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

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
กระบวนการให้บริการทางการ
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

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

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินและกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือ กับประเทศเป้าหมาย

1.1

ศึกษาเบื้องต้น เรื่องการให้ ความช่วยเหลือทางการ
เงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด (Untied Loan) และการ
นามาประยุกต์ใช้ใช้กับ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาทบทวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกู้ที่ไม่มี
เงื่อนไขผูกมัดจากองค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา JICA
2. วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบกับการดาเนินงาน
ของ สพพ. และแนวทางการนามาประยุกต์ใช้กับ สพพ.
3. นาผลการศึกษาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา

แนวทางมีการปรับใช้
เงินกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
เพื่อช่วยขยายโอกาสการ
ดาเนินงานของ สพพ. ใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มี
พรมแดนติดกับไทย
ได้มากขึ้น

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 จัดทาแนวทางการศึกษาเสนอ ผอ. สพพ.
ระดับ 2 ศึกษาประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. พ.ศ. 2562
ระดับ 3 ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
JICA และ EDCF
ระดับ 4 จัดทาร่างรายงานผลการศึกษา
ระดับ 5 รับฟังความเห็นที่มีต่อร่างรายงานผลการศึกษาจากสานักต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง "

สนผ. ดาเนินการจัดทาแนวทางการศึกษาเสนอ ผอ. สพพ. และ
ศึกษาประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. พ.ศ. 2562 รวมทั้งศึกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
JICA และ EDCF

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/193 ลงวันที่ 28 ต.ค. 64
'- บันทึกข้อความที่ สนผ 04/56 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

1.2

จัดทารายงานทบทวนโอกาสและข้อจากัดที่ เกี่ยวข้อง
กับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ภูฏาน ศรีลังกา และ
ติมอร์-เลสเต)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) เดือนที่ 1 : จัดทา TOR
2) เดือนที่ 2-4 : ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
3) เดือนที่ 5-11 : กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
4) เดือนที่ 12 : เสนอผลการศึกษาต่อ คพพ. เพื่อทราบ

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ผอ. สพพ. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง คกก.
ระดับ 2 : ผอ. สพพ. เห็นชอบร่าง TOR
ระดับ 3 : เริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาภายในไตรมาสที่ 1/65
ระดับ 4 : ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Inception Report

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 ผอ. สพพ. ได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง คกก.
จัดทาร่าง TOR
ไตรมาสที่ 2
1) 20 ม.ค. 65 คกก. จัดจ้างฯ
ประชุมครั้งที่ 1/65
2) 21 ม.ค. 65 คกก. จัดจ้างฯ
ประชุมครั้งที่ 2/65
3) 24 ม.ค. 65 คกก. จัดจ้างฯ
ประชุมครั้งที่ 3/65
4) 10 มี.ค. 65 ผอ. สพพ. อนุมัติผล
การคัดเลือก ทปษ.
5) 28 มี.ค. 65 ลงนามในสัญญาจ้าง ทปษ.
6) 29 มี.ค. 65 ประชุมเริ่มงานโครงการ
(Kick Off Meeting)
** ปัจจุบัน ทปษ. อยู่ระหว่างการจัดทา
งานงวดที่ 1 (Inception Report)

- คาสั่ง สพพ. ที่ 73/2564
ลว. 25 ส.ค. 64
ไตรมาสที่ 1
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/204
ลว. 1 ธ.ค. 64
'- คาสั่ง สพพ. ที่ 114/2564
ลว. 14 ธ.ค. 64
ไตรมาสที่ 2
'- สัญญาเลขที่ 2/2565

1.3

เผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการดาเนินงานและเตรียมข้อมูลสาหรับ
นาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ประสานนัดหมายหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอ
เข้าพบ/ ประชุมออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ
3. เข้าพบ/ ประชุมออนไลน์กับหน่วยงานประเทศเพื่อน
บ้าน
4. สรุปผลการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ เสนอ ผอ. สพพ.

ประเทศเพื่อนบ้านได้รับ
ทราบและมีความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ.

6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)
ระดับ 1 จัดทาแผนและเตรียมข้อมูลการดาเนินงาน
ระดับ 2 นาแผนการดาเนินงานเสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 30 ต.ค. 64
ระดับ 3 ดาเนินการนัดหมายหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กต. พณ. สศช. สภา
หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ
ระดับ 4 ประชุมกับหน่วยงานภายในประเทศ
ระดับ 5 ประชุมกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน (*ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอาจดาเนินการประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์กับ
สถานทูตของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีที่สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่คลี่คลาย) "

สนผ. ได้จัดทาแผนการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ และ ผอ. สพพ. ได้
พิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว พร้อมนี้ สนผ. ได้จัดเตรียมข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่ฯ และประสานหน่วยงานภายในประเทศเพื่อ
นาเสนอแผนดังกล่าว โดย สนผ. ได้ดาเนินการเผยแพร่ฯ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วง
เดือนพฤจิกายน 2564 - มกราคม 2565

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/187 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
'- บันทึกข้อความ ที่ สนผ. 04/210 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564
'- ข่าวการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country
Strategy: CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และหารือ (ร่าง)
แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ใน
กัมพูชาที่สอดคล้องกับ CS ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

2. ศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

หลักเกณฑ์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.

5

สบค. 2

4

สนผ.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

หน้าที่ 1

เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1.4

ศึกษานวัตกรรมทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุ น
ได้แก่ จัดทา Green, Social and Sustainability
Bond เพื่อประโยชน์ต่อการจัดหาเงินทุ น การจัดสรร
เงินทุ น และการลงทุ น ตลอดจนเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงที่ เหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เก็บข้อมูลเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้
(2) วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงิน สาหรับการระดมทุน
และแผนการนามาปรับใช้ประโยชน์
(3) จัดทาสรุป ผลการศึกษาเครื่องมือทางการเงิน
ในการระดมทุน,การปรับโครงสร้างหนี้,แผนการนามาปรับ
ใช้ประโยชน์เพื่อโครงการของ สพพ. ที่เหมาะสมกับสถาน
กาณ์ต่างๆ และ รายงาน ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

สพพ. มีกลยุทธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคต

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : จัดทาแนวทางการศึกษาเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(ภายใน ต.ค. 64)
ระดับ 2 : ผอ. สพพ. เห็นชอบแนวทางการศึกษา
ระดับ 3 : รวบรวมข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสาหรับการระดมทุน
และการปรับโครงสร้างหนี้ (ภายใน ธ.ค. 2564)
ระดับ 4 : วิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินตามที่ได้รวบรวม และจัดทาแผนการ
นามาปรับใช้ประโยชน์สาหรับโครงการของ สพพ.
ระดับ 5 จัดทาร่างสรุปผลการศึกษา

l

l

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

- 28 ต.ค. 64 สบท. ได้จัดทาแนวทางศึกษาและ ผอ.สพพ.
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/274 ลว. 28 ต.ค. 64
พิจารณาเห็นชอบแล้ว
- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/ ลว. 31 มี.ค. 65
- สบท. ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือทางการเงินสาหรับ
การระดมทุน
- 4 มี.ค. 65 สพพ. ได้มีการประสาน ธกส. เพื่อให้จัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการ
สนับสนุนและเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านการจัดหา
แหล่งเงินทุน รวมถึงการออกตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น การออกตราสารหนี้ ประเภท
Green Bond Social Bond หรือ Index Linked Bond ในวันที่
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - มิ.ย. 65)
25 มี.ค. 65
ระดับ 1 : นาร่างผลการศึกษาเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใน สพพ.เพื่อระดม - 25 มี.ค. 65 ธ.ก.ส. ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง
ความเห็น
Green Bond
ระดับ 3 : ปรับปรุงร่างผลการศึกษาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ - 31 มี.ค. 65 สบท. ได้จัดทารายงานสรุปผลการศึกษานวัตกรรม
ระดมความเห็น
ทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ จัดทา Green,
ระดับ 5 : นาร่างผลการศึกษาเสนอ ผอ.สพพ (ภายใน มิ.ย. 65)
Social and Sustainability Bond เพื่อประโยชน์ต่อการจัดหา
เงินทุน การจัดสรรเงินทุน และการลงทุน ตลอดจนเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบท.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

หน้าที่ 2

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่
1.5

1.6

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

การบริหารจัดการและวางแผนการเงินให้ มี
ประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

สพพ. มีการบริหารจัดการ
ที่ดีในการบริหารเงิน
และมีแหล่งเงินทุน
1.5.1 การบริหารเงินงบประมาณ
เพียงพอสาหรับดาเนิน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการให้ความ
(1) ขออนุมัติวงเงิน งปม. 65 ต่อ คพพ. (ก.ย. - ต.ค. 64) ช่วยเหลือทางการเงิน
(2) ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส
ในอนาคต และค่าใช้จ่าย
พร้อมทั้งแจ้งผู้อานวยการ สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา อื่นๆ ของ สพพ.
(ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค.)
(3) จัดทาสรุปการใช้จ่ายเงินของ สพพ. รายปี

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลประมาณการเบิกจ่ายจากทุกสานัก
ระดับ 3 ขออนุมัติวงเงิน งปม. 65 ต่อ คพพ. (ต.ค. 64)
ระดับ 5 ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วันทาการ
หลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งแจ้งผู้อานวยการ สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา (ม.ค.
65)

- 5 ส.ค. 64 สบท. ขอให้ทุกสานักรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย
เพื่อ สบท. จะขออนุมัติวงเงิน งปม.65 ต่อ คพพ. ภายในเดือน
ต.ค. 64
- 20 ต.ค. 64 คพพ. อนุมัติวงเงิน งปม. 65
- 12 ม.ค. 65 จัดทารายงานไตรมาส 1 (ภายใน 7 วันทาการ)
และจัดทารายงาน
ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือน มี.ค. 65 ภายใน 7 วันทาการ
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 65)
- อยู่ระหว่างการควบคุมและติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละ
ระดับ 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วันทาการ หน่วยงาน โดยมีการรายงานผลเป็นรายเดือน เสนอต่อ คพพ.
หลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งแจ้งผู้อานวยการ สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา
(เม.ย. 65)
ระดับ 3 ติดตามการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วันทาการ
หลังสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งแจ้งผู้อานวยการ สพพ. กรณีการเบิกจ่ายมีปัญหา (ก.ค.
65)
ระดับ 5 จัดทาบันทึกเพื่อขอรวบรวมข้อมูลประมาณการเบิกจ่ายจากทุกสานัก
สาหรับปี งปม. 2566 (ภายในวันที่ 15 ก.ย. 65)

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/190-190.5 ลว. 5 ส.ค. 64
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 20 ต.ค. 64
วาระที่ 5.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- บันทึกข้อความ ที่ สบท.03/15 ลว. 12 ม.ค. 65 รายงานสถานะ
การเงินของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาไตร
มาสที่ 1

1.5.2 ระดมทุ น/กู้เงินเพื่อสนับสนุนโครงการใช้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินสาหรับประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
(2) เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
(3) ดาเนินการตามแผนฯ
(4) รายงานผลต่อ ผอ.สพพ.

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 จัดทาแผนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (พ.ย. 64)
ระดับ 3 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ (ภายใน ธ.ค. 64)
ระดับ 5 ส่งหนังสือไปยังสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ยื่นข้อเสนอ (มี.ค. 65)

- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/275 ลว. 28 ต.ค. 64

ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนงานโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเมียนมา
1.6.1 สารวจศักยภาพโครงการ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
ข้อมูลและเตรียมการสารวจพื้นที่เมื่อได้รับหนังสือแสดง
เจตจานงค์/Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
(3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ. เพื่อ
พิจารณา
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อ
พิจารณาให้ TA
(6) เดือนที่ 7-8 : ยกร่าง TOR จ้างผู้ให้บริการฯ
(7) เดือนที่ 9 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษ และ
จัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 28 ต.ค. 64 สบท. ได้จัดทาแผนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
และ ผอ.สพพ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว
- เนื่องจาก ค. ไฟฟ้าย่างกุ้งฯ มีความล่าช้า สบท. จึงชะลอการกู้
เงินออกไปก่อน ทั้งนี้ คาดว่าจะดาเนินการกู้เงินในช่วงไตรมาสที่
3-4 หากสถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้น

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบท.

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

4.34

-

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 65)
ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการหารือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
ระดับ 2 จัดการประชุมกับสถาบันการเงินเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกู้เงิน
ของ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
ระดับ 4 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. (ภายใน มิ.ย. 65)
ระดับ 5 รายงานผลต่อ คพพ. (ภายใน ส.ค. 65)

สามารถนาผลการศึกษา
มาใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคต

'รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 2 : ได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 3 : สารวจพื้นที่โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงาน
ประเมินศักยภาพโครงการ
ระดับ 4 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ระดับ 5 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ TA

สบค. 2
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 ฝ่ายเมียนมาจัดส่งหนังสือแสดงความ
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสาหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
เส้นทางเมียวดี-ผะอัน-ท่าตอน มายัง สพพ. โดย ณ สิ้นปี งปม.
64 สบค. 2 ได้ดาเนินการสรุปข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมการ
สารวจพื้นที่โครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ
ไตรมาสที่ 1
- 12 พ.ย. 64 สพพ. ประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังฝ่ายเมียน
มาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการลงพื้นที่
- 13 พ.ย. 64 ฝ่ายเมียนมาประสานอย่าง
ไม่เป็นทางการมายัง สพพ. เพื่อขอให้ สพพ. จัดส่งแผนการ
สารวจพื้นที่โครงการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังฝ่ายเมียนมา

ไตรมาสที่ 2
** เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 และเหตุการณ์ทางการ
เมืองภายในเมียนมา สพพ. เห็นควรพิจารณาดาเนินโครงการใหม่
ในเมียนมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สบค. 2
ประสานรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นการภายใน
ไว้ก่อนเพื่อให้สามารถเริ่มดาเนินงาน
ได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เหมาะสม

(8) เดือนที่ 10 : เสนอร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ. และ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(9) เดือนที่ 11-12 : เสนอร่าง TOR ต่อ คพพ. เพื่อทราบ
(เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน้าที่ 3

(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการและจัดเก็บข้อมูลใน
พื้นที่
(3) เดือนที่ 3-4 : ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้น
(4) เดือนที่ 5 : รายงานผลการประเมินต่อ ผอ.สพพ. เพื่อ
พิจารณา
(5) เดือนที่ 6 : รายงานผลการประเมินต่อ คพพ. เพื่อ
พิจารณาให้ TA
(6) เดือนที่ 7-8 : ยกร่าง TOR จ้างผู้ให้บริการฯ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
(7) เดือนที่ 9 : แปลสรุปร่าง TOR เป็นภาษาอังกฤษ และ
จัดส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์
กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
ลาดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอน
(8) เดือนที่ 10 : เสนอร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ. และ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(9) เดือนที่ 11-12 : เสนอร่าง TOR ต่อ คพพ. เพื่อทราบ
(เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ)

ระดับ 4 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ สารวจพื้นที่โครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ
ระดับ 5 : รายงานผลการประเมินศักยภาพฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ TA
ไตรมาสที่ 1
- 12 พ.ย. 64 สพพ. ประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังฝ่ายเมียน
มาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการลงพื้นที่
- 13 พ.ย. 64 ฝ่ายเมียนมาประสานอย่าง
ไม่เป็นทางการมายัง สพพ. เพื่อขอให้ สพพ. จัดส่งแผนการ
สารวจพื้นที่โครงการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังฝ่ายเมียนมา

ระยะเวลาการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ไตรมาสที่ 2
ผลการดาเนินงาน
** เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 และเหตุการณ์ทางการ
เมืองภายในเมียนมา สพพ. เห็นควรพิจารณาดาเนินโครงการใหม่
ในเมียนมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สบค. 2
ประสานรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นการภายใน
ไว้ก่อนเพื่อให้สามารถเริ่มดาเนินงาน
ได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เหมาะสม

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

หน้าที่ 4

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

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

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ออกหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
ระดับ 2 : ระดับ 3 : จัดประชุม Kick off
ระดับ 4 :
ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Inception Report
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 65)
ระดับ 1 : ประชุมตรวจรับ Progress Report ฉบับที่ 1
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ประชุมตรวจรับ Interim Report
ระดับ 4 : ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Progress Report ฉบับที่ 2

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

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ระดับ 3 : ระดับ 4 : ระดับ 5 : ประชุมตรวจรับ Progress Report

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
- สพพ. ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างใกล้ชิดตลอด โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
สปป.ลาว มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ในการเข้า-ออก สปป.
ลาว โดยให้สามารถเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ได้แต่ต้อง
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR และต้องกักตัวใน
สถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกาหนดเพื่อรอผลตรวจภายใน 48 ชั่วโมง
หากตรวจไม่พบเชื้อถึงจะสามารถเดินทางไปที่ทางานได้เท่านั้น
ในช่วงเวลา 7 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
- เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ได้มีการประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อให้ที่
ปรึกษาเตรียมเริ่มปฏิบัติงาน โดยประสานให้
ที่ปรึกษาจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อ ช่วงเวลาเข้า – ออก พื้นที่
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จะสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
สปป.ลาว สาเนาพาสปอร์ตของบุคคลากรที่จะเข้าพื้นที่ สปป.ลาว
ดังกล่าวเมื่อสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้และมีนโยบายให้ออกหนังสือแจ้ง และประเด็นคาถามที่ต้องการสอบถาม สปป.ลาว เพิ่มเติมเพื่อที่
ให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานได้ภายใน 31 ม.ค. 65
สพพ. จะประสาน สปป.ลาว ให้เบื้องต้น โดยจะมีการ
เตรียมการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สพพ. ที่ปรึกษา และ
สปป.ลาว อีกครั้งก่อนแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
- สพพ. ได้กาหนดเป้าหมายวันที่จะให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานใน
วันที่ 1 พ.ค. 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หลักฐาน
1) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 44/2564 (1 - 15 ต.ค. 64)
2) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 48/2564 (16 - 30 ต.ค. 64)
3) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 49/2564 (31 ต.ค. - 16 พ.ย. 64)
4) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 51/2564 (15 พ.ย. 64- 4 ม.ค. 65)
5) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 1/2564 ( 5 ม.ค. - 3 ก.พ. 65)
6) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 8/2564 (4 ก.พ. - 1 มี.ค. 65)
7) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 9/2564 (2 มี.ค. - ปัจจุบัน)

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
1) 7 ม.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. มีหนังสือมายัง
'- รายงานการประชุมฯ
สพพ. เพื่อนาส่ง Inception Report (ฉบับที่ 4)
ครั้งที่ 4 (2/65)
2) 21 ม.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ ประชุมฯ ครั้งที่ 3 (1/65)
(Progress Report ฉบับที่ 1)
(พิจารณาแนวทาง
การบริหารสัญญา)
2) 24 ม.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ ลงนามในใบตรวจรับพัสดุ
งวดที่ 1
3) 27 ม.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมา เพื่อเชิญเข้าร่วม
การประชุมรับฟัง
การนาเสนอ Inception Report
ของกลุ่ม ทปษ.
4) 28 ม.ค. 65 สพพ. และฝ่ายเมียนมา
เข้าร่วมการประชุมรับฟังการนาเสนอ Inception Report ของ
กลุ่ม ทปษ.
5) 10 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 จานวน
2,503,740.00 บาท
6) 18 ก.พ. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่งงานงวดที่ 2 (Progress
Report) (ฉบับที่ 1)
7) 25 ก.พ. 65 สพพ. มีหนังสือถึงกลุ่ม ทปษ. เพื่อแจ้งการปรับ
และสงวนสิทธิ์ตามสัญญา
8) 1 มี.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ ประชุมฯ ครั้งที่ 4 (2/65)
(ตรวจรับงานงวดที่ 2 (Progress Report (ฉบับที่ 1))
9) 4 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่ง Route Line Report และ
แผนการเดินทางเข้าพื้นที่มายัง สพพ.
10) 10 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. มีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อขอให้
พิจารณางดหรือลดค่าปรับตามหนังสือของ คกก. วินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
11) 14 มี.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงกลุ่ม ทปษ. เพื่อชี้แจงการ
พิจารณางด
หรือลดค่าปรับและประสานรับเอกสารหลักฐานบ่งชี้เหตุที่ทาให้
งานล่าช้า
ตามคาแนะนาของกรมบัญชีกลาง
12) 14 มี.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อขอให้
พิจารณาแผนการเดินทาง
เข้าพื้นที่โครงการของกลุ่ม ทปษ.
13) 16 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่งงานงวดที่ 2 (Progress
Report) (ฉบับที่ 2)
14) 22 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. มีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อขอให้
ประสานรับข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายเมียนมา
15) 29 มี.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5 (3/65) (พิจารณางานงวดที่ 2 (Progress
Report)

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

สบค. 1

-

สบค. 2

5

หน้าที่ 5

สถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
และสถานการณ์ทางการเมืองภายในเมียนมาอยู่ในภาวะ
ปกติ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1.6.4 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความคิดเห็นในเชิงวิศวกรรมสาหรับการจัดทา TOR
ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการคัดเลือก
บริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR ที่กาหนดไว้
(3) พิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยรายงานตาม
ข้อกาหนดของ TOR
(4) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การประชุมรับฟัง
การนาเสนอ Inception Report
ของกลุ่ม ทปษ.
4) 28 ม.ค. 65 สพพ. และฝ่ายเมียนมา
เข้าร่วมการประชุมรับฟังการนาเสนอ Inception Report ของ
กลุ่ม ทปษ.
5) 10 ก.พ. 65 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 จานวน
2,503,740.00 บาท
6) 18 ก.พ. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่งงานงวดที่ 2 (Progress
Report) (ฉบับที่ 1)
7) 25 ก.พ. 65 สพพ. มีผลการด
หนังสือถึาเนิ
งกลุน่มงาน
ทปษ. เพื่อแจ้งการปรับ
หลักฐาน
และสงวนสิทธิ์ตามสัญญา
8) 1 มี.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ ประชุมฯ ครั้งที่ 4 (2/65)
(ตรวจรับงานงวดที่ 2 (Progress Report (ฉบับที่ 1))
9) 4 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่ง Route Line Report และ
แผนการเดินทางเข้าพื้นที่มายัง สพพ.
10) 10 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. มีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อขอให้
พิจารณางดหรือลดค่าปรับตามหนังสือของ คกก. วินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
11) 14 มี.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงกลุ่ม ทปษ. เพื่อชี้แจงการ
พิจารณางด
หรือลดค่าปรับและประสานรับเอกสารหลักฐานบ่งชี้เหตุที่ทาให้
งานล่าช้า
ตามคาแนะนาของกรมบัญชีกลาง
12) 14 มี.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อขอให้
พิจารณาแผนการเดินทาง
เข้าพื้นที่โครงการของกลุ่ม ทปษ.
13) 16 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. นาส่งงานงวดที่ 2 (Progress
Report) (ฉบับที่ 2)
14) 22 มี.ค. 65 กลุ่ม ทปษ. มีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อขอให้
ประสานรับข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายเมียนมา
15) 29 มี.ค. 65 คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
ประชุมฯ ครั้งที่ 5 (3/65) (พิจารณางานงวดที่ 2 (Progress
Report)
ฝวก. สามารถดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็น
- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/20 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565
ทางด้านวิศวกรรม โดยเฉลี่ย ภายใน 7 วัน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

ฝวก.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

3.67

หน้าที่ 6

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.7

ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อน
บ้านตามผลการศึกษาความเหมาะสม
ประเภทโครงการใหม่
1.7.1 โครงการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 (R12)
(ท่ าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) สปป.ลาว
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมการสารวจพื้นที่โครงการ เมื่อได้รับ Formal
Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2: เดินทางสารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือน 3: สรุปข้อมูลโครงการและนาเสนอ คพพ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติหลักการในการให้ FA
(4) เดือน 4-5: เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและ
เงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
'(5) เดือน 6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)
(6) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ FA
(7) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอ
ครม.
(8) เดือน 10-11: เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
FA
(9) เดือน 12: ลงนามในสัญญา FA
หมายเหตุ: จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ตามขั้นตอนเมื่อ
ได้รับ formal request จาก สปป.ลาว และ สปป.ลาว
เห็นชอบให้ R12 เข้า CBTA รวมทั้งหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยและ สปป.ลาว อยู่ใน
ระดับควบคุมได้

โครงการ FA ของ สพพ.
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

หลักเกณฑ์

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4.80

'รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับ 4 : ระดับ 5 : คพพ. อนุมัติหลักการให้ FA
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : รายงานผลการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน เงื่อนไขอื่นๆ
และร่างสัญญาฯ กับประเทศเพื่อนบ้านต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 2 : คพพ. อนุมัติ FA
ระดับ 3 : รมว. กค. อนุมัติ FA
ระดับ 4 : ครม. อนุมัติ FA
ระดับ 5 : ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน

'6 เดือนแรก
1) อีเมล์ส่งแบบฟอร์ม Formal Request
- เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
และ สพพ. ประชุมหารือแผนงานโครงการในอนาคต ทั้ง 2 ฝ่าย
ได้มีมติร่วมกันที่จะผลักดันโครงการ R12 ในปีงบประมาณ 65
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายประสานงานเรื่องขอ
Formal Request
- เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 ได้มีการประสานส่งแบบฟอร์ม Formal
Request ให้เจ้าหน้าที่กรมขัวทาง สปป.ลาว
- เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 และ 11 มี.ค. 65 เจ้าหน้าที่กรมขัวทางมี
การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง
ลาดับขั้นตอนการขอ Formal Request

สบค. 1

*หมายเหตุ :
1. จะเริ่มดาเนินการได้เมื่อได้รับ Formal Request
2. จะลงนามในสัญญาเงินกู้ได้เมื่อ สปป.ลาว ยินยอมให้เส้นทางนี้เข้า CBTA

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน้าที่ 7

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.7.2 โครงการ NR67 หรืออื่นๆ
(อย่างน้อย 1 โครงการ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
ข้อมูล และเตรียมการสารวจพื้นที่โครงการเมื่อได้รับ
Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน
(2) เดือนที่ 2 : สารวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี)
(3) เดือนที่ 3 : สรุปข้อมูลโครงการ วิเคราะห์โครงการตาม
กรอบ DMF และนาเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักการในการให้ FA
(4) เดือนที่ 4-5 : เจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงร่างสัญญา FA กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(5) เดือนที่ 6 : เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อ
พิจารณาร่างสัญญา FA (ถ้ามี)
(6) เดือนที่ 7 : เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขทางการเงินร่างสัญญา FA
(7) เดือนที่ 8-9 : เสนอ รมว. กค. นาเสนอ ครม. พิจารณา
อนุมัติ FA
(8) เดือนที่ 10-11 : ครม. พิจารณาอนุมัติ FA
(9) เดือนที่ 12 : ลงนามสัญญา FA
หมายเหตุ:
1. สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอนหากสถานการณ์
COVID-19 อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
2. สัญลักษณ์แสดงระยะการดาเนินงานสีเขียว คือ
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ NR67

โครงการ FA ของ สพพ.
มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

หลักเกณฑ์

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

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : คพพ. อนุมัติหลักการให้ FA
ระดับ 2 : ระดับ 3 : รายงานผลการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน เงื่อนไขอื่น ๆ
และร่างสัญญาฯ กับประเทศเพื่อนบ้านต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 4 : ระดับ 5 : คพพ. อนุมัติ FA

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
1) 19 ม.ค. 65 คพพ. อนุมัติ FA ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/65 '- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/65 วาระที่ 5.1
2) 20 ม.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงสานักงบประมาณ (สงป.) และ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อขอรับความเห็น
ประกอบการนาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
** ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานด้านเอกสารกับ สงป. เพื่อ
ขอรับหนังสือให้ความเห็น (ได้รับความเห็นจาก สบน. แล้ว

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

หน้าที่ 8

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประเภทโครงการต่อเนื่อง
1.7.3 ติดตามโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินงานและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน (1. โครงการ R11 ครกข้าวดอ 2.
รถไฟไทย - ลาว (ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2) และ 3.
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 5
(บึงกาฬ-บอลิคาไซ))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ปี 65 เสนอ ผอ.
สพพ. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ
(2) ดาเนินการตามแผนฯ
(3) สรุปผลการดาเนินตามแผนฯ

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ และเสนอต่อ ผอ. สพพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 : ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบแผนติดตามความก้าวหน้าฯ
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนช่ วง 6 เดือนแรก และ
เสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 90 ของแผนช่ วง 6 เดือนแรก และ
เสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนช่ วง 6 เดือนแรก
และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : ระดับ 2 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผนช่ วง 6 เดือนหลัง และ
เสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 90 ของแผนช่ วง 6 เดือนหลัง และ
เสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผนช่ วง 6 เดือนหลัง
และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วันทาการ
ระดับ 5 : สรุปผลการดาเนินงานตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ และเสนอต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

6 เดือนแรก
จัดทาแผนติดตามโครงการ และเสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
และลงนามอนุมัติแผนเมื่อวันที่
15 ต.ค. 64 แผนงาน 6 เดือนแรกประกอบด้วยการเดินทาง 7
ครั้ง ดาเนินการแล้ว 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ประกอบด้วย
1. เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64 จัดการประชุมติดตามความคืบหน้า
(Kick - Off Meeting) โครงการ ASW และเสนอรายงาน วันที่
11 พ.ย. 64 (13 วันทาการ)
2. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 จัดประชุมโครงการ R11ฯ
และเสนอรายงาน วันที่ 30 ธ.ค. 64 (17 วันทาการ)
3. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 จัดนัดประชุมโครงการสะพาน 5ฯ และ
เสนอรายงาน วันที่ 17 ธ.ค. 64
(6 วันทาการ)
4. เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 จัดนัดประชุมโครงการรถไฟฯ และ
เสนอรายงาน วันที่ 26 ม.ค. 65
(7 วันทาการ)
การติดตาม 3 ครั้งที่เหลือเตรียมการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
เนื่องจาก
- โครงการ ASW มีแผนจัดประชุมติดตามโครงการครั้งที่ 2 ใน
เดือน ธ.ค. 65 สบค. 1 ได้มีการประสานนัดหมายประชุมกับ
สปป.ลาว แต่ สปป.ลาว ยังไม่มีความพร้อมในการประชุม
เนื่องจากต้องเร่งแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จนต้องขอขยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายเงินโครงการ คาดว่าจะจัดประชุมได้ในเดือน เม.ย. 65
- โครงการรถไฟฯ มีแผนจัดประชุมติดตามโครงการครั้งที่ 2 ใน
เดือน ก.พ. 65 แต่การติดตามครั้งแรกเลื่อนเป็นเดือน ม.ค. 65
จึงต้องกาหนดใหม่ห่างออกไป 3 เดือนคือเดือน เม.ย. 65 และมี
แผนที่จะเดินทางในเดือนดังกล่าว แต่ต้องเลื่อนเนื่องจากไม่มี
เที่ยวบิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานจัดประชุมทางไกลในเดือน
ดังกล่าวแทน
- โครงการ R11 มีแผนจัดประชุมติดตามโครงการครั้งที่ 2 ใน
เดือน มี.ค. 65 แต่เลื่อนไปเพราะ สบค. 1 มีแผนที่จะเดินทาง
ติดตามในพื้นที่ในเดือน เม.ย. 65 และต้องเลื่อนอีกครั้งเนื่องจาก
ไม่มีเที่ยวบิน ปัจจุบันระหว่างประสานจัดประชุมทางไกลใน
เดือนดังกล่าวแทน
หมายเหตุ: ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

*หมายเหตุ : การติดตามโครงการขึน้ อยูก่ ับ
1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพพ.
2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน
3. ความก้าวหน้าของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หลักฐาน
1) บันทึกที่ สบค.01/130 ลงวันที่ 15 ต.ค. 64
2) บันทึกที่ สบค.01/136 ลงวันที่ 11 พ.ย. 64
3) บันทึกที่ สบค.01/157 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64
4) บันทึกที่ สบค.01/11 ลงวันที่ 26 ม.ค. 65

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 1

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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หน้าที่ 9

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
1.7.4 ติดตามโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
(โครงการสตึงบท โครงการ Corridor Towns
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง และโครงการถนนทวาย)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1 : จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ปี 65 ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ FA
และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเห็นชอบ
(2) เดือนที่ 1-12 : ดาเนินการตามแผนฯ
(3) เดือนที่ 12 : สรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : จัดทาแผนติดตามความก้าวหน้าฯ และเสนอต่อ ผอ. สพพ. เพื่อให้
ความเห็นชอบ
ระดับ 2 : ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบแผนติดตามความก้าวหน้าฯ
ระดับ 3 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 80 ของแผน
ช่วง 6 เดือนแรก และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วัน
ทาการ
ระดับ 4 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 90 ของแผน
ช่วง 6 เดือนแรก และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วัน
ทาการ
ระดับ 5 : ดาเนินการตามแผนติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ร้อยละ 100 ของแผน
ช่วง 6 เดือนแรก และเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 7 วัน
ทาการ
หมายเหตุ: การติดตามความก้าวหน้าฯ ช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนติดตามความก้าวหน้าฯ

ไตรมาสที่ 2
ภาพรวม:
ดาเนินการตามแผนติดตามฯ ช่วงครึ่งปีแรกได้ร้อยละ 100 (แผน
ฯ ช่วงครึ่งปีแรก กาหนดให้ติดตามโครงการสตึงบท จานวน
1 ครั้ง โครงการ Corridor Towns 2 ครั้ง)
จานวนการประชุมติดตามฯ ณ ไตรมาสที่ 2:
- โครงการสตึงบท จานวน 4 ครั้ง
- โครงการ Corridor Towns จานวน 2 ครั้ง
โครงการสตึงบท
1) 5 ม.ค. 65 สพพ. เข้าร่วมการประชุม Monthly Meeting
ประจา ธ.ค. 64 ร่วมกับ MPWT ทปษ. และ ผรม.
2) 18 ม.ค. 65 สพพ. ประชุมติดตามความคืบหน้าการทางาน
ของ ทปษ. และ ผรม.
3) 3 ก.พ. 65 สบค. 2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส
ตึงบทฯ ร่วมกับ MPWT (Monitoring Meeting 2/65)
4) 3 มี.ค. 65 สพพ. ประชุม Monthly Meeting ประจาเดือน
ก.พ. 65 ร่วมกับ MPWT ที่ปรึกษา และผู้รับเหมา
** ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานติดตามเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ผรม. เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาของ คพพ. ในเดือน เม.ย. 65
โครงการ Corridor Towns
15 ก.พ. 65 สพพ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่
3/65
(หารือกับ MOC และ KSG เกี่ยวกับ
แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่าย)
** ปัจจุบัน KSG อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติ National Consultant
โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
26 ม.ค. 65 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมา
เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
(ติดตามครั้งที่ 4)
** ปัจจุบัน สบค. 2 อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายเมียนมาอย่างไม่
เป็นทางการ
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการ
โครงการถนนทวาย
23 ธ.ค. 63 คพพ. พิจารณาอนุมัติ FA
ภายใต้กรอบวงเงินฯ และเงื่อนไขทางการเงิน
ตามมติ ครม. เมื่อ 7 พ.ค. 58
***จะเสนอต่อ รมว.กค. เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามี
ความเหมาะสม

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หลักฐาน
ไตรมาสที่ 2

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สบค. 2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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โครงการสตึงบท
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/7
ลว. 12 ม.ค. 65 (5 วันทาการ)
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/21
ลว. 25 ม.ค. 65 (5 วันทาการ)
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/42
ลว. 8 ก.พ. 65 (3 วันทาการ)
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/68
ลว. 10 มี.ค. 65 (5 วันทาการ)

โครงการ Corridor Towns
'- บันทึกข้อความ สบค. 02/48
ลว. 17 ก.พ. 65 (2 วันทาการ)

โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง
'- No. NEDA 57/2565
ลว. 26 ม.ค. 65

โครงการถนนทวาย
'-

หน้าที่ 10

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
3. ดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและ
กระบวนการให้บริการทางการ วิชาการตามกรอบวงเงินที่ได้ตกลงอย่าง
เงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง มีประสิทธิภาพ
การเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ ของ สพพ. ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรม/ขั้นตอน
1.7.5 สนับสนุนภารกิจด้านงานวิศวกรรมภายใต้การให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ให้ความเห็นและตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของ
บริษัทที่ปรึกษาในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ (การให้
ความเห็นเชิงวิศวกรรมนับตั้งแต่วันเดินทางกลับจากการ
ปฏิบัติงานตามปกติ)
(2) ประเมินผลหรือเปรียบเทียบผลงานการก่อสร้างที่
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมกับแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบความคิดเห็น ในการเบิกจ่ายเงินของ
โครงการ
(3) ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรม ในกรณีประเทศเพื่อนบ้าน
มีกรณี Variation Order โดยให้คาแนะนาจะมีปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การงานต่อไป
(4) สรุปผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง รายไตรมาสในแต่
ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและมีการดาเนินการอยู่
(5) สรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ของผู้รับจ้าง
ในแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือหลังจบการดาเนินงาน

1.8

ผลลัพธ์
โครงการก่อสร้างภายใต้
การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีความ
ยั่งยืนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม

จัดทาแผนโครงการที่ เป็นไปได้ 3 ปี ที่ สอดคล้องกับ
การให้ความช่วยเหลือทาง
Country Strategy (CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 เงินและวิชาการที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สอดคล้องกับ CS
1. กาหนดแนวทางการดาเนินงานจัดทาแผนโครงการความ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 เป็นไปได้ 3 ปี
2570 รวมทั้งศักยภาพ
2. ประสานงานหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ และผลประโยชน์ของไทย
3. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ
เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
และต่างประเทศ เพื่อรับทราบความต้องการโครงการ
กรอบความร่วมมือใน
4. จัดทารายชื่อโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี
ภูมิภาค
5. เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หลักเกณฑ์

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
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

ฝวก. สามารถดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความสรุปความเห็น
ทางด้านวิศวกรรม โดยเฉลี่ย ภายใน 3-5 วัน

- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/4 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
'- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/8 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
'- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/11 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
'- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/13 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
'- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/17 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565
'- บันทึกข้อความ ฝวก. 08/18 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565

6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)
ระดับ 1 กาหนดกรอบแนวทาง แผนการดาเนินงานและวิธีการดาเนินงานจัดทา
แผนโครงการความเป็นไปได้ 3 ปี
ระดับ 2 ดาเนินการศึกษา และทบทวนรายชื่อโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี เดิม
โดยพิจารณาจาแนกตามสาขาการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy
2022-2027) ในแต่ละประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ทิศทางการกาหนดโครงการที่เป็นไปได้ในอนาคต ภายในสิ้นไตรมาส 1 (เดือน
ธันวาคม 2564)
ระดับ 3 ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ระดับ 4 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการโครงการ
ระดับ 5 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการโครงการ ภายใน
สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2565) *

สนผ. ดาเนินการจัดทากรอบแนวทาง แผนการดาเนินงาน และ
วิธีการดาเนินงานจัดทาแผนโครงการความเป็นไปได้ 3 ปี พร้อม
ทั้งเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว และ สนผ. ได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อร่วมหารือและรับทราบความต้องการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/187 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564
'- บันทึกข้อความ ที่ สนผ. 04/210 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564
'- ข่าวการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country
Strategy: CS) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2570 และหารือ (ร่าง)
แผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ใน
กัมพูชาที่สอดคล้องกับ CS ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

ฝวก.

สนผ.
สบค. 1
สบค. 2

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4.19

5

หน้าที่ 11

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

1. พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของ
โครงการในเชิงลึก เช่น รายประเทศ
โครงการ เป็นต้น ตามหลัก
มาตรฐานสากล

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1.9

ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่ แล้ว
เสร็จ (โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ ง ใน สปป.
ลาว)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ประเมินโครงการ
(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ
(3) นาเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบ

สามารถนาบทเรียน
ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการในอดีต
มาปรับใช้กับการ
ดาเนินงาน
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือในอนาคต

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ดาเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 2 รายงานผลการจ้างที่ปรึกษาให้ ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัติ
ระดับ 3 ผอ. สพพ. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ระดับ 4 ตรวจรับ Inception Report
ระดับ 5 ตรวจรับ Progress Report

สนผ. ดาเนินการกระบวนการจ้างที่ปรึกษาฯ และรายงานผลการ - บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/236 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64
จ้างที่ปรึกษาให้ ผอ. สพพ. พิจารณาอนมัติ
'- ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา (สัญญาเลขที่ 1/2565
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)
'- (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของ
โครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน
สปป.ลาว ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อตรวจรับ
Inception Report

2.1

ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ สพพ.
โดยสอดคล้องกับหลักการ Responsible Business
Conduct (RBC)
2.1.1 จัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุ นของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (รายงาน
ประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country
Risk))
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการให้ความเสี่ยงของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(3) จัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (รายงานประเมิน
ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)) เสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อพิจารณา
กาหนดการจัดทารายงาน
-ประเทศ CLM จัดทาทุกเดือน
-ประเทศ VBST จัดทา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ของทุก
ปีงบประมาณ)

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ทบทวนรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVBST) ทุกเดือน
ระดับ 2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและการลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVBST) ทุกเดือน
ระดับ 3 วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVBST) ทุกเดือน
ระดับ 4 จัดทาระเบียบวาระการประชุมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVBST) (การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)) เสนอ ผอ.สพพ เพื่อพิจารณาทุก
เดือน
ระดับ 5 รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สพพ.
ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVBST) (การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อน
บ้าน (Country Risk)) เสนอ คพพ. เพื่อทราบทุกเดือน

สนผ. ดาเนินการทบทวนรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
(CLMVBST) ทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนของ สพพ. ในประเทศเพื่อนบ้าน
(CLMVBST) (การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน
(Country Risk)) เสนอ คพพ. เพื่อทราบทุกเดือน

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

สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างมีคุณภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

6 เดือนแรก
- ไม่มี –

- เลขที่ในระบบ E-saraban ที่ สนผ. 04/188 ลงวันที่ 20 ต.ค. 64
'- เลขที่ในระบบ E-saraban ที่ สนผ. 04/211 ลงวันที่ 18 พ.ย. 64
'- เลขที่ในระบบ E-saraban ที่ สนผ. 04/237 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 64
'- เลขที่ในระบบ E-saraban ที่ สนผ. 04/ ลงวันที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

4

5

สนผ.

5

สบค. 1

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : รวบรวมข้อมูล หารือกับ สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่
จาเป็นสาหรับการประเมินความเสี่ยงโครงการ
ระดับ 2 : ระดับ 3 : ประเมินความเสี่ยงโครงการช่วงก่อนเริม่ ดาเนินโครงการตามกรอบ DMF
ระดับ 4 : ระดับ 5 : เสนอผลการประเมินฯ ต่อ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
หมายเหตุ:
1. จะสามารถดาเนินการได้เมื่อ จนท.สบค.1 ได้รับการอบรมแนวทางปฏิบัตติ าม DMF จาก
ADB ภายใน ต.ค. 64 - มี.ค. 65
2. จะสามารถปฏิบัตไิ ด้ตามเกณฑ์ดงั กล่าวได้เมื่อได้รับ Formal Request อย่างเป็นทางการ
จาก สปป.ลาว และให้ดาเนินการเฉพาะขั้นตอนหลังศึกษาความเป็นไปได้ F/S แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หน้าที่ 12

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

1. พัฒนากรอบประเมินความเสี่ยงของ
โครงการในเชิงลึก เช่น รายประเทศ
โครงการ เป็นต้น ตามหลัก
มาตรฐานสากล

กิจกรรม/ขั้นตอน
2.1.3 ประเมินความเสี่ยงโครงการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สปป. ลาว และเมียนมา ที่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามแนวทางที่ จัดทาในปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดส่งแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทารายงานผลการประเมินฯ และแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการของปีงบประมาณถัดไป
(4) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา

2.2

จัดทาแผนบริหารโครงการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะ
วิกฤติ
2.2.1 กรณีศึกษาเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) เดือนที่ 1: จัดทา TOR
(2) เดือนที่ 2-4: ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
(3) เดือนที่ 5-11: กากับดูแลและตรวจรับผลงานของที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและแผนงาน
(4) เดือนที่ 12: เสนอผลการศึกษาต่อ คพพ. เพื่อทราบ

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

ผลลัพธ์
สพพ. สามารถดาเนิน
โครงการได้อย่างมีคุณภาพ
ของงานและลดโอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลว

แผนบริหารโครงการ FA
และ TA ในภาวะฉุกเฉิน
(กรณีศึกษานาร่อง: เมียน
มา)

แผนบริหารความเสี่ยง
กรณีประเทศเพื่อนบ้าน
ผิดนัดชาระหนี้ ตาม
มาตรฐานสากล

หลักเกณฑ์

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

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนแรก
- ไม่มี –

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

สบค. 1
สบค. 2

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 : จัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 : ระดับ 3 : รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยงฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 : จัดทารายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ของโครงการในปี 65 และ
จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ปี 66
ระดับ 5 : ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ปี 65
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ปี 66
หมายเหตุ: กรอบระยะเวลาดาเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง
โครงการฯ กาหนดให้จัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเดือน มิ.ย. ของทุกปี

6 เดือนแรก
ระดับ 1 : ผอ. สพพ. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
ระดับ 2 : ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบกรอบการจัดทาร่างแนวปฏิบัติฯ
ระดับ 3 : คทง. ดาเนินการศึกษาตามกรอบการจัดทาร่างแนวปฏิบัติฯ
ระดับ 4 : คทง. ประชุมระดมให้ความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติฯ
ระดับ 5 : ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติฯ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2
1) 20 ม.ค. 65 ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/65 (เสนอร่างแนว - รายงานการประชุม คพพ.
ปฏิบัติฯ ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 3/65 วาระที่ 5.2
2) 14 ก.พ. 65 ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2/65 (เสนอร่างแนว - บันทึกข้อความ สบค. 02/80
ปฏิบัติฯ เพิ่มเติม)
ลว. 24 มี.ค. 65
3) 7 มี.ค. 65 สบค. 2 เสนอแนวปฏิบัติฯ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ครั้งที่ 2/65
4) 16 มี.ค. 65 สบค. 2 เสนอแนวปฏิบัติฯ ในการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 3/65
5) 24 มี.ค. 65 ผอ. สพพ. อนุมัติ
แนวปฏิบัติฯ (ฉบับปรับปรุงตามข้อสังเกตของ คพพ.)

สบค. 2

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 นาเสนอแนวทางการศึกษาต่อ ผอ.สพพ. (ภายใน ต.ค. 64)
ระดับ 2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลี่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนบริหาร
และแนวทาง กรณี สปป.ลาว ผิดนัดชาระหนี้/หรือมีการประนอมหนี้
ระดับ 3 ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงหรือแนวทางในการประนอมหนี้ กรณี
สปป.ลาว ผิดนัดชาระหนี้/ขอประนอมหนี้ (ภายใน ธ.ค. 64)
ระดับ 4 นาร่างผลการศึกษาเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใน สพพ.
เพื่อระดมความเห็น
ระดับ 5 เสนอ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพื่อพิจารณา (ภายใน มี.ค. 65)

- 19 ม.ค. 65 คพพ. เห็นว่า ควรมีการบริหารความเสี่ยง หาก
'- บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/273 ลว. 28 ต.ค. 64
สปป. ลาว ประกาศหยุดชาระหนี้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร โดย
มอบหมายให้พิจารณาเกณฑ์การกาหนดชั้นการสารองหนี้ที่
คานึงถึงคุณภาพหนี้ของลูกหนี้
- 3 ก.พ. 65 และ 1 มี.ค. 65 สบท. ได้จัดการประชุมคณะทางาน
ศึกษาและกาหนดแนวปฏิบัติกรณีการผิดนัดชาระหนี้และการ
รับรู้ผลขาดทุนหรือด้อยค่าจากการผิดนัดชาระหนี้ เพื่อพิจารณา
แนวทางการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญของ สพพ. ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และแนวทางการจัดการสภาพ
คล่องกรณี สพพ. ไม่ได้รับชาระหนี้
- 17 ก.พ. 65 สพพ. ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
ผิดนัดชาระหนี้กับ JICA
- 7 มี.ค. 65 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
พิจารณาแนวทางการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญของ สพพ. โดย
ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
- 16 มี.ค. 65 คพพ. พิจารณาเห็นชอบแนวทางกรณีประเทศ
เพื่อนบ้านผิดนัดชาระหนี้
- 22 มี.ค. 65 สพพ. ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการ
ผิดนัดชาระหนี้กับ ADB

สบท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

5

หน้าที่ 13

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 จัดทากรอบ
2. พัฒนากรอบการประเมินโอกาสจาก
ประเมินความเสี่ยงของประเทศ โครงการลงทุนในลักษณะต่อยอดจาก
เป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ โครงการที่กาลังดาเนินการ
รวมถึงความยั่งยืนทางการเงิน
ของ สพพ. ในการดาเนินการ
ตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน

ลาดับที่
2.3

กิจกรรม/ขั้นตอน
ทบทวนแนวทางการประเมินผลโครงการที่ แล้วเสร็จ
(Post Evaluation) ของ สพพ. ให้ สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของ OECD (ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ 3-5
ปี)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ของ สพพ. ที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation)
2. ศึกษาแนวทางการประเมินผลโครงการ (Post
Evaluation) ตามแนวทางของ OECD
3. การศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่มีความสอดคล้องกัน
กับขั้นตอนการทา DMF
4. จัดทาร่างแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
(Post Evaluation) ของ สพพ.

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

หลักเกณฑ์

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ดาเนินการศึกษาประกาศ สพพ. เรื่อง การประเมินผลโครงการ
ที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง
ระดับ 2 ศึกษาแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จของ OECD และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 นารายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ที่แล้วเสร็จเสนอ ผอ. สพพ.
ระดับ 4 จัดทาร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ที่แล้วเสร็จของ สพพ.
ระดับ 5 นาร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จของ
สพพ. เสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 31 มี.ค. 65 และประสาน สอก. เพื่อจัดทา
ประกาศ สพพ. เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. ... ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สนผ. ดาเนินการศึกษาประกาศ สพพ.
ประกาศสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563 ฉบับ
บ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
ปรับปรุง และศึกษาแนวทางการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2565
ของ OECD และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

หน้าที่ 14

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ล้าดับที่

กิจกรรม/ขันตอน

กลยุทธ์ 1 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านโครงสร้างพืนฐานเพื่อต่อ
ยอดการพัฒนาและลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐานส้าหรับ
ประเทศคู่พัฒนา

1. ก้าหนดแผนงานและขอบเขตงานวิจัยเชิงน
โนบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบและมอบภารกิจด้านการ
วิจัยเชิงนโนบายด้านความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ โดยใช้อัตราก้าลังบน
โครงสร้างเดิม
3. จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยเชิงนโยบาย
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านโครงสร้างพืนฐาน

1.1

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

ผลลัพธ์
สพพ. มีแนวทางในการ
พิจารณาก้าหนดกลยุทธ์
การด้าเนินโครงการเพื่อ
การพัฒนาในประเทศ
เพื่อนบ้านที่หลากหลาย
มากยิ่งขึน

หลักเกณฑ์

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ก้าหนดแนวทางการศึกษาพลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง
ระดับ 2 ระดับ 3 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาแนวทางการด้าเนินงานฯ
ระดับ 4 ระดับ 5 รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary data) จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญทังภาคส่วนราชการและเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลการด้าเนินงาน

สนผ. ด้าเนินการก้าหนดแนวทางการศึกษาพลวัตของจีนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และเสนอ ผอ. พิจารณาแนวทางการด้าเนินงานฯ

หลักฐาน

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/205 ลงวันที่ 10
พ.ย. 64
'- สัมภาษณ์อาจารย์ศนู ย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์
และอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 มีนาคม
2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สนผ.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

หน้าที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ล้าดับที่

กิจกรรม/ขันตอน

กลยุทธ์ 1 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านโครงสร้างพืนฐานเพื่อต่อ
ยอดการพัฒนาและลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐานส้าหรับ
ประเทศคู่พัฒนา

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานของ สพพ. ที่ได้ด้าเนินการใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมา และแผนงาน
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน

1.2

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

กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายการ
วิจัยเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพ

1. สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มีคุณภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายในประเทศทังภาครัฐ และเอกชน
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มีคุณภาพร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศด้านการวิจัยและคลัง
สมองด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยเชิง
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

2.1

จัดท้างานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS จ้านวน 1
หั วข้อ
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) แต่งตังคณะท้างานและผู้ประสานงานด้าเนินการจัดท้า
แผนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ OBELS

ผลลัพธ์
รูปแบบข้อมูล FA/TA ที่
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และต่อยอด
ส้าหรับกิจกรรมอื่นใน
อนาคต

สพพ. สามารถสร้าง
พันธมิตรด้านการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

หลักเกณฑ์

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

ผลการด้าเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 9
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 8
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 3 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน
7 วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 4 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 6
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 5 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 5
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)
ระดับ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 9
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 8
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 3 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 7
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 4 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 6
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน
ระดับ 5 : ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบันภายใน 5
วันท้าการนับจากวันสุดท้ายของเดือน

สบค. 1
สบค. 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ สบค. 1 ให้เป็นปัจจุบันดังนี
- ต.ค. 64 ภายในวันที่ 7 ต.ค. 64 (5 วันท้าการ)
- พ.ย. 64 ภายในวันที่ 4 พ.ย. 64 (4 วันท้าการ)
- ธ.ค. 64 ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64 (5 วันท้าการ)
- ม.ค. 65 ภายในวันที่ 7 ม.ค. 65 (5 วันท้าการ)
- ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 ก.พ. 65 (5 วันท้าการ)
- มี.ค. 65 ภายในวันที่ 4 มี.ค. 65 (4 วันท้าการ)

สบค. 1
ม.ค.
ภาพถ่ายหน้าเว็บ สพพ. ณ วันที่ 7 ม.ค. 65
ก.พ.
ภาพถ่ายหน้าเว็บ สพพ. ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65
มี.ค.
ภาพถ่ายหน้าเว็บ สพพ. ณ วันที่ 4 มี.ค. 65

สบค. 2
1) 7 ม.ค. 65 ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ณ ธ.ค. 64
2) 7 ก.พ. 65 ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ณ ม.ค. 65
3) 7 มี.ค. 65 ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ณ ก.พ. 65

สบค.2
- 5 วันท้าการ
- 5 วันท้าการ
- 5 วันท้าการ
หมายเหตุ: หลักฐานปรากฏตามแพลตฟอร์ม
Google Sheets ระบบ Back office และ Website
ของ สพพ.

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 คณะท้างานประชุมหารือเพื่อก้าหนดหัวข้องานวิจัยร่วมกัน
ระดับ 2 รายงานสรุปผลการหารือ ต่อ ผอ.สพพ.
ระดับ 3 ด้าเนินงานวิจัยตามหัวข้อและแนวทางที่ได้ร่วมกันก้าหนด
ระดับ 4 ระดับ 5 คณะท้างานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการด้าเนินงาน

- คณะท้างานประชุมหารือเพื่อก้าหนดหัวข้องานวิจัยร่วมกัน และรายงาน
- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/143 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64
สรุปผลการหารือ ต่อ ผอ.สพพ. รวมทังด้าเนินงานวิจัยตามหัวข้อและแนวทาง
ที่ได้ร่วมกันก้าหนด
'- คณะท้างานได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.
64

ผู้รับ
ผิดชอบ

สบค. 1
สบค. 2

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

5

สนผ.

5

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หน้าที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่และ
สื่อสารองค์ความรู้ด้าน
โครงสร้างพืนฐานและการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุณภาพ

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ล้าดับที่

กิจกรรม/ขันตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารและการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ท้าการศึกษาแก่
หน่วยงานด้านการพัฒนา ทังภาครัฐและเอกชน
คู่ร่วมพัฒนาต่าง ๆ และสาธารณชน

3.1

จัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni เพื่อเผยแพร่บทบาท
และภารกิจของ สพพ.
ขันตอนการด้าเนินงาน
(1) คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอน ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับภารกิจของ สพพ. หรือสถาบันการศึกษาที่มีความ
สนใจ
(2) ประสานจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับ
มหาวิทยาลัยเป้าหมาย
(3) สพพ. น้าเสนอบทบาทและภารกิจ รวมถึงการด้าเนินงาน
ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา
(4) ประเมินผลกิจกรรม NEDA Talk in Uni

สถาบันอุดมศึกษามีการ
น้าองค์ความรู้ด้านการ
บริหารและการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานไปปรับ
ใช้และต่อยอดเพื่อ
การศึกษาและวิจัย

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 น้าเสนอแผนการด้าเนินงานให้ ผอ.สพพ. พิจารณาอนุมัติ
ระดับ 3 คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการสอน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของ สพพ. หรือสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ กทม. จ้านวน 1 แห่ง
และต่างจังหวัด 1 แห่ง พร้อมทังน้าเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา
ระดับ 5 ประสานงานจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni กับมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย

3. ส่งเสริมและจัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริม
ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) โดย
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานแก่ประชาชนในพืนที่ตามยุทธศาสตร์

3.2

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

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

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 แต่งตังคณะท้างานศึกษาวิเคราะห์พืนที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ
ภายในเดือน ต.ค. 64
ระดับ 2 จัดท้าแผนงาน ภายในเดือน พ.ย. 64
ระดับ 3 ผู้อ้านวยการ สพพ. อนุมัติแผนการด้าเนินโครงการ ภายในเดือน
ธ.ค. 64
ระดับ 4 ด้าเนินการจัดท้าก้าหนดราคากลาง ภายในเดือน ม.ค. 65
ระดับ 5 ผู้อ้านวยการ สพพ. อนุมัติรายงานผลการก้าหนดราคากลาง ภายใน
เดือน ก.พ. 65
(เกณฑ์ใหม่ที่ ผอ.สพพ. อนุมัติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65)

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

ผลการด้าเนินงาน
สนผ. ด้าเนินการเสนอแผนการด้าเนินงานให้ ผอ. สพพ. พิจารณา และ
คัดเลือกสถาบันการศึกษาในพืนที่ กทม. จ้านวน 1 แห่ง และต่างจังหวัด 1
แห่ง ตลอดจนประสานงานการจัดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ไปยัง
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

- ผอ.สพพ. ได้อนุมัติค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง ตามข้อ 3.1
แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64
'- วันที่ 4 ก.พ. 65 ผอ.สพพ. อนุมัติรายงานผลของคณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง
'- วันที่ 8 มี.ค. 65 ผอ.สพพ. อนุมัติค้าสั่ง สพพ. ที่ 23/2565 คณะกรรมการ
ด้าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ส้าหรับการจัดจ้างก่อสร้างสุขศาลาอนามัย "โรงหมอน้อยโนนสะหวัน" บน
พืนที่โครงการก่อสร้างถนน R11 สปป.ลาว
หมายเหตุ: วันที่ 21 มี.ค. 65 ผอ.สพพ. สั่งการให้ส้านักอ้านวยการ ฝ่ายพัสดุ
ด้าเนินการยกเลิกค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างออกแบบฯ และ
หมายเหตุ การเดินทางส้ารวจพืนที่ ติดตามงาน ตรวจรับงาน และเตรียมพิธี แก้ไข (ใหม่) เป็นค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการจัดจ้างก่อสร้าง (โดยวิธี
เปิด/ส่งมอบ ที่จะจัดขึนในช่วงต้นปี 2566 หากสถานการณ์การระบาดของ เฉพาะเจาะจง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง เป็นไปตาม
โควิด-19 ดีขึน หรือเดินทางข้ามประเทศได้จะด้าเนินการทันที
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุหารือกับกรมบัญชีกลาง เรื่องแบบ
แปลนงานก่อสร้างที่เป็นอาคารมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขลาว จะ
ด้าเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้าวันที่ 28 มี.ค. 65
ยังไม่ได้รับค้าตอบแต่อย่างใด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/206 ลงวันที่ 12 พ.ย. 64
'- หนังสือ ที่ สพพ 688/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 64

สนผ.
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1. บันทึก สปส.07(2)/51 ลงวันที่ 18 ต.ค. 64
2. ค้าสั่ง สพพ. ที่ 93/2564 ลงวันที่ 19 ต.ค. 64
3. บันทึก สปส.07(2)/62 ลงวันที่ 24 ต.ค. 64
4. บันทึก สอก.05(3)/392 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64
5. ค้าสั่ง สพพ. ที่ 111/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 64
6. บันทึก สปส.07(2)/15 ลงวันที่ 4 ก.พ. 65
7. บันทึก สอก.05(3)/80 ลงวันที่ 7 มี.ค. 65
8. ค้าสั่ง สพพ. ที่ 23/2565 ลงวันที่ 8 มี.ค. 65

สปส.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

(ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์)

หน้าที่ 3

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บูรณาการความร่วมมือ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและร่วมมือ
ทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนิ นงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

1.1

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและร่วมมือ
ทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนิ นงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

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

ผลลัพธ์
สพพ. เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมดังกล่าวได้
ประสบความสาเร็จ

หลักเกณฑ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ดาเนิ นการกาหนดหัวข้อหลัก รูปแบบและร่างกาหนดการสาหรับการประชุมเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อ
พิจารณา
ระดับ 2 ประสานนัดหมายการประชุม และจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับ 3 ดาเนิ นการจัดการประชุม
ระดับ 4 จัดทารายงานสรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบระดับ 5 เสนอ คพพ. เพื่อทราบ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สนผ. ดาเนิ นการกาหนดหัวข้อหลัก รูปแบบและร่างกาหนดการสาหรับการประชุมเสนอ ผอ. บันทึกข้อความ ที่ สนผ. 04/231 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 64
สพพ. เพื่อพิจารณา และประสานนัดหมายการประชุม และจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม *จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้ประเมินแล้วว่าจะมีการจัด
ประชุมในรูปแบบ Onsite ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 และได้มีการกาหนดหัวข้อกาปร
ระชุมดังกล่าวแล้ว

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5.00

5

สนผ.

หมายเหตุ: เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมในรูป
แบบเดิมได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 ดังนั้น จะพิจารณาขอขยายกาหนดการจัดการประชุมไปไว้ช่วงครึ่งหลัง
ของปีงบประมาณ 65 โดยรูปแบบการประชุมอาจจะเป็นรูปแบบเดิมหรือ online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด19 ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

1.2

กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

กิจกรรม/ขั้นตอน

ผู้รับ
ผิดชอบ

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

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

1.2.3 จัดการประชุม Working Group ระหว่าง สพพ. และ ADB TRM รวมถึงผู้แทนในระดับ Technical
Level ของ ADB Office ใน CLMV BST เพื่อหารือโอกาสและแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในประเทศ
เพื่อนบ้านและจัดทาแผนงานรายปี
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทางานซึ่งเป็นผู้แทนจาก สพพ.
2. หารือร่วมกับผู้แทนจาก ADB TRM ในการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งกาหนดการ รูปแบบ แนวทาง หัวข้อการ
ประชุม รวมถึงวัน เวลาและสถานที่
3. ร่วมกันจัดการประชุมและจัดทาแผนความร่วมมือรายปีตอ่ ไป

สนผ.

สพพ. และ JICA มีการ
กระชับความสัมพันธ์และ
การบูรณาการระหว่างกัน
อย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
สนผ. ประสานผู้แทน JICA เพื่อร่วมกันกาหนดหัวข้อการประชุม รูปแบบและกาหนดการ
บันทึกข้อความ ที่ สนผ. 04/229 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 64
ระดับ 1 ประสานผู้แทน JICA เพื่อร่วมกันกาหนดหัวข้อการประชุม รูปแบบและกาหนดการสาหรับการประชุม สาหรับการประชุม เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา และประสานนั ดหมายการประชุม พร้อมทั้ง
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา
จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับ 2 ประสานนัดหมายการประชุม
ระดับ 3 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับ 4 ดาเนิ นการจัดการประชุม
ระดับ 5 จัดทารายงานสรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบ

สนผ.

สพพ. และ ADB มีการ
กระชับความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงมากขึ้น

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 ประสานผู้แทน ADB เพื่อหารือนัดหมายการประชุม
ระดับ 2 จัดทากาหนดการ และเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับ 3 ดาเนิ นการจัดการประชุม
ระดับ 4 จัดทารายงานสรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบระดับ 5 เสนอ คพพ. เพื่อทราบ

จัดการประชุม Working
Group ระหว่าง สพพ.
และ ADB TRM รวมถึง
ผู้แทนในระดับ
Technical Level ของ
ADB Office ใน CLMV
BST เพื่อหารือโอกาส
และแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกันในประเทศ
เพื่อนบ้านและจัดทา
แผนงานรายปี

สนผ. ได้ดาเนินการประสานผู้แทน ADB เพื่อหารือนั ดหมายการประชุม และจัดทากาหนดการ รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2564 ระเบียบวาระที่ 6.4 การประชุม
และเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม รวมทั้งดาเนินการจัดการประชุม ตลอดจนจัดทารายงาน ADB-Thailand NEDA Regional-Level Consultation ครั้งที่ 1
สรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบระดับ 5 เสนอ คพพ. เพื่อทราบ

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
สนผ. ได้ดาเนินการประสานผู้แทน ADB เพื่อหารือนั ดหมายการประชุม รูปแบบการประชุม
ระดับ 1 ประสานผู้แทน ADB เพื่อหารือนัดหมายการประชุม รูปแบบการประชุมและหัวข้อการประชุม
และหัวข้อการประชุม
ระดับ 2 ระดับ 3 จัดทาสรุปข้อมูลรูปแบบ หัวข้อ ผู้เข้าร่วมการประชุมและกาหนดวันเวลาสาหรับการประชุมเสนอ ผอ.
สพพ. พิจารณา
ระดับ 4 ระดับ 5 จัดทาร่างกาหนดการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา "
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6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 65)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล และจัดทาข้อมูลสาหรับการประชุม
ระดับ 2 ระดับ 3 ดาเนิ นการจัดการประชุม
ระดับ 4 ระดับ 5 จัดทารายงานสรุปผลการประชุมเสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบ"

ยุทธศาสตร์ที่ 3

หน้าที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บูรณาการความร่วมมือ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่
1.3

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

ผลลัพธ์

ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจและ
ร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

หลักเกณฑ์

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4

6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
ระดับ 1 : ประสานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group)
ระดับ 2 : ระดับ 3 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) ภายใน 31 ธ.ค. 64
ระดับ 4 : ระดับ 5 : สรุปผลการประชุม เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

ผลการดาเนินงาน
6 เดือนแรก
1) ประสานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) ในวันที่
18 พ.ย. 2564
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) ในวันที่ 14 ธ.ค.
2564 และเสนอรายงาน วันที่ 30 ธ.ค. 64

หลักฐาน
1) อีเมลนัดประชุมระหว่าง สพพ. และ EXIM
2) ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3) บันทึก สบค. 1/165 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5
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สบค. 1

6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 65)
ระดับ 1 : ประสานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group)
ระดับ 2 : ระดับ 3 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างผู้บริหาร (Close Group) ภายใน 30 มิ.ย. 65
ระดับ 4 : ระดับ 5 : สรุปผลการประชุม เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ

กลยุทธ์ที่ 1 ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้
แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความ
ร่วมมือทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่าง
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

1.ทางานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนความช่วยเหลือและร่วมมือ
ทั้งทางการเงินและทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การ
2. หาข้อสรุปขอบเขตการทางาน ทรัพยากรระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็นแผนงานระยะปานกลาง
(Midterm Plan) ของแผนงาน/โครงการการดาเนิ นงานของ
สพพ. พร้อมระบุหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปขอบเขตการทางานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

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

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

6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)
ระดับ 1 สรุปแนวทางและนโยบายในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ และประชุมคณะทางาน
ภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ครั้งที่ 1 ภายในสิ้นไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2564)
ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการในการให้ FA และ TA แก่ ประเทศเพื่อน
บ้านตามแนวทางที่กาหนดร่วมกัน
ระดับ 5 สรุปผลการดาเนินงาน เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบ ผลการดาเนิ นงานครั้งที่ 1 ภายในสิ้นไตรมาส 2
(เดือนมีนาคม 2565)

สนผ. ได้ดาเนินการสรุปแนวทางและนโยบายในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ
และประชุมคณะทางานภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ครั้งที่ 1 และขับเคลื่อนการ
ดาเนิ นงานตามแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการในการให้ FA และ TA แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแนวทางที่กาหนดร่วมกัน

- บันทึกข้อความ ที่ สนผ 04/175 ลงวันที่ 4 ต.ค. 64
'- บันทึกข้อความ ที่ สนผ. 04/223 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 64
'- หนังสือ ที่ สพพ 676/2564 ลงวันที่ 10 ธ.ค. 64

สนผ.
สบค.1
สบค.2
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6 เดือนหลัง (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565)
ระดับ 1 ประชุมคณะทางานภายใต้แผนความร่วมมือเชิงบูรณาการฯ ครั้งที่ 2 ภายในสิ้นไตรมาส 3 (เดือน
มิถุนายน 2565)
ระดับ 3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนความร่วมมือเชิงบูรณาการในการให้ FA และ TA แก่ ประเทศเพื่อน
บ้านตามแนวทางที่กาหนดร่วมกัน
ระดับ 5 สรุปผลการดาเนินงาน เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อทราบผลการดาเนินงานครั้งที่ 2 ภายในสิ้นไตรมาส 4
(เดือนกันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

หน้าที่ 2

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
1. ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและ
ศักยภาพในมิติด้านความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และด้านการจัดการข้อมูล มาร่วมงาน

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

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

1.1 สารวจความพึงพอใจของบุคลากร สพพ. ตามผลการศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตามหลักการ Responsible business
conduct (RBC) ด้านสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานและ
แรงงานสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจปี 2565
2. เสนอแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ.
เพื่อพิจารณา
3. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
4. วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
5. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ.

องค์กรมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และเจ้าหน้าที่
รู้สึกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร นามา
ซึ่งความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในองค์กรและความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์กร

1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์

บุคลากรของ สพพ. มี
ทักษะและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้นในทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้อง

1.2.1 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
อย่างเป็นรูปธรรม (กิจกรรมใหม่)เพื่อเป็นเครื่องมือที่ ช่วย
ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล และส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองและการเติบโตทางอาชีพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผน IDP อย่างเป็นรูปธรรม (กิจกรรมใหม่)
2. เสนอแผน IDP ต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่ออนุมัติใช้

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

6 เดือนแรก
ระดับ 1 ทบทวนแบบสอบถาม และศึกษาแนวทางในการ
จัดทาแบบสอบถาม
ระดับ 3 จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจปี 2565 ต่อ ผอ. สอก. ภายใน
เดือนธันวาคม 2564
ระดับ 5 เสนอแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณา
ภายในเดือนมีนาคม 2565
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ระดับ 3 วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลจากแบบสารวจฯ
ระดับ 5 รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ. ภายในเดือนมิถุนายน 2565

6 เดือนแรก
ระดับ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทา IDP
ระดับ 3 จัดทาแผน IDP
ระดับ 5 เสนอ (ร่าง) แผน IDP ต่อผู้อานวยการ สพพ. ภายในเดือน มี.ค.
2565
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน IDP
ระดับ 2 ปรับปรุง (ร่าง) แผน IDP ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ระดับ 3 นาเสนอ (ร่าง) แผน IDP ต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระดับ 5 จัดทาแผนฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2566 ตามแผน IDP ที่
ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สอก.
(HR)

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- ได้ดาเนินงานทบทวนแบบสอบถาม และศึกษาแนวทาง
ในการจัดทาแบบสอบถาม รวมถึงได้เสนอ ผอ. สอก.
พิจารณาร่างแบบสารวจความพึงพอใจปี 2565 แล้ว
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เสนอแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้อานวยการ สพพ.
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
- ร่างแบบสารวจความพึงพอใจ
- บันทึกขออนุมัติให้ใช้แบบสารวจและดาเนินการ
สารวจความยึดมั่นผูกพันของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอก.
05(4)/66
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2564
- สอก. ขออนุมัติปรับหลักเกณฑ์และแผนการดาเนินงาน
การจัดทา IDP เนื่องจากในระหว่างการดาเนินงานพบว่า
ลาดับขั้นตอนในการดาเนินงานควรมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับหลักการจัดทา IDP ได้แก่
1) การนาเอากระบวนการที่จะดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มาดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2
2) จัดทา (ร่าง) IDP จานวน 10 ตาแหน่ง เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ทั้งนี้ การปรับหลักเกณฑ์การประเมินยังคงได้ผลลัพธ์ดังเช่น
หลักเกณฑ์การประเมินเดิม

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215 ลง
สอก.
(HR/Secretary)
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
- บันทึกขออนุมัติปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (Action
Plan) และแผนงานอื่นๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอก.05(4)/65
ลงวันที่
31 มีนาคม 2565

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน
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4.6

3

หน้าที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

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

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

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

6 เดือนแรก (ฝึกอบรมตาม Competency)
ระดับ 1 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
10
ระดับ 2 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
20
ระดับ 3 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
30
ระดับ 4 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
40
ระดับ 5 จานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
50
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2565

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
'- ณ 31 มีนาคม 2565 มีจานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 65.91
และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

'- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
- บันทึกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ที่ สอก.05(4)/62 ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2565

5

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

6 เดือนแรก
ระดับ 1 สารวจหลักสูตรและจัดทาแผนฝึกอบรมภายในองค์กร
ระดับ 2 เสนอแผนการฝึกอบรมภายในองค์กรต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
2564
ระดับ 4 สามารถจัดฝึกอบรมภายในองค์กรได้ 2 ครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2565
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าวเมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2564
- มีการจัดการฝึกอบรมภายใน จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ
ผลกระทบกับการทางานขององค์การมหาชน” (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565 และ
หลักสูตรที่ 2 “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย” เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2565
และรายงานผลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
- บันทึกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6
เดือนแรก ที่ สอก.05(4)/62
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
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1.2.4 จัดกิจกรรม Site visit เพื่อศึกษาหาความรู้จากองค์กร
ภายนอก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจหรือจัดหาสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม Site visit นอกสถานที่
2. จัดทาโครงการกิจกรรม Site visit เสนอ ผอ. สพพ.
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี
4. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 สารวจ/จัดหาสถานที่และจัดทาแผนงาน/โครงการ Site visit
ระดับ 2 เสนอแผนงาน/โครงการ Site visit ต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 ประสานหน่วยงานเพื่อเตรียมดาเนินโครงการ Site visit
ระดับ 4 สามารถจัดโครงการ Site visit ได้ 1 ครั้ง
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ Site visit
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม Site visit ไปหกเดือนหลัง หรือ
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
- บันทึกขออนุมัติปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (Action
Plan) และแผนงานอื่นๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอก.05(4)/65
ลงวันที่
31 มีนาคม 2565
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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 สรุปผลการจัด Lunch Talk ต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2565

มีการจัดกิจกรรม Lunch talk จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
'- ครั้งที่ 1 เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
'- ครั้งที่ 2 เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 1 วันที่ 9 ธันวาคม
2564
'- ครั้งที่ 3 เรื่อง สวัสดิการและระเบียบน่ารู้ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
- ครั้งที่ 4 เรื่อง Covid Talk เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
- ครั้งที่ 5 เรื่อง การวางแผนทางการเงิน และแนวทางในการลดหย่อน
ภาษี และ แนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์สาหรับเจ้าหน้าที่
สพพ. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
- ครั้งที่ 6 เรื่อง คณะทางานคุณธรรมไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2565 และรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

- บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม Lunch Talk
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ที่
สอก.05(1)/22 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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1.2.5 จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้
ให้ แก่บุคลากรในองค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดกิจกรรม 12 ครั้ง/ปี
2. รายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุกๆ 6 เดือน

,

ยุทธศาสตร์ที่ 4

หน้าที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์
(Enhancing Human
Resources)

3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา
เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ เข้าอบรม
หลักสูตรระยะสั้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์

1.3 การส่งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจหรือจัดหาการประชุม สัมมนาที่เหมาะสม
2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลหลังการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ทุกครั้ง
3. ติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา
เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ. ทุก 6 เดือน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะใน
การทางาน กระบวนการ
ทางานด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน (Operational
Efficiency)

2. พัฒนา Framework ผลการดาเนินงานของ
องค์กรเพื่อสนับสนุนคุณภาพและการ
ดาเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
(quality-and-results-oriented operations)
3. ดาเนินการกาหนดค่า KPIs และค่าเป้าหมาย
ที่ชัดเจนตอบโจทย์ประโยชน์ของรัฐและความ
ต้องการของประเทศร่วมพัฒนา
(development partners)

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

ผลลัพธ์

ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหาร
องค์กร มีความเชื่อมโยง
กัน ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

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

หลักเกณฑ์

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

6 เดือนแรก
ระดับ 1 สารวจหรือจัดหาและจัดทาแผนกิจกรรมการประชุม /สัมมนาฯ
ระดับ 2 เสนอแผนการจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนาฯ ต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 สามารถจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนาฯ ได้ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม 2564
ระดับ 4 สามารถจัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนาฯ ได้ 2 ครั้ง ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565
ระดับ 5 รายงานผลต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

- มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 นายภาธร สันติวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้า
ร่วมสัมมนา เรื่อง Policy Innovation Exchange เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2 นายวาสิทธิ์ อนันตวิเชียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเข้าสัม
มนนา เรื่อง ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แลรายงานผลต่อ ผอ. สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

- บันทึกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6
เดือนแรก ที่ สอก.05(4)/62
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

สอก.
(HR)
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6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 เจรจากับสานักงาน ก.พ.ร. และชี้แจงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กับ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ระดับ 3 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI ณ ไตรมาสที่ 1
ระดับ 5 จัดทารายงานผลประเมิน KPI ณ ไตรมาสที่ 2 (เบื้องต้น)

1. ดาเนินการเจรจาตัวชี้วัด ปี 2565 กับสานักงาน ก.พ.ร. แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64
2. ชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย KPI ปี 2565 ของ สพพ. ให้แก่
เจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64
3. จัดทารายงานผลประเมิน KPI ณ ไตรมาสที่ 1 (เบื้องต้น) เสนอ
ผู้อานวยการ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64
4. จัดทารายงานผลประเมิน KPI ณ ไตรมาสที่ 2 (เบื้องต้น) เสนอ
ผู้อานวยการ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65

1. สาเนา Email การเจรจาตัวชี้วัด (นอกรอบ) กับที่
ปรึกษาสานักงาน ก.พ.ร.
2. สาเนาเอกสารประกอบการชี้แจง KPI ปี 2565
3. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/271 ลงวันที่ 29 ธ.ค.
64. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ด้านการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
4. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/43 ลงวันที่ 30 มี.ค. 65
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ด้านการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

สปส.
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6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
ภายในไตรมาสที่ 1
ระดับ 2 ติดตามผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 1
ระดับ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สพพ. และ คพพ.
ระดับ 4 ติดตามผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 2
ระดับ 5 จัดทารายงานผลประเมินการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ณ ไตร
มาสที่ 2 (เบื้องต้น)

1. ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงปี 2565 ของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ.
รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64
2. ติดตามผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 1 แล้ว
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
3. ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 เสนอ ผอ.สพพ.
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64
4. นาเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. เมื่อวันที่ 17
ม.ค. 65 และเสนอ คพพ. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65
5. ติดตามผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 2
โดยส่งบันทึกแจ้งให้แต่ละสานักรายงานผลการดาเนินงานมายัง สปส.
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65
6. จัดทารายงานผลประเมินการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ณ ไตร
มาสที่ 2 (เบื้องต้น) เสนอ ผอ.สพพ. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65

1. Presentation ประกอบการชี้แจงแผนบริหารความ
เสี่ยง ปี 2565
2. สาเนาบันทึกติดตามผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 3
ธ.ค. 64
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65
4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2565
5. สาเนาบันทึกติดตามผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าตามแผน ณ ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 4
มี.ค. 65
6. สาเนาบันทึกที่ สปส 07/6 ลงวันที่ 30 มี.ค. 65
เรื่อง รายงานผลประเมินการบริหารความเสี่ยงของ
สพพ. ณ ไตรมาสที่ 2 (เบื้องต้น)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4

คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

หน้าที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

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

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

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

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

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

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

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 ดาเนินการกระบวนการประกาศ e-bidding
ระดับ 2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
ระดับ 3 ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาสที่ 1
ระดับ 4 ผู้พัฒนาระบบส่งมอบงานส่วนที่ 1 ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์
วิธีการดาเนินการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ระดับ 5 ผู้พัฒนาระบบส่งมอบงานส่วนที่ 2 Inception Report
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประชา
พิจารณ์ และไม่มีอุทธรณ์ผลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามใน
สัญญาได้ภายในเดือน พ.ย. 64

1. มีการประชาพิจารณ์ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 สิ้นสุด
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64
2. ดาเนินกระบวนการประกาศ e-bidding ระหว่างวันที่ 7-27 ธ.ค. 64
3. ณ วันที่ 27 ธ.ค. 64 มีผู้สนใจยื่นเอกสาร จานวน 4 บริษัท
4. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65
5. ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65

1. สปส.07(3)/57 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทา (ร่าง)
ขอบเขตของงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ปี งปม. 65
2. สอก.05(3)/277 ลงวันที่ 06/09/2564 เรื่อง
ประชาพิจารณ์การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. สอก.05(3)/318 ลงวันที่ 05/10/2564 เรื่อง
ประชาพิจารณ์การประกวดราคาจ้างโครงการ Front
& Back Officeฯ ครั้งที่ 2
4. สอก.05(3)/373 ลงวันที่ 15/11/2564 เรื่อง
ประชาพิจารณ์การประกวดราคาจ้างโครงการ Front
& Back Officeฯ ครั้งที่ 3
5. บันทึก สานักอานวยการ ที่ สอก.05(3)/393 ลง
วันที่ 7 ธ.ค. 64 เรื่อง ประชาพิจารณ์การประกวด
ราคาจ้างโครงการ Front & Back Officeฯ ครั้งที่ 4

มีระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่ได้
มาตรฐานสากล

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อ
ดาเนินการจัดจ้าง
ระดับ 2 จัดทาร่าง TOR
ระดับ 3 รายงานผลจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ. สพพ. ภายในไตรมาสที่ 1
ระดับ 4 ประกาศ e-bidding
ระดับ 5 ลงนามในสัญญาจ้าง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไม่มีผู้สนใจหรือมีการอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก ฯลฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อ
ดาเนินการจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR
3. คาดว่าจะรายงานผลคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ.สพพ.
ภายในเดือน เม.ย. 65

1. บันทึก สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสาร
องค์กร ที่ สปส.07(3)/47 ลงวันที่ 30 ก.ย. 64 เรื่อง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) ขอบเขตของ
งานโครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC
27001:2013 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. คาสั่ง สพพ. ที่ 85/2564 ลงวันที่ 1 ต.ค. 64 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) ขอบเขตของงาน
โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC
27001:2013 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

3.25

5

สปส.

สปส.

2

หน้าที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

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

ลาดับที่

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

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

3.1.4 เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บุคลากรมีอุปกรณ์ที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รองรับเทคโนโลยีในปัจ
(1) สารวจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
จับน และเพียงพอตาม
พ่วงภายใน สพพ. (ภายในปี 2564)
ความต้องการ รวมถึง
(2) รายงานผลการสารวจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ สามารถปฏิบัติงานได้
อุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน สพพ. เสนอต่อ ผอ.สพพ. (ภายในปี 2564) อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
(ภายในปี 2564)
(4) จัดทาร่าง TOR (ภายในปี 2564)
(5) รายงานผลจัดทาร่าง TOR
(6) ลงนามในสัญญา
(7) ที่ปรึกษาส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการนา 2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อานวยความสะดวก
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุก ในการเข้าถึงบริการความรู้ที่หลากหลายและทา
ส่วนขององค์การ (Digital
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
Transformation)

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

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของ สพพ.
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 2 รายงานผลจัดทาร่าง TOR
ระดับ 3 ดาเนินการกระบวนการประกาศ e-bidding ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 4 ลงนามในสัญญาจ้าง
ระดับ 5 ติดตั้งและส่งมอบระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟท์แวร์ เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยของ สพพ.
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไม่มีผู้สนใจหรือมีการอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก ฯลฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อ
ดาเนินการจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64
2. ผอ. สพพ. อนุมัติ (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
11 ก.พ. 65
3. อยู่ระหว่างเริ่มกระบวนการจัดจ้าง e-bidding
4. คาดจะเริ่มประกาศ e-bidding ภายในเดือน เม.ย. 65

คาสั่ง สพพ. ที่ 77/2564 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา (ร่าง) ขอบเขตของงาน
โครงการจัดหาระบบเครือข่าย และซอฟท์แวร์ เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สปส.

2

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ระดับ 2 รายงานผลจัดทาร่าง TOR
ระดับ 3 ดาเนินการกระบวนการประกาศ e-bidding ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 4 ลงนามในสัญญาจ้าง
ระดับ 5 ติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไม่มีผู้สนใจหรือมีการอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก ฯลฯ

1. คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้มีการประชุม
จานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 และเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64
2. รายงานผลจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ.สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64
3. ผอ. สพพ. อนุมัติ (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
8 ต.ค. 64
4. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 19-31 ม.ค. 65
5. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65
6. ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65

1. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม จานวน 2 ครั้ง
(1) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64
(2) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64
2. บันทึก สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสาร
องค์กร ที่ สปส.07(3)/57 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทา
(ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สปส.

4

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 จัดทาร่าง TOR
ระดับ 2 ผอ. สพพ. อนุมัติ TOR
ระดับ 3 ดาเนินการกระบวนการประกาศ e-bidding ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
ระดับ 5 ลงนามในสัญญาจ้าง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ไม่มีผู้สนใจหรือมีการอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก ฯลฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อ
ดาเนินการจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64
2. คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้มีการประชุม
จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 และเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64
3. รายงานผลจัดทาร่าง TOR ต่อ ผอ.สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64
4. ผอ. สพพ. อนุมัติ (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.
64
5. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 7-18 ก.พ. 65
6. ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. คาดว่าจะประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และประกาศผลผู้ชนะ
ประกวดราคาจ้างโครงการฯ ภายในเดือน เม.ย. 65

1. คาสั่ง สพพ. ที่ 87/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการ
พัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 5
ต.ค. 64
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.
64
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17
ธ.ค. 64
4. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(3)/68 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
จัดทา (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สปส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4

3

หน้าที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

1. บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องความเป็น
Resilience ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

4.1 การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Employee Engagement)
(1) กิจกรรมส่งเสริมความยึดมั่นผูกพัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. นาผลการสารวจความพึงพอใจปี 2564 มาออกแบบกิจกรรมและ
วางแผนการจัดกิจกรรมความยึดมั่นผูกพันภายใต้หลักการ 3S
2. เสนอแผนการจัดกิจกรรม 3S ต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
4. ประเมินผลและติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อานวยการ สพพ. เพื่อทราบ

2. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
วัฒนธรรมในการเรียนรู้ผ่านการทางานเป็นทีม

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

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

ผลลัพธ์
บุคลากรของ สพพ. มี
ความยึดมั่นผูกพันกับ
สพพ.และมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และมีการจัดเก็บชุด
ความรู้ต่างๆ ไว้ ทาให้
สามารถเข้ามาสืบค้น
เพื่อศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา

บุคลากร สพพ. มีความรู้
เพิ่มเติมจากการสืบค้น
ข้อมูลจาก Library
Knownledge

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

6 เดือนแรก
ขออนุมัติปรับเกณฑ์ใหม่จาก ผอ. สพพ. โดยเปลี่ยนจาก 6 เดือนแรก เป็น 6 - ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าว
เดือนหลัง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- เสนอ ผอ. สอก. พิจารณาร่างแบบสารวจความ
พึงพอใจฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดโครงการกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 แต่งตั้ง/ทบทวน คาสั่งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ของ สพพ.
ระดับ 3 สารวจความต้องการรับรู้ ชุดความรู้ที่จาเป็นต่อบุคลากร สพพ.
และกาหนดประเด็นหัวข้อความรู้ ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 5 จัดทา/ทบทวน แผน KM ประจาปี 2565

6 เดือนแรก
ระดับ 1 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 10
ระดับ 2 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 20
ระดับ 3 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 30
ระดับ 4 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 40
ระดับ 5 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 50
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
6 เดือนหลัง
ระดับ 1 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 60
ระดับ 2 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 70
ระดับ 3 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 80
ระดับ 4 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 90
ระดับ 5 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ได้ร้อยละ 100
และรายงาน ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. ทบทวนคาสั่งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ของ สพพ. และผู้อานวยการ สพพ. ได้ลงนามใน
คาสั่งแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64
2. สารวจความต้องการรับรู้ ชุดความรู้ที่จาเป็นต่อบุคลากร สพพ. และ
กาหนดประเด็นหัวข้อความรู้แล้ว เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64
3. คณะทางาน KM ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65
เพื่อพิจารณาแผน KM ปี 2565
4. เสนอแผน KM ประจาปี 2565 ต่อ ผอ.สพพ. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65

- ผอ. สพพ. อนุมัติแผนการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
- สามารถบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2565 ได้จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55
และรายงาน ผอ. สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

หลักฐาน

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
- ร่างแบบสารวจความพึงพอใจฯ

1. คาสั่งคณะทางานจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ของ สพพ. ที่ 103/2564 ลง
วันที่ 12 พ.ย. 64
2. แบบฟอร์มการสารวจความต้องการรับรู้ชุดความรู้
ที่จาเป็นต่อบุคลากร และรายงานผลการสารวจ
3. รายงานการประชุมคณะทางาน KM ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65
4. บันทึก สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสาร
องค์กร ที่ สปส.07(1)/42 ลงวันที่ 30 มี.ค. 65 เรื่อง
แผน KM ประจาปี 2565

- บันทึกขออนุมัติแผนงาน HR ที่ สอก.05(4)/215 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
'- บันทึกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ
6 เดือนแรก ที่ สอก.05(4)/62
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
- ข้อมูลอยู่ใน NEDA (T) >> Libraly Knowledge

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

สอก.
(HR)

สปส.

สอก.
(HR)

5

หน้าที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
แบบฝัง (embedded Characteristics) ใน
เรื่องมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมในการปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานในยุคดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน์
การเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทางานและกระบวนการทางาน

4.3 จัดกิจกรรมองค์กรแห่ งการเรียนรู้ กิจกรรม นวัตกรรมเสริมสร้าง สพพ. เป็นองค์กรที่มี
องค์การองค์กรแห่ งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง Mindset เบื้องต้น
นวัตกรรมและเป็นองค์กร
ด้านนวัตกรรมแก่บุคลากร
แห่งการเรียนรู้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนโครงการ
2. เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
3. จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อปี
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ.

6 เดือนแรก
'-ไม่ม-ี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

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

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน เรื่อง "การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ"
ระดับ 2 จัดทาสรุปผล (Flowchart/ Mindmap/ อื่น ๆ) กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง และอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษา
ระดับ 3 จัดทาตาราง Compliance Checklist บันทึกรวมรวม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งต่างๆ ตามกิจกรรม ภายในเดือน
ธ.ค. 64
ระดับ 4 สอบถามและค้นหาข้อมูลภายในองค์กรเบื้องต้น ว่าปฏิบัติงานตาม
ข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะหากพบข้อสังเกต
ระดับ 5 นาส่งผลสรุปที่ได้จากการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ผอ.
สพพ. ภายใน มี.ค. 65

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

5

สานัก
อานวยการ (HR)

6 เดือนหลัง
ระดับ 1 จัดทาแผนโครงการ/กิจกรรม
ระดับ 2 เสนอแผนต่อผู้อานวยการ สพพ.
ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ภายใน
เดือนมิถุนายน 2565
ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. ภายในวันที่ 30 กันยายน
2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 1. สรุปผลการศึกษา เรื่อง การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ จัดทาสรุปผล พร้อมทั้งจัดทา Compliance ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
Checklist เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64
2. Compliance Checklist เรื่อง การรักษาความ
2. สอบทานการปฏิบัติงานภายในองค์กรตามตามกฎหมายกาหนด และ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ ผอ.สพพ. วันที่ 31 มี.ค. 64

สปส.

หน้าที่ 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

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

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ"
ระดับ 2 จัดทาสรุปผล (Flowchart/ Mindmap/ อื่นๆ) กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง และอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษา
ระดับ 3 จัดทาตาราง Compliance Checklist บันทึกรวมรวม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ตามกิจกรรม ภายในเดือน ธ.ค.
64
ระดับ 4 สอบถามและค้นหาข้อมูลภายในองค์กรเบื้องต้น ว่าปฏิบัติงานตาม
ข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะหากพบข้อสังเกต
ระดับ 5 นาส่งผลสรุปที่ได้จากการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ผอ.
สพพ. ภายใน มี.ค. 65

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

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

6 เดือนแรก (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)
- ไม่มี -

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

องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการทางานงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กาหนด เพื่อลดความ
ผิดพลาดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
เกิดการควบคุมภายในที่ดี

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
- ไม่มี -

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. 'รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 1. สรุปผลการศึกษา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดทาสรุปผล พร้อมทั้งจัดทา Compliance
บริหารพัสดุภาครัฐ
Checklist เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64
2. Compliance Checklist เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
2. สอบทานการปฏิบัติงานภายในองค์กรตามตามกฎหมายกาหนด และ และการบริหารพัสดุภาครัฐ
สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ ผอ.สพพ. วันที่ 29 มี.ค. 64

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สปส.

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

5

สปส.

6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน เรื่อง "การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล"
ระดับ 2 จัดทาสรุปผล (Flowchart/ Mindmap/ อื่น ๆ) กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง และอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษา
ระดับ 3 จัดทาตาราง Compliance Checklist บันทึกรวมรวม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งต่างๆ ตามกิจกรรม ภายในเดือน
มิ.ย. 65
ระดับ 4 สอบถามและค้นหาข้อมูลภายในองค์กรเบื้องต้น ว่าปฏิบัติงานตาม
ข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะหากพบข้อสังเกต
ระดับ 5 นาส่งผลสรุปที่ได้จากการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ผอ.
สพพ.

สปส.

6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
ระดับ 1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา กฎเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน เรื่อง "การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์"
ระดับ 2 จัดทาสรุปผล (Flowchart/ Mindmap/ อื่น ๆ) กฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง และอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษา
ระดับ 3 จัดทาตาราง Compliance Checklist บันทึกรวมรวม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งต่างๆ ตามกิจกรรม
ระดับ 4 สอบถามและค้นหาข้อมูลภายในองค์กรเบื้องต้น ว่าปฏิบัติงานตาม
ข้อกาหนดต่างๆ หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะหากพบข้อสังเกต
ระดับ 5 นาส่งผลสรุปที่ได้จากการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ผอ.
สพพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4

หน้าที่ 8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารองค์กร
ระยะเวลาการดาเนินงาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้าง Mindset
สาหรับบุคลากรในเรื่อง
Resilient Organization

กรอบแนวทางตามกลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ทางานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

ลาดับที่

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
3
ที่ 4

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและ
สื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/257 ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2564 เรื่อง สรุปคะแนน PMQA 4.0 ปี 2564 และ
แนวทางปรับปรุงการดาเนินงานในปี 2565
2. สาเนา Email ชี้แจงแนวทางปรับปรุง กรอบการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน PMQA ปี 2565
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

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

องค์กรมีคุณภาพและมี
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 ศึกษาผลประเมินปี 2564
ระดับ 2 จัดทาเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานในปี 2565
ระดับ 3 ชี้แจงแนวทางปรับปรุง กรอบการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
ประเมิน PMQA ปี 2565 ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 4 จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทาร่างคาตอบ PMQA ครั้งที่ 1
ระดับ 5 จัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทาร่างคาตอบ PMQA ครั้งที่ 2

1. ศึกษาผลประเมินปี 2564 และจัดทาเป็นแนวทางปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปี 2565 เสนอต่อผู้อานวยการ สพพ. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2564
2. ชี้แจงแนวทางปรับปรุง กรอบการดาเนินงาน และเกณฑ์การประเมิน
PMQA ปี 2565 โดยเวียน Email เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
3. ดาเนินการจัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทาร่างคาตอบ PMQA
จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
3.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65
3.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65
3.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65

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

เจ้าหน้าที่ สพพ. เกิด
ความตระหนักและให้
ความสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใสมากชึ้น

6 เดือนแรก (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
ระดับ 1 ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA ประจาปี งปม. 65
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการรณรงค์หรือปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต ภายในเดือน ธ.ค. 64
ระดับ 5 ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน Internal ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

1. ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA ประจาปี 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 19
1. Presentation ประกอบการชี้แจงประเด็นการ
พ.ย. 64
ประเมิน ITA ประจาปี 2565
2. จัดกิจกรรมรณรงค์หรือปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมในการต่อต้าน
2. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือปลุก
การทุจริต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
จิตสานึกด้านคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต
3. ดาเนินการสรุปประเด็น ผู้รับผิดชอบ และหลักฐานที่จะต้องแสดงใน 3. บันทึกข้อความ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและ
เว็บไซต์ตามที่ ป.ป.ช. กาหนด เสนอ ผอ.สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 สื่อสารองค์กร ที่ สปส 07(1)/266 ลงวันที่ 28
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบประเมิน Internal ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลา
กาหนดผู้รับผิดชอบตามแบบฟอร์ม OIT
4. Poster แบบประเมิน Internal

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับที่ได้
คะแนนรวม

สปส.

5

สปส.

5

คะแนนย่อย
แต่ละส่วน

หน้าที่ 9

