
ผิดชอบ

60,000
บาท

สปภ.

สอก.

สอก

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(ไตรมาส)

1
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้
เป็นไปตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหนี้ และระบบ
ฐานข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และ
สามารถรองรับการดาเนินงานของ
สพพ. ในอนาคต

3

4

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษา/ทบทวนเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ
สภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน และกับสภาวะเศรษฐกิจ (ถ้ามี)
(2) รายงานผลการบริหารเงินทุนต่อ คพพ. เป็นรายเดือน

เพือ่ ให้ สพพ. สามารถบริหารเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภายใต้ความเสี่ยงทีส่ ามารถยอมรับได้

สามารถบริหารเงินได้สงู กว่า อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ย 3 สพพ. ได้รับ
เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินทุนเป็นไป
ตามอัตราตลาด

การบริหารจัดการหนี้
เพือ่ ให้การบริหารจัดการหนี้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถบริหารจัดการหนีไ้ ด้ตามแผน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
และดาเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
(1) จัดทาแผนการจัดเก็บหนีแ้ ละชาระหนี้ ปี 62
(2) รายงานผลการจัดเก็บหนีแ้ ละชาระหนีต้ ่อ คพพ. เป็นรายเดือน
(3) สรุปผลการจัดเก็บหนีแ้ ละชาระหนี้ ปี 62 เสนอ ผอ. สพพ.

ดาเนินการบริหาร
จัดการหนีไ้ ด้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

2

3

งบประมาณค่าใช้จ่าย
(บาท)

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

4
สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)



สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)




5

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทากรอบความ
ยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
เพือ่ ให้การดาเนินงานด้านการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพือ่ น
บ้านมีความยั่งยืน และสามารถ
รักษาระดับความน่าเชื่อทางด้าน
เครดิตขององค์กร

6

ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินของ donor รายอื่น
(2) มีการปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ.
(3) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่ พิจารณา
(4) รายงาน คพพ. เพือ่ พิจารณา

เพือ่ ให้เงื่อนไขการลงทุนของ สพพ. มีความคล่องตัว มีเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ. เพือ่ ใช้ในการ
และสอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน

การจัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ปรับปรุงเงื่อนไขในการจัดทากรอบความยั่งยืนทางการเงิน
ตามที่ สพพ. เสนอแนะ
(2) นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) รายงานผลเสนอ คพพ.
(4) ดาเนินการตามกรอบทีอ่ นุมัติ

เพือ่ ให้ สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ สพพ. มีแนวทางการดาเนินงานทีช่ ดั เจนเพือ่ ทีจ่ ะทา
เพือ่ นบ้าน ได้อย่างยั่งยืน และมีความมัน่ คงทางการ ให้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศ
เงิน
เพือ่ นบ้านสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนือ่ งและ
ยั่งยืน

เงื่อนไขการลงทุนของ
สพพ. มีความคล่องตัว
และสอดคล้องกับการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน

สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)




สพพ. สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
กับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยไม่ประสบปัญหา
ทางการเงิน

สานักบริหาร
เงินทุน
(วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)





