ยุทธศาสตร

กิจกรรม

แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจําป 2553
วัตถุประสงค
เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 1
ใหการสนับสนุนโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตร

1. Update ขอมูลพื้นฐานประเทศเพื่อนบาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) update ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อนบานรวมทั้งความสัมพันธกับประเทศไทย
2) เผยแพรขอมูลที่กลาวตามขอ 1 ใน website ของ สพพ.

เพื่อปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน
ของประเทศเพื่อนบานให
เปนปจจุบัน

ในการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือและการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค
และทวิภาคีอยางยั่งยืน

2. สํารวจและประเมินโครงการตามแผนการใหความชวยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน ป 2552-2554
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณในการสํารวจและประเมิน
โครงการ (fact finding) ของประเทศเพื่อนบาน
2) ดําเนินการตามแผนฯ
2.1) เดินทางเขาพบเจาหนาที่ของประเทศเพื่อนบานทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบาย
2.2) พิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการภายใตกรอบฯ ป
2552-2554 และกรอบ ACMECS GMS BIMSTEC และทวิภาคี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.3) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเบื้องตนโครงการที่มี
ความพรอมในการขอรับความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ของประเทศเพื่อนบาน
3) เสนอ อนุกรรมการยุทธศาสตรฯ เห็นชอบใหบรรจุโครงการใหมใหอยู
ภายใตกรอบฯ 2552-2554 (ถามี)
4) เสนอ คพพ. เห็นชอบ (ถามี)
5) แจงใหสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
3. การใหความชวยเหลือทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน อยางนอย 1 โครงการ หรือวงเงินไมเกิน
20 ลานบาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ประเทศเพื่อนบานแสดงความตองการที่จะขอรับความชวยเหลือทาง
วิชาการฯ
2) ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินและจัดทํารายละเอียด
โครงการ
1 3) สรุปรายงานผลเพื่อเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือทาง
วิชาการฯ
2-3
4) จัดทํา TOR เสนอ คพพ. อนุมัติ (ตั้งคณะทํางาน / จัดทํา TOR / คพพ.
อนุมัติ)
4 5) ติดตอประสานงานกับประเทศเพื่อนบาน (พิจารณา TOR / เจรจาและ
รางบันทึกขอตกลงปฏิบัติงานรวมกัน ตามโครงการความชวยเหลือ
ทางวิชาการ)
5 6) ลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ระหวาง สพพ. กับ ประเทศเพื่อนบาน
7) ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
8) เสนอ คพพ. ขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษาฯ
9) ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาฯ
10) ออกหนังสือ letter to proceed ใหกับที่ปรึกษาฯ
11) แจงประเทศเพื่อนบานกอนที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
12) แนะนําที่ปรึกษาใหประเทศเพื่อนบาน
13) ที่ปรึกษาทํางานรวมกับ สพพ และประเทศเพื่อนบานตามระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญา
14) ที่ปรึกษาฯ สงรายงานและ สพพ. กับประเทศเพื่อนบาน
รวมกันตรวจรับ
15) เสนอรายงานผลการศึกษาให คพพ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. รายงานผลการศึกษาการใหความชวยเหลือทางวิชาการฯ
จํานวน 2 โครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ตรวจรับงานงวดที่ 1 Inception Report
2) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไวใน Inception Report
3) พิจารณารายงานของที่ปรึกษาฯ และจัดประชุมเพื่อรับฟงความเห็นและ
ความตองการของประเทศเพื่อนบานเกี่ยวกับรายงานของที่ปรึกษาฯ
ในฉบับตางๆ รวมทั้งเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ
4) เสนอรายงานให คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา พรอมความเห็น
ของประเทศเพื่อนบาน
5) สรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงานเสนอ คพพ. เห็นชอบ (รายงานและ
การใหความชวยเหลือทางการเงิน)

สํารวจเและประเมินโครงการ
เบื้องตนเพื่อเสนอ คพพ. ให
ความเห็นชอบ

ให TA ใหมแกประเทศ
เพื่อนบาน

- มีขอมูลพื้นฐานและเปาหมาย
ดานเศรษฐกิจและสังคมของ
สปป.ลาว กัมพูชา สหภาพพมา
และเวียดนาม
- มีแผนการใหความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการแกประเทศ
เพื่อนบาน
สํารวจ รวบรวมขอมูล และจัดทํา
รายงานประเมินโครงการ เพื่อ
เสนอให คพพ. พิจารณาอนุมัติ
ให TA หรือ FA จํานวน
2 โครงการ

- ขอมูลพื้นฐานของประเทศ
เพื่อนบาน

-

สนผ.

ผลการศึกษาโครงการเบื้องตน
จํานวน 2 โครงการ

200,000 บาท

สงก.

- สํารวจและรวบรวมขอมูล
- จัดทํารายงานผลประเมิน
โครงการใหมเสนอ คพพ.
- คพพ. พิจารณาอนุมัติ TA
อยางนอย อยางนอย 2 โครงการ
หรือวงเงินโครงการละไมเกิน
20 ลบ

ขอตกลงความรวมมือฯ
อยางนอย 1 โครงการ
โครงการใน pipeline
(1) โครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดการกอสรางโครงการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน
จากบานภูดู (อ.บานโคก
จ.อุตรดิตถ) -ปากลาย
(2) โครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดการกอสรางโครงการ
กอสรางถนนสายรองเพื่อ
เชื่อมโยงระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา
(3) โครงการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดการกอสรางโครงการ
กอสรางสะพานขามแมน้ําโขง
ที่บานปากแบง

16 ลานบาท

สงก.

มีผลการศึกษาฯ จํานวน
2 โครงการ สําหรับใชในการ
พิจารณาใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบานตอไป

รายงานผลการศึกษาการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการฯ
- R11
- ทางรถไฟทานาแลงเวียงจันทน

18 ลานบาท

สงก.

ตองดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลการศึกษาความเหมาะสม
และแบบเบื้องตนเสนอ
คพพ. กพบ. และ ครม.
พิจารณาอนุมัติให สพพ.
ดําเนินการให FA แก
ประเทศเพื่อนบาน
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 1
ใหการสนับสนุนโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตร
ในการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือและการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค
และทวิภาคีอยางยั่งยืน

5. การใหความชวยเหลือทางการเงิน อยางนอย 1 โครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 1) สรุปผลการศึกษาวิเคราะหและประเมินโครงการหลังจากไดรับขอมูล
และเอกสารที่เกี่ยวของ
2) เสนอ รมว. กค. / กพบ. / ครม. เห็นชอบในหลักการ
2 3) ศึกษาแหลงเงินทุน รูปแบบและเงื่อนไขของเงินกูที่เหมาะสม
4) เสนอ คพพ.ใหความเห็นชอบการใหความชวยเหลือทางการเงิน
พรอมทั้ง รายละเอียดในเงื่อนไขการใหความชวยเหลือทางการเงิน
และรางสัญญา
3 5) เจรจารายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินกับ
ประเทศเพื่อนบาน
4 6) เสนอรายงานผลการเจรจาให คพพ. พิจารณาและเห็นชอบให
ดําเนินการใหความชวยเหลือตอไปได
5 7) เสนอ รมว. กค. / กพบ. / ครม. เห็นชอบในหลักการจัดสรรเงิน
งบประมาณเปนคาใชจายโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ตามเงื่อนไขในขอ 3)-6)
8) ลงนามในรางสัญญา เมื่อ ครม. เห็นชอบในเรื่องการจัดสรรเงิน
งบประมาณ
9) รายงานผลให คพพ. / รมว.กค. / กพบ. / ครม. รับทราบผลการลงนาม
10) เสนอ คพพ. เพื่อเห็นชอบรายละเอียดเงื่อนไขฯ
11) เสนอ ก.พ.บ./ครม. พิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณหรือหลักการ
ชดเชยสวนตางอัตราดอกเบี้ย
การใหความชวยเหลือ
12) ลงนามสัญญาฯ
13) เสนอรายงานผลการดําเนินการ คพพ. /ครม.
6. ติดตามการบริหารจัดการและเรงรัดการเบิกจายโครงการให
ความชวยเหลือทางการเงินที่อยูระหวางดําเนินโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1
1) จัดทําแผนการติดตามความกาวหนาของโครงการฯ เสนอ ผอ.สพพ.
ใหความเห็นชอบ
2-3
2) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ
2.1) ตรวจสอบขอมูลการจางที่ปรึกษาและผูรับเหมาใหเปนไป
ตามสัญญา
2.2) ตรวจสอบการใชสินคาและบริการจากประเทศไทย รวมถึงการ
นําเขาและการใชเงินเปนคาภาษีอากรและธรรมเนียมตางๆ
2.3) ความกาวหนาของโครงการ และการเบิกจายเงิน
2.4) ปญหา อุปสรรค การดําเนินโครงการ
2.5) ตรวจสอบในภาคสนามเกี่ยวกับคําขอเปลี่ยนแปลงทางดาน
กายภายของโครงการ
2.6) ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการในประเด็น ขอบเขตของ
การโยกยายประชากร
4-5
3) สรุปผลการติดตามฯ นําเสนอ ผอ.สพพ. และประธานกรรมการ
ทุกครั้ง
4-5
4) จัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายเงิน
เปนประจําทุกเดือน และรายไตรมาส
7. การจัดทํารายงานปดโครงการที่เสร็จแลว (Completion Report)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) รวบรวมขอมูล
2) จัดทํารายงานปดโครงการ
3) เสนอ ผอ.สพพ. และ คณะทํางานพิจารณารายงานฯ
4) เสนอ คพพ.
5) เสนอ รมว.กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. ประเมินปญหาและอุปสรรคการดําเนินโครงการในประเทศเพื่อนบาน
ทั้งในแงของผูรับความชวยเหลือและผูปฏิบัติงาน
(ผูรับเหมาและที่ปรึกษา)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณ
2) ดําเนินการตามแผนฯ
2.1) หารือกับผูรับเหมาและที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมปญหาและ
อุปสรรคการเขาไปทํางานในประเทศเพื่อนบาน
2.2) ประสานงานเพื่อเขาพบและหารือกับผูเกี่ยวของของประเทศ
เพื่อนบานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
2.3) นําผล 2.1) และ 2.2) สรุปผลแนวทางที่เปนไปไดและเหมาะสม
เพื่อนํากลับไปหารือกับประเทศเพื่อนบาน สําหรับการแกไขตอไป
2.4) ประชุมชี้แจงผลที่ไดรับจากผูรับเหมาและที่ปรึกษาตามขอ 2.1)
3) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลที่ไดรบั

- เพื่อใหความชวยเหลือทาง
การเงินกับประเทศเพื่อนบาน

ดําเนินการให FA แกประเทศ
เพื่อนบานอยางนอย 2 โครงการ
ใหม

ความชวยเหลือทางการเงิน
อยางนอย 1 โครงการ
โครงการใน pipeline
3.1 โครงการกอสรางเสนทาง
รถไฟจาก ทานาแลงนครหลวงเวียงจันทน
3.2 โครงการปรับปรุงและ
กอสรางถนนหมายเลข 11
(บานสังทอง-เวียงจันทน)
(R11)
3.3 โครงการปรับปรุงสนามบิน
ปากเซ ระยะที่ 2
3.4 โครงการปรับปรุงและ
กอสรางถนน T2 ในนครหลวง
เวียงจันทน
3.5 โครงการกอสรางเสนทาง
เชียงราย-คุนหมิงผาน สปป.ลาว
(เพิ่มเติม) (R3)

สงก.

150 ลานบาท

217.5 ลานบาท

120 ลานบาท
250 ลานบาท

405 ลานบาท

ตองดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการและการ
เบิกจายเงินโครงการที่อยู
ระหวางการดําเนินโครงการ

โครงการมีการเบิกจายเงินและ
มีความกาวหนาในการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนงานที่ได
กําหนดไว

- รายงานผลการติดตามความ
กาวหนาโครงการทุกครั้ง
ที่มีการเดินทาง
- รายงานสถานะโครงการและ
การเบิกจายเงินโครงการ
ประจําเดือน (เสนอ ผอ.)/
ไตรมาส (เสนอ คพพ.)

300,000 บาท

สงก.

- เพื่อทราบถึงผลสําเร็จ ปญหา
อุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ

มีรายงานสรุปผลความสําเร็จ
การดําเนินโครงการไวเปน
ขอมูลประกอบการจัดทํา
รายงานประเมินผลโครงการและ
เปนบทเรียนการดําเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกัน
ตอไป
มีขอมูล แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมทั้งรับทราบ
ปญหาอุปสรรคสําหรับ
ผูที่ตองการเขาไปดําเนินงาน
ในประเทศเพื่อนบาน

รายงานปดโครงการ 1 เลม
(1) โครงการ R67

50,000 บาท

สงก.

-

สงก.

เพื่อรับทราบและประเมิน
ปญหาและอุปสรรคสําหรับ
การดําเนินโครงการใน
ประเทศเพื่อนบาน
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- แนวทางสําหรับที่ปรึกษาและ
ผูรับเหมากอสรางเขาไป
ดําเนินงานในประเทศเพื่อนบาน
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 1
ใหการสนับสนุนโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งสรางเครือขายพันธมิตร
ในการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือและการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค
และทวิภาคีอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2
จัดหาเงินสนับสนุนและ
บริหารจัดการทางดานการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด

9. การศึกษาผลกระทบและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ไดรับ
เพื่อศึกษาผลกระทบและ
ความชวยเหลือจาก สพพ.
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการที่ไดรับความ
1) จัดทํา TOR
ชวยเหลือจาก สพพ.
2) เสนอ คพพ. อนุมัติ TOR
3) ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาตามระเบียบฯ
4) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติลงนาม
5) ลงนามในสัญญา
6) ออก letter to proceed
7) ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
7.1) สง Inception Report
7.2) สง Interim Report
7.3) สง Draft Final Report และจัดสัมมนากับผูเกี่ยวของ
(ปลายเดือน ต.ค. 53)
7.4) สง Final Report (ปลายเดือน พ.ย. 53)
ตองดําเนินงานใน
8) สรุปผลการศึกษาฯ เสนอ คพพ. (เดือน ม.ค. 54)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
9) เผยแพรเอกสาร
10. การประเมินผลโครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว 1 ป
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
และประสิทธิผลของการ
1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานของโครงการและ จัดทําแบบสอบถามการ
บริหารจัดการโครงการใน
ประเมินผลโครงการ
ระยะแรกของการใชงาน
2) สํารวจภาคสนาม และสอบถามประชาชนในพื้นที่โครงการ
รวมทั้งพิจารณาผลกระทบ
ตามแบบฯ
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
3) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากภาคสนามและที่ไดจากการสอบถาม
ในระยะสั้น เพื่อเสนอ
ผูที่เกี่ยวของ / ประชาชนในพื้นที่โครงการ
แนวทางแกไขตอไป
4) จัดทํารายงานประเมินผลโครงการ
5) เสนอ รายงานให ผอ.สพพ. และ คพพ.
11. การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ GMS
เขารวมประชุม อบรม สัมมนา
ACMECS BIMSTEC และทวิภาคี
เสวนา ที่เกี่ยวของกับกรอบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ความรวมมือตางๆ เพื่อนํา
1) รวมประชุมกับ Donor ตางๆ เพื่อกําหนดขอบเขตการใหความ
ขอมูลที่เกี่ยวของมาใช
ชวยเหลือที่ชัดเจน
ในการดําเนินงานของ
2) เปนผูแทน สพพ. เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ เพื่อนํานโยบาย
สํานักงาน
และแผนงานในสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการให
ความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อไปปฏิบัติตอไป
3) สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับกรอบเศรษฐกิจตางๆ
ในสวนที่เกี่ยวของใหกับหนวยงานอื่นๆ
4) รวมประชุมกับประเทศเพื่อนบานตามกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจตางๆ
12. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางการเงินและทาง
จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
วิชาการกับประเทศเพื่อนบานและการบริหารจัดการองคกร
ดําเนินงานของ สพพ. ทั้งการ
(1) ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน
ใหความชวยเหลือฯ และการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
บริหารจัดการองคกร
1) จัดทําประมาณการความตองการใชเงินของสํานักงาน
2) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป 2554 เสนอ คพพ.
3) เสนอ กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณตามที่ คพพ. อนุมัติ
4) จัดทํารายงานและคําชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งผลงานของ
ปที่ผานมา ตลอดจนงานที่จะดําเนินการในอนาคต เพื่อประกอบการ
พิจารณาของรัฐสภา
5) ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ของรัฐสภา
6) รายงานให คพพ. รับทราบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร พรอมทั้ง
นําเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป โดยประกอบดวย
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเงินสะสมบางสวนในสวนที่
ถูกตัดในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา
7) ประสานสํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
เพื่อขอเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา
8) ดําเนินการเบิกจายและบริหารเงินตามที่ คพพ. อนุมัติ
(2) แหลงเงินทุนอื่นที่มีโอกาสจะนํามาใชในการใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบาน นอกเหนือจากเงินงบประมาณ โดยสรางความเปน
พันธมิตรกับสถาบันการเงินในประเทศและองคกรตางๆ ซึ่งทําได 3 กรณี
(2.1) กรณี สพพ. เปนผูใหกู (Lender)
(2.2) กรณี สพพ. เปนตัวแทนผูใหกู (Lender's Agent)
(2.3) กรณี สพพ. เปนผูค้ําประกัน ( Guarantor)
ขั้นตอนการทํางาน
1) ศึกษาความเปนไปไดแนวทางการใหกูของสถาบันการเงินตางๆ
สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจของ สพพ.
2) ประสานงานกับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําขอตกลงรวมกัน
3) สรุปผลการวิเคราะหขอดีและขอเสีย ของการระดมทุน
จากแหลงตางๆ พรอมรางขอตกลงความรวมมือระหวาง สพพ. กับสถาบัน
การเงินตางๆ เพื่อเสนอ อนุกรรมการบริหารเงินทุน
4) เสนอ คพพ.
5) ลงนามในบันทึกความตกลงความรวมมือระหวาง สพพ.
กับสถาบันการเงินตางๆ
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มีขอมูลประกอบการพิจารณา
ใหความชวยเหลือแกประเทศ
เพื่อนบาน ทําความเขาใจแก
ผูที่เกี่ยวของ และเปนขอมูล
ใหแกผูที่สนใจ

รายงานการศึกษาผลประโยชน
และผลกระทบของโครงการ
ภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ
(ระยะ 3-5 ป)
- R3
- R48

5 ลานบาท

สนผ.

- สามารถสรุปผลการ
ประเมินโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 1 ป
จํานวน 2 โครงการ

รายงานการประเมินผล
โครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ 1 ป
(1) โครงการ T2
(2) โครงการกอสรางเสนทาง
รถไฟหนองคาย-ทานาแลง

400,000 บาท

สนผ.

ติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินงานภายใตกรอบความ
รวมมือตางๆ และโอกาสที่
สพพ. จะเขาไปรวมดําเนิน
โครงการภายใตกรอบความ
รวมมือนั้นๆ โดยมีการรวบรวม
และ update ขอมูลกรอบความ
รวมมือตางๆ เพื่อประกอบการ
วางแผนการใหความชวยเหลือฯ
และพิจารณาให TA และ FA
ในอนาคต

- ขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผน
การใหความชวยเหลือฯ
- รายงานสรุปการเขารวมการ
ประชุมตางๆ

300,000 บาท

สนผ.

มีเงินทุนสนับสนุนการใหความ
ชวยเหลือฯ และบริหารจัดการ
องคกรอยางเพียงพอ โดย
- ไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณอยางเพียงพอ
- มีการรวมมือกับแหลงเงินทุน
ตางๆ ในการใหความชวยเหลือ
กับประเทศเพื่อนบาน

แหลงเงินทุนสําหรับโครงการ
ใหความชวยเหลือ
จํานวน 3 แหง

-

สบท.
สอก.
สนผ.
สงก.
สบท.
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 2
จัดหาเงินสนับสนุนและ
บริหารจัดการทางดานการเงิน
ใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด

13. บริหารเงินงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลและความตองการ

14.

15.

16.

17.

18.

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาองคกรใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน และดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

19.

20.

ขององคกร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2) กํากับและเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายที่
รัฐบาลกําหนด
3) รายงานการใชเงินงบประมาณ เสนอ คพพ. สํานักงบประมาณ และ
กระทรวงการคลัง
การบริหารเงินสะสมใหมีประสิทธิภาพและไดรับผลตอบแทนภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
ขั้นตอนการทํางาน
1) ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน/สถานะของสถาบันการเงิน
2) ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จายประจําเดือน
3) ติดตอ ประสานงานกับสถาบันการเงินใหมีการแขงขันในการยื่น
ขอเสนอใหผลตอบแทนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อใหไดขอเสนอที่ดีที่สุด
4) เสนอคณะทํางานฯ พิจารณานําเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ภายใตหลักเกณฑ ที่ คพพ.กําหนดไว
5) นําเงินไปลงทุนตามที่คณะทํางานฯ กําหนดและรายงานผลการบริหาร
เงินสะสม รายไตรมาส เสนอ คพพ.
บริหารการติดตามและจัดเก็บหนี้จากผูกูใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดไว
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําแผนการจัดเก็บหนี้ของป 2553 ใหครบถวนโดยระบุยอดเงิน
และเวลาที่ตองปฏิบัติในแตละขั้นตอน
2) ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
2.1) มีการออกหนังสือแจงใหผูกูชําระหนี้ตามเวลาที่กําหนด
2.2) มีการออกหนังสือติดตามหนี้ที่ผิดนัดครั้งที่ 1 ภายใน 7 วัน
เมื่อพนกําหนดเวลา
2.3) ดําเนินการติดตามและจัดเก็บหนี้ไดถูกตองและครบถวนทั้งในแง
สัญญาและการปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่กําหนดไว
2.4) รายงานผลการจัดเก็บหนี้ที่ไดรับทุกครั้งให ผอ.สพพ. สั่งการ
ดําเนินการตอไป
3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้ เปนรายไตรมาส รายงาน เสนอ คพพ.
4) สรุปผลการจัดเก็บหนี้ ทั้งป เสนอ อนุกรรมการบริหารเงินทุน
และ คพพ. ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ตั้งงบประมาณและชําระหนี้ของ สพพ. ใหเปนไปตามสัญญาที่ผูกพันไว
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําแผนการชําระหนี้ ของ สพพ. โดยระบุยอดเงินและเวลา
รวมทั้งขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ชัดเจน
2) ประสานงานและแจงสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอขอจัดสรร
งบประมาณเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ย
3) ประสานงานกับเจาหนี้ (ธสน.) และตรวจสอบยอดหนี้ที่แทจริง
ใหถูกตองกอนชําระ
4) ขออนุมัติชําระหนี้ตามวงเงินและเวลาที่กําหนด
5) จายเงินและบันทึกบัญชี พรอมทั้งเก็บหลักฐานเพื่อรอการตรวจสอบ
ศึกษาแนวทางการลดภาระหนี้ของ สพพ. ที่ไดผูกพันไว
ขั้นตอนการทํางาน
1) ศึกษาแนวทางบริหารจัดการลดภาระหนี้ของ สพพ.
2) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน
3) เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ
4) ดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
5) สรุปผล
จัดทําประกาศเงื่อนไขทางการเงินที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบาน
ขั้นตอนการทํางาน
1) ศึกษา และรวบรวมขอมูลเงื่อนไขการใหเงินกูของ สพพ.
เปรียบเทียบกับแหลงตางๆ
2) จัดทํารายงานเงื่อนไขการใหเงินกูของ สพพ. แกประเทศเพื่อนบาน
3) เสนอคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน
4) เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ
5) ประกาศใชและเผยแพรประกาศฯ ไปยังประเทศเพื่อนบานและ
ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งใน website
การประชุม คพพ.
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําปฏิทินการจัดประชุมตลอดระยะเวลา 12 เดือน
2) จัดเตรียมวาระการประชุมและสงให คพพ. ลวงหนา 7 วันกอน
วันประชุม
3) ดําเนินการประชุม โดยการจัดทํา presentation
4) สรุปมติการประชุม และแจงใหเจาหนาที่ทราบ
5) จัดทํารายงานการประชุม เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับรองและ
ผูที่เกี่ยวของลงนามรับรองความถูกตอง
จัดทําขอเสนอการประชุมดวยระบบ IT
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําหลักและวิธีการประชุมบนระบบ IT
2) เสนอ คพพ.
3) ดําเนินการติดตั้งอุปกรณและทดลองการประชุม
4) คพพ. ประเมินผลการทดลองตามขอ 3)

- เพื่อกํากับการเบิกจายให
เปนไปตามนโยบายรัฐบาล
และความตองการขององคกร

- เบิกจายใหได 94% ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

มีการเบิกจายเงินงบประมาณ
เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนดและเปนไปตามที่ได
มีการประมาณการไว

-

สบท.

เพื่อบริหารเงินสะสม
ใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด
ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได

บริหารเงินสะสมใหไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได และ
หลักเกณฑที่ คพพ. กําหนด
โดยที่ผลตอบแทนสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน ของ 5 ธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ

ไดรับผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินสะสม

-

สบท.

เพื่อติดตามและจัดเก็บหนี้
จากผูกู

จัดเก็บหนี้ไดครบถวน ถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว

ไดรับเงินจากการชําระหนี้
เงินกูจากผูกูครบถวน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

-

สบท.

เพื่อมีงบประมาณไปชําระหนี้
ของ สพพ.

มีงบประมาณและชําระหนี้
ไดตามสัญญาที่ผูกพันไว

สพพ. มีการชําระหนี้ไดครบถวน
และเปนไปตามกําหนดเวลา

-

สบท.
สงก.
สอก.

- เพื่อศึกษาแนวทางการ
ลดภาระหนี้ของ สพพ.
ที่ไดผูกพันไว

- เพื่อลดภาระหนี้ของ สพพ.
ที่ไดผูกพันไว

ผลการศึกษาแนวทางการ
ลดภาระหนี้ของ สพพ.

-

สบท.

เพื่อจัดทําประกาศเงื่อนไข
ทางการเงินที่ให FA แก
ประเทศเพื่อนบาน

มีเงื่อนไขทางการเงินสําหรับ
ใหความชวยเหลือแกประเทศ
เพื่อนบานที่เปนมาตรฐาน
โดยมีการประกาศเงื่อนไข
ทางการเงินฯ

ประกาศเงื่อนไขทางการเงิน
ใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน

-

สบท.

เพื่อจัดใหมีการประชุม คพพ.
เพื่อใหนโยบายและติดตาม
ผลการดําเนินงานของ สพพ.

มีการจัดประชุม คพพ. อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

มีการจัดประชุม คพพ. ในป 53
อยางนอย 12 ครั้ง

1.2 ลานบาท

สนผ.
สงก.
สบท.
สอก.

เพื่อจัดทําขอเสนอการประชุม
ดวยระบบ IT

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แก คพพ. ในการประชุม และ
ลดการใชกระดาษ โดยมีการ
ประชุมดวยระบบ IT

มีการจัดประชุม คพพ. ดวย
ระบบ IT

275,000 บาท

สนผ.
สอก.
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาองคกรใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน และดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

21. บริหารความเสี่ยง

22.

23.

24.

25.

26.

ขั้นตอนการทํางาน
1) วิเคราะหความเสี่ยงของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงองคกรและความเสี่ยงโครงการ
2) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) เสนอ คพพ.
4) ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานให คพพ.
ทราบทุกไตรมาส
5) สรุปผลเสนอ คพพ. และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทํารายงานการควบคุมภายในป 53 ประกอบดวย กิจกรรมที่จะตอง
ปรับปรุงตามแผนการควบคุมภายใน ของป 52 และกิจกรรม
ที่จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมเพิ่มในป 53 (กอน ก.ย. 52)
2) ดําเนินการตามแผนฯ และรายงานให คพพ. ทราบทุกไตรมาส
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และจัดทําขอเสนอแนะเพื่อ
ดําเนินการตอในป 54
4) เสนอรายงาน ป 52 ใหอนุกรรมการตรวจสอบ (ภายใน 30 วัน
หลังวันสิ้นปงบประมาณ)
5) เสนอรายงานป 52 ให สตง. (ภายใน 90 วัน หลังวันสิ้นปงบประมาณ)
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําฐานขอมูลคาใชจายป 52 เปรียบเทียบกับ ป 53 ของสํานักงาน
ในรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
2) พิจารณากิจกรรมและถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญของงาน
ในแตละกิจกรรม
3) ดําเนินการตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ 2552-2553
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4) เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ 2552 และ2553รวมทั้ง วิเคราะหถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2554
5) จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต เสนอ
ผอ.สพพ. และสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานผลการใชและเบิกจายเงินเปนประจําเดือน ตามเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนการทํางาน
1) กํากับใหมีการใชเงินตามรายการที่งบประมาณจัดสรรไว
2) การเบิกจายเงินใหเปนไปตามแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติที่กําหนดไว
3) รวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อบันทึกบัญชี
4) บันทึกบัญชี
5) จัดทํารายงานสรุปการใชและการเบิกจายเงินงบประมาณเสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เปนรายเดือน
ปดงบการเงินรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส
ขั้นตอนการทํางาน
1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและความถูกตองของผลการบันทึกบัญชี
2) ตรวจสอบคาใชจายและมูลคาทรัพยสินทางบัญชี
3) จัดทํางบการเงินตามประเภท ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4) จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยเปดเผยขอมูลที่สอดคลอง
กับตัวเลขทางการเงินใหครบถวน
5) สงงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1-3 ประกอบดวย งบดุล
งบดําเนินการ งบกระแสเงินสด เสนอ ผอ.สพพ. และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส สวนไตรมาสที่ 4
จะจัดสงภายใน 120 วัน
แผนพัฒนาบุคลากรและผลการดําเนินงานตามแผนฯ
ขั้นตอนการทํางาน
1) วิเคราะห training need ขององคกร และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปตามเปาหมายที่กําหนด
2) จัดสงบุคลากรเขาฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไวในแผน
3) รายงานผลรายไตรมาส และปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลองกับ
สภาวะปจจุบัน
4) สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ในปตอไป
5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรป 2554 เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ

เพื่อบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานของ สพพ. เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเปน
รายไตรมาส

-

สนผ.
สงก.
สบท.
สอก.

เพื่อจัดทําระบบการควบคุม
ภายในของ สพพ.

จัดทําแผนการกํากับและควบคุม
ภายในของสํานักงาน เพื่อใช
ในการบริหารจัดการและเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

- รายงานการควบคุมภายใน
ป 52
- แผนการควบคุมภายในป 53
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการควบคุมภายใน 53 เปน
รายไตรมาส
- รายงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ และ
ขอเสนอแนะสําหรับป 54

-

สนผ.
สงก.
สบท.
สอก.

เพื่อจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

มีขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิต
มาปรับปรุงการดําเนินงานของ
สพพ. ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- ฐานขอมูลตนทุนตอหนวย
- รายงานการเปรียบเทียบ
ผลการคํานวณฯ ป 52 และ 53
รอบ 6-9 เดือน
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห
ตนทุนตอหนวย
- แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสําหรับป 54

-

สอก.

เพื่อจัดทํารายงานผลการใช
และเบิกจายเงินเปนประจํา
ทุกเดือน

มีขอมูลทางการเงิน
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของผูบริหาร

รายงานสรุปการใชและการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
รายเดือน

-

สอก.

เพื่อจัดทํางบการเงินราย
ไตรมาส และประจําป

มีขอมูลทางการเงิน
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของผูบริหาร ซึ่งสามารถจัดสง
อนุตรวจสอบและ สตง. ไดทัน
ตามที่ไดกําหนดไว

- งบการเงินรายไตรมาส
- งบการเงินรายป

-

สอก.

- เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรไดรับการพัฒนามี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยที่
เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 4 วันตอป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

- บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ
- บุคลากรไดเขารับการอบรม
เฉลี่ย คนละ 4 วัน ตอป
- รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ป 53 ปญหาอุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาในปตอไป

1.2 ลานบาท

สอก.
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาองคกรใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน และดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

27. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 2

28.

29.

30.

31.

ขั้นตอนการทํางาน
1) บันทึกขอมูลทุกระบบใหครบถวน
2) จัดทําและเลือกระบบ Software ใหสามารถปฏิบัติงานไดกับฐานขอมูล
แตละระบบ
3) เชื่อมโยงทุกระบบเขาหากัน และกําหนดการเขาถึงขอมูลของผูใช
แตละระดับ
4) ทดสอบความสมบูรณของระบบ IT คูมือการใช และจัดการฝกอบรม
ใหแกผูใช
5) สรุปผลการดําเนินงานให คพพ. รับทราบ
แผนประชาสัมพันธและผลดําเนินการตามแผนฯ
ขั้นตอนการทํางาน
1) สํารวจผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ ในป 2552
2) จัดทําแผนเพื่อลดจุดออนโดยใชฐานขอมูลจากผลงานในป 2552
3) เสนอแผนป 2553 ใหผอ.สพพ. และ คพพ. พิจารณา (กอน ก.ย.52)
4) ดําเนินการตามแผน ป 2553 และรายงานให คพพ. ทราบทุกไตรมาส
5) สรุปผลการประชาสัมพันธองคกร ปญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาในปตอไป
การจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขั้นตอนการทํางาน
1) ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ตามยุทธศาสตร และแผน
ปฎิบัติงานป 2552 ของ สพพ. และวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง
จุดออนของ องคกร
2) จัดทํารางแผนปฏิบัติงาน ป 2554 โดยยึดหลักยุทธศาสตรและมิติ
ตางๆ ของตัวชี้วัด รวมทั้ง วัตถุประสงค นโยบาย และพันธกิจขององคกร
3) จัดประชุมระดมความเห็นในการจัดทําแผนฯ
4) จัดทําแผนปฏิบัติงานป 2554
5) เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ (กอน 31 ส.ค. 53)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจําป 53 และรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
งานป 54
ขั้นตอนการทํางาน
1) กําหนดรางตัวชี้วัดป 52 เบื้องตนเพื่อเสนอ คพพ. เห็นชอบและสงให
ก.พ.ร. พิจารณา
2) เจรจาตัวชี้วัด ป 53 กับ ก.พ.ร. เดือน ต.ค. 52
3) รายงาน คพพ. และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
4) ดําเนินการและติดตามความกาวหนาการของตัวชี้วัดฯ และรายงานผล
กพร. และ คพพ. ทุกชวงเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5) จัดทํารางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานป 54 (10-14 ตัว) และเสนอ คพพ.
กอน ก.ย. 53
การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการของ คพพ. ตามคูมือ ก.พ.ร.
ขั้นตอนการทํางาน
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
1.1) กําหนด ใหมีการวิเคราะห SWOT และแผน ทิศทาง กลยุทธ
นโยบายและเปาหมาย
1.2) การจัดทําแผนยุทธศาสตร และระบบ Balanced Score Card
1.3) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
1.4) การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
1.5) การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงสุดและการกํากับใหมี
การประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง (รองจากผูบริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.6) การประชุมคณะกรรมาการและอนุกรรมการ
1.7) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.1) ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
2.3) คพพ. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน
2.4) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินตนเองของ คพพ. เสนอ
คพพ. รับทราบ
3) การสงเสริมความรู ความสามารถที่เกี่ยวกับองคกร
ขั้นตอนการทํางาน
3.1) การจัดเอกสารเกี่ยวกับภารกิจของ สพพ. ให คพพ. เชน รายงาน
การประชุม กฎระเบียบ ขอบังคับ
3.2) การมีสวนรวมของ คพพ. ในการปฏิบัติงานของ สพพ. เชน
สัมมนากับเจาหนาที่ / จัดประชุมรวมกับ Donor ตางๆ

เพื่อพัฒนาระบบ IT ของ
สพพ. ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

สพพ. มีระบบ IT ที่สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี

มีระบบ IT ใชในการปฏิบัติงาน

3 ลานบาท

สอก.

เพื่อประชาสัมพันธองคกร
ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น

สพพ. เปนที่รูจักในวงกวาง
มากยิ่งขึ้น

องคกรเปนที่รูจักในกลุม
องคการมหาชนมากขึ้น
- แผนงานประชาสัมพันธ
- รายงานผลการดําเนินงาน ป 53
รายไตรมาส
- สรุปปญหาอุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาในปตอไป

1.15 ลานบาท

สอก.

เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ป 54

มีแผนการปฏิบัติงานเปน
แนวทางในการดําเนินงานของ
สพพ.

- แผนปฏิบัติงานประจําป 2554
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ ป 53 รายไตรมาส

-

สนผ.

เพื่อจัดทําตัวชี้วัดป 53 และ
รางตัวชี้วัดป 54

มีตัวชี้วัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. โดยมีการ
ติดตามผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดป 53
รายไตรมาส

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ป 53
- รางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ป 54
- รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดฯ ป 53 รายไตรมาส

-

สนผ.

เพื่อพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของ คพพ.

คพพ. สามารถใหนโยบาย
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของ สพพ.

- การกํากับดูแลผลการ
ดําเนินงานของ สพพ. อยาง
สม่ําเสมอ
- การประเมินผลงานผูบริหาร
สพพ.
- การประชุม คพพ./
อนุกรรมการ
- แบบประเมินตนเองของ
คพพ.
- รายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของ คพพ.
- เอกสารเกี่ยวกับภารกิจของ
สพพ. เชน รายงานการประชุม
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ
- คพพ. มีการเขารวมประชุม
อบรม สัมมนาในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ สพพ.

500,000 บาท

สนผ.
สอก.
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ยุทธศาสตร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2553
พ.ศ.2552

OUTPUT

พ.ศ. 2553

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาองคกรใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน และดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

32. การประชุมสัมมนา คพพ. และเจาหนาที่ สพพ. ประจําป 2553

(ชวง เม.ย./ พ.ค. 53)
ขั้นตอนการทํางาน
1) แตงตั้งคณะทํางานฯ
2) จัดทําเอกสารการประชุม
3) ดําเนินการประชุม
4) สรุปผลการประชุมและรายงานผลให คพพ. พิจารณา
5) นําผลไปปฏิบัติตอไป
33. ความพึงพอใจในสวนของ สพพ.
ขั้นตอนการทํางาน
1) ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบกระบวนการสํารวจความพึงพอใจในการ
รับบริการตามขอบเขต ขอกําหนดของ ก.พ.ร.
2) มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูรับบริการตาม
กลุมเปาหมายตางๆ ที่กําหนดไว
3) ประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถาม เปนระยะๆ มาจัดทําเปนรายงาน
สรุปผล
4) ประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่ใหรับทราบผลสํารวจความพึงพอใจ และ
เขาใจในบทบาทและสิ่งที่พึงปฏิบัติตอผูมาติดตอ หรือผูใชบริการ
5) สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจทั้งรอบป และจัดทํารายงานเสนอ
ผอ.สพพ. เพื่อชี้แจงใหเจาหนาที่/ คพพ. / ก.พ.ร. รับทราบ
ความพึงพอใจในสวนของ ก.พ.ร.
ขั้นตอนการทํางาน
(ประเมินโดย ก.พ.ร.)
34 จัดทําระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ เสนอ คพพ. อนุมัติ
จํานวน 5 ฉบับ
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําราง
2) เสนอ อนุกรรมการกฎหมาย
3) เสนอ คพพ.
4) ประกาศใชบังคับ
5) แจงใหเจาหนาที่รับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรใน website
35. การตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการทํางาน
1) จัดทําแผนป 53โดยผูตรวจสอบภายใน เสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และ คพพ. (กอน ก.ย. 52)
2) ดําเนินงานตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
3) ตรวจสอบงบการเงินของทุกไตรมาส ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
4) สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส เสนอ คพพ.
5) จัดทําแผน ป 54โดยผูตรวจสอบภายใน เสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และ คพพ. (กอน ก.ย. 53)
หมายเหตุ :

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เพื่อจัดสัมมนา คพพ. รวมกับ
เจาหนาที่ สพพ.

เปนการประสานความสัมพันธ
ระหวาง คพพ. กับเจาหนาที่
สพพ. ทําใหการดําเนินงาน
รวมกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

สัมมนา คพพ. และเจาหนาที่
สพพ. ประจําป 2553

400,000 บาท

สอก.
สนผ.
สงก.
สบท.

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

รับทราบผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการของ
สพพ. และนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ สพพ. ตอไป

รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการของ
สพพ.

300,000 บาท

สอก.
สบท.
สงก.
สนผ.

สอก.

เพื่อจัดทําระเบียบ กฎเกณฑ
ขอบังคับตางๆ

จัดทําและทบทวนแกไขระเบียบ
กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่ไดอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณ
ไมนอยกวา 5 ฉบับ

ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ
จํานวน 5 ฉบับ

-

สอก.

เพื่อมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงานภายใน สพพ.

การดําเนินงานของ สพพ. มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปอยาง
ถูกตองตามกระบวนการและ
ขั้นตอนตางๆ

- รายงานผลการดําเนินงาน
ป 53 รายไตรมาส
- แผนการควบคุมภายใน ป 54

-

ผูตรวจสอบ
ภายใน

ระยะเวลาการออกรายงาน
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
การดําเนินการอยางตอเนื่อง
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