แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจําป 2552
OUTPUT

กิจกรรม

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

1. การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
1) ศึกษา รวบรวมนโยบายและแผนพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้ง ความตองการในการพัฒนาโครงการตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน (Fact finding)
และจัดลําดับความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับกรอบ ACMECS GMS
2) รางกรอบยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือฯ
3) เสนอ อนุกรรมการยุทธศาสตรฯ
4) เสนอ คพพ.
5) จัดสัมมนาผูที่เกี่ยวของ

กรอบยุทธศาสตร
การใหความชวยเหลือฯ

สนผ.

2. การใหความชวยเหลือทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
(R11 /ทางรถไฟทานาแลง-เวียงจันทน)

โครงการใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการฯ

สงก.

1) จัดทํา TOR (ขอบเขตการดําเนินงาน/วัตถุประสงค/วงเงิน/ระยะเวลาการดําเนินงาน/
ประโยชนที่จะไดรับ)
2) เสนอ คพพ.
3) เจรจาเงื่อนไขกับประเทศเพื่อนบาน และทําเอกสารที่เกี่ยวของ
4) เสนอ คพพ. เพื่ออนุมัติลงนามสัญญาฯ และ ลงนามในสัญญาฯ
5) จางที่ปรึกษาไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการศึกษา
6) เสนอผลการจางที่ปรึกษาตอ คพพ. และกํากับดูแลการดําเนินงาน
7) เสนอผลการศึกษาฯ แกอนุกรรมการ/คพพ. (ตามหลักเกณฑการใหความชวยเหลือฯ ของ สพพ.)
3. การใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการใหม 1 โครงการ (โครงการ R68)
1) ศึกษาวิเคราะหโครงการซึ่งจะเริ่มหลังจากไดรับเอกสาร
ขอรับความชวยเหลืออยางเปนทางการ
2) หาแหลงเงินทุน
3) เสนออนุกรรมการยุทธศาสตรฯ / การเงินฯ
4) เสนอ คพพ.
5) เสนอ กพบ./ ครม.
6) รางสัญญา
7) เสนออนุกรรมการที่ปรึกษาฯ /คพพ.
8) เจรจาเงื่อนไข และทําเอกสารที่เกี่ยวของ
9) ลงนามสัญญา
10) เสนอรายงานผล คพพ./ครม.
4. การบริหารโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1) ดูแลการเบิกจายเงินกูใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
2) ตรวจสอบการใชสินคาและบริการจากประเทศไทย
3) ตรวจสอบขอมูลการจางที่ปรึกษาและผูรับเหมาใหเปนไปตามสัญญา
4) จัดทําแผนการติดตามความกาวหนาของโครงการฯ
5) ดําเนินงานตามแผนการติดตามความกาวหนาของโครงการฯ
(รถไฟ/หวยโกน/ปากเซ/R48)
6) สรุปผลการติดตามโครงการฯ นําเสนอ ผอ.สพพ. ไดภายในวันที่ 9 ของทุกเดือน
7) เสนอสรุปผลการติดตามโครงการฯ ใหแก คพพ. รับทราบทุก 3 เดือน
5. การจัดทํารายงานปดโครงการ 2 โครงการ
1) โครงการกอสรางทางรถไฟ หนองคาย-ทานาแลง
2) โครงการกอสรางรองระบายน้ําและปรับปรุงถนน T2 ในนครหลวงเวียงจันทน
6. การจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการ 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทาง
สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล และโครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง ผาน สปป.ลาว)
1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานของโครงการ
- โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล (R48)
- โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง ผาน สปป.ลาว (R3)
2) จัดทํารางแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ
3) ประสานประเทศเพื่อนบานเพื่อตอบแบบสอบถาม
- โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล (R48)
- โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง ผาน สปป.ลาว (R3)
4) เดินทางสํารวจโครงการ
- โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล (R48)
- โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง ผาน สปป.ลาว (R3)
5) รวบรวมขอมูลและประเมินผลโครงการ
6) จัดทํารายงานประเมินผลโครงการ
7) เสนอ คพพ.
8) เสนอ รมว.กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบ

สนผ.

โครงการใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน (โครงการใหม)
ไมนอยกวา 1 โครงการ

สงก.
สนผ.

เรงรัดการเบิกจาย
โครงการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน
เปนไปตามแผน
เงินงบประมาณที่ไดรับ

สงก.

รายงานปดโครงการ 2 เลม

สงก.

รายงานประเมินผล
โครงการฯ 2 เลม

สนผ.
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7. การระดมเงินอื่นที่จะนํามาใชในการใหความชวยเหลือทางการเงินประเทศเพื่อนบาน
1) วิเคราะหแนวทางการระดมเงินจากแหลงตางๆ
2) เสนอ อนุกรรมการการเงิน
3) เสนอ คพพ.
3) มีการทาบทามสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ประเทศเพื่อนบาน
4) จัดทําแผนระดมเงินทุนระหวางป 2553-2556
5) ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณของป งปม. 2553และเสนอ คพพ. แลว
8. การบริหารติดตามการชําระหนี้
1) กําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามหนี้
2) การจัดทําฐานขอมูลหนี้ของประเทศผูกูทั้งหมดใหถูกตอง
3) ออกแบบหนังสือมาตรฐานสําหรับการติดตามหนี้ของแตละงวด
และออกหนังสือแจงประเทศผูกูใหชําระหนี้ตามเวลาที่กําหนด
4) เสนอ คพพ. พิจารณาเรื่อง วิธีการติดตามการชําระหนี้
5) ติดตามการบริหารการชําระหนี้เปนไปตามวิธีปฏิบัติ และมีผลการชําระหนี้เกิดขึ้นตามสัญญาฯ

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

ผลการศึกษาแนวทาง
การระดมเงินที่มี
ความเหมาะสม

สบท.

มีการชําระหนี้ตามเวลาที่
กําหนดในสัญญาฯ

สบท.

9. การสรางระบบและการบริหารเงินสะสม
1) ปรับปรุงหลักเกณฑการบริหารเงินสะสม
2) จัดทําฐานขอมูลการบริหารเงินสะสม
3) เสนอ อนุกรรมการการเงิน/คพพ.
4) ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
5) ประมาณการกระแสการรับจายเงินเปนรายเดือน
6) พิจารณาการลงทุนตามหลักเกณฑเมื่อการลงทุนครบกําหนด
7) จัดทํารายงานผลการบริหารเงิน

ระบบการบริหารเงินสะสม

สบท.

10. การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1) จัดประมาณการความตองการใชเงินของสํานักงาน
2) เสนอ คพพ.
3) ประสานสํานักงบประมาณ
4) ทําขอมูลชี้แจง สงป. และกรรมาธิการฯ
11. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ป 2553
1) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สพพ.
2) วิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออนขององคการ
3) กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นโยบาย
และพันธกิจขององคการ
4) จัดทํารางแผนปฏิบัติงาน ป 2553
5) จัดประชุมทําความเขาใจแผนฯ
6) เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ (กอน 31 ส.ค. 52)
12. การจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
1) เจรจาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับ ก.พ.ร.
2) รายงาน คพพ.
3) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
4) ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
6) รายงาน คพพ.
7) จัดทํารางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
8) เสนอ คพพ.
13. การจัดทํางบการเงิน ประจําป 2552
1) รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน
2) บันทึกบัญชี
3) จัดทํางบการเงิน (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส หรือ สิ้นปงบประมาณ)
4) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายใน เพื่อเสนออนุกรรมการตรวจสอบ
(ภายใน 45 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ)
5) เสนอ คพพ.
6) จัดสงงบการเงินใหกับ สตง. (ภายใน 120 วัน หลังวันสิ้นปงบประมาณ)

คําของบประมาณฯ

สนผ./สอก.

แผนปฏิบัติงาน ป 2553

สนผ.

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

สนผ.

งบการเงินฯ

สอก.
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14. การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
1) จัดทําฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม
ศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคาง ทั้งคาใชจายทางตรงและทางออม และเกณฑการปนสวน
คาใชจาย
2) จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3) เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ (9 และ 12 เดือน)
4) เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551
และ พ.ศ. 2552 (9 และ 12 เดือน)
5) วิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
6) จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
7) กําหนดแนวทางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

สอก.
ฐานขอมูลฯ

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต

รายงานสรุปผลฯ

15. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ของ สพพ.
1) แตงตั้งคณะทํางาน
2) วิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดทํา TOR (ระบบงาน กระบวนงาน ระบบฐานขอมูล)
3) เสนอ TOR เพื่อให คพพ. เห็นชอบ
4) ดําเนินงานตามแผนฯ
5) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ

ระบบสารสนเทศ

สอก.

16. การประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรูความเขาใจองคกร
1) จัดทําแผนการประชาสัมพันธองคกร
2) เสนอ คพพ.
3) ดําเนินการตามแผน
4) สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
17. การจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. 2551
1) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สพพ.
2) จัดทําราง
3) เสนอ คพพ.
4) เสนอ รมว.การคลัง เพื่อทราบ
5) เผยแพรลงเว็บไซตของ สพพ.
6) จัดหาผูดําเนินงานจัดพิมพ
7) เผยแพรใหหนวยงานตางๆ
18. การจัดสัมมนาของ สพพ. ประจําป พ.ศ. 2552
1) แตงตั้งคณะทํางานฯ
2) กําหนดหัวขอ และเนื้อหา
3) กําหนดสถานที่และงบประมาณ
4) จัดทําเอกสาร
5) จัดสัมมนา
6) สรุปผลการสัมมนา
19. การทบทวนโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
1) ทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรในปจจุบัน
2) จัดทําโครงสรางองคกร และอัตรากําลัง
3) เสนอ ผอ.สพพ.
4) เสนอ คพพ.
20. การดําเนินการดานพัฒนาบุคลากร
1) วิเคราะหความตองการอบรมของเจาหนาที่
2) จัดหาขอมูลหลักสูตรการอบรมตามสถาบันตางๆ และงบประมาณเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
3) เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ
4) ดําเนินการตามแผน
5) สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาในปตอไป

องคกรเปนที่รูจัก

สนผ./สอก.

รายงานประจําป พ.ศ. 2551

สนผ.

สัมมนาของ สพพ. ประจําป
พ.ศ. 2552

สนผ.

มีการวางบุคลากรตาม
ตําแหนงและอัตรา
ที่เหมาะสมตามโครงสรางฯ

สอก.

บุคลากรทุกคนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาองคความรู
และทักษะ

สอก.
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OUTPUT

กิจกรรม

แผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

21. การวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
1) รวบรวมรายชื่อบุคคล หนวยงาน และสถานที่ติดตอของผุมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน
ของ สพพ.
2) ประสานงานกับ ก.พ.ร.
3) รายงานผลการประเมินให คพพ. รับทราบ
22. การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการของ คพพ.
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.1) ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.2) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
1.3) คพพ. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน
1.4) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินตนเองของ คพพ.

มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

สนผ.

คณะกรรมการ
มีสวนรวมงานกับภารกิจ
ขององคกร

สนผ.

23. การจัดทําระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
1) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ
2) ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
3) ยกรางระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ
4) เสนออนุกรรมการกฎหมาย

ระเบียบ กฎเกณฑ
ขอบังคับตางๆ

สอก.

5) เสนอ คพพ.
6) ประกาศใช
24. การดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง (ตามภารกิจหลัก)
1) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงองคกรและความเสี่ยงโครงการ
2) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) เสนอ คพพ.
4) ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
5) สรุปผล 6 เดือน เสนอ คพพ. และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชในปตอไป

25. การจัดทํารายงานควบคุมภายใน
1) รายงานควบคุมภายใน 6 เดือน เสร็จแลว ยกรางรายงานควบคุมภายใน
2) เสนอ ผูตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
3) เสนอ อนุกรรมการตรวจสอบ
4) เสนอ คพพ.
5) จัดสงให สตง. (ภายใน 90 วัน จากวันสิ้นปงบประมาณ)
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา

สนผ.
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ

รายงานสรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

รายงานควบคุมภายใน
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