แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม

OUT PUT

1 การจัดทําแผนใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ.
1. ศึกษานโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน
2. สํารวจความตองการในการพัฒนาโครงการตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน
3. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการเพื่อจัดทําแผนฯ โดยสอดคลองกับกรอบ ACMECS GMS
4. รางแผนฯ และ แหลงเงินทุนที่มีความเปนไปได
5. เสนอ ผอ.
6. เสนอ อนุกรรมการยุทธศาสตรฯ
7. เสนอ คพพ.
8. ดําเนินการตามแผนฯ
9. ปรับแผนฯ

แผนใหความชวยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการของ สพพ.

2 การใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาถนนสาย R68
1. ศึกษาวิเคราะหโครงการ
2. หาแหลงเงินทุน
3. เสนออนุกรรมการการเงิน
4. เสนอ คพพ.
5. เสนอ ครม.
6. รางสัญญา
7. เสนออนุกก. /คพพ.
8. เจรจาเงื่อนไข และทําเอกสารที่เกี่ยวของ
9. ลงนามสัญญา
10. เสนอรายงานผล คพพ./ครม.
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา

การใหความชวยเหลือทางการเงิน
สําหรับโครงการพัฒนาถนนสาย R68
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แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

KPI

สงก./สนผ./สบท.

สงก./สบท./สนผ. KPI 1 รอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน

20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
3 การใหความชวยเหลือทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
1. ประเทศเพื่อนบานเสนอขอรับความชวยเหลือทางวิชาการฯ
2. ศึกษาวิเคราะหโครงการ
3. จัดทํา TOR
(ขอบเขตการดําเนินงาน/วัตถุประสงค/วงเงิน/ระยะเวลาการดําเนินงาน/ประโยชนที่จะไดรับ)
4. เสนอ คพพ.
5. ราง MOU
6. เสนออนุกก. /คพพ.
7. เจรจาเงื่อนไข และทําเอกสารที่เกี่ยวของ
8. ลงนาม MOU
9. เสนอรายงานผล คพพ.
10. จางที่ปรึกษาไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการศึกษา
11. กํากับ ดูแล การดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ ใหเปนไปตามขอบเขตการดําเนินงานที่กําหนด
12. เสนอผลการศึกษาฯ แกอนุกรรมการ/คพพ.
4 ติดตามความกาวหนาของโครงการ
1. ศึกษาแนวทางและแผนการติดตามความกาวหนาโครงการจากหนวยงานอื่นๆ

OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

KPI

การใหความชวยเหลือทางวิชาการใน
สวนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการใหความ

สงก./ สนผ.

KPI 2 จํานวนโครงการใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน

1. แผนการติดตามความกาวหนาของ
โครงการฯ
2. รายงานผลการติดตามโครงการฯ

สงก.

KPI 3 การติดตามโครงการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินฯ

2. จัดทําระบบการติดตามความกาวหนาของโครงการฯ
3. เสนอ ผอ.สพพ.
4. ดําเนินการตามแผนการติดตามความกาวหนาของโครงการฯ
5. สรุปผลการติดตามโครงการฯนําเสนอ ผอ.สพพ. ไดภายในวันที่ 9 ของทุกเดือน
6. เสนอสรุปผลการติดตามโครงการฯ ใหแก คพพ. รับทราบทุก 3 เดือน
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายเหตุ :
หมายถึง
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
5 การดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก คพพ.

OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

KPI

1. แผนบริหารความเสี่ยง
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

คณะทํางานฯ

KPI 4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ดานบริหารความเสี่ยง

1. แผนความรวมมือกับสถาบันทั้งใน
และตางประเทศ
2. ความรวมมือกับสถาบันทั้งในและ

สบท.

2. ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงขององคกร ไดแลวเสร็จครบถวนตามพันธกิจ พรอมจัดทํารายงานการ
วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงในการดําเนินการโครงการตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของ
องคกร โดยครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงองคกร และการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยกําหนดระดับความเสี่ยง
ที่องคกรสามารถยอมรับไดในแตละประเด็นอยางชัดเจน
4. ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง นําเสนอตอ คพพ. โดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่
สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการให อยูในระดับยอมรับได อยาง
ชัดเจน และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง สําหรับการดําเนินงานในปตอไป
6 การจัดทําความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ
1. จัดทําแผนความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการกับ
สถาบันทั้งในและตางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน
2. เสนอ คพพ.
3. กําหนดรายละเอียดกิจกรรมแผนดําเนินงานเพื่อกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. ดําเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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KPI 5 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ความรวมมือกับสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ

20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
7 การวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
1. รวบรวมรายชื่อบุคคล หนวยงาน และสถานที่ติดตอของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ สพพ.
2. ประสานงานกับ ก.พ.ร.
8 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวขอทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียใน
บทบาทของ สพพ.
1. เปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทาง 5 ชองทาง ประกอบดวย จัดทํารายงานประจําป
จุลสาร เว็บไซต ใหสัมภาษณผานสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารประจําหนวยงาน
2. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 3 ชองทาง ประกอบดวย กลองรับฟงความคิดเห็น webboard
แบบสอบถาม
3. วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรหรือประเด็นสําคัญที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและ
นําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียไดอยางเหมาะสม
4. จัดทําแผนงาน/กิจกรรมในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของและ ผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน
5. ดําเนินการตามกิจกรรมในการสรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของและ ผูมีสวนไดเสีย
6. ทดสอบความเขาใจหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ตอบทบาทของ สพพ. หลัง
ดําเนินการตามแผนงานฯ เปนไปตามเปาหมาย
7. สรุปผลทดสอบความเขาใจหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ตอบทบาทของ สพพ.
หลังดําเนินการตามแผนงานฯ
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

KPI

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

สพพ.

KPI 6 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

1. แผนงาน/กิจกรรมในการสราง
ความรูความเขาใจฯ
2. ผลทดสอบความเขาใจหนวยงานที่
เกี่ยวของฯ

สนผ.

KPI 7 ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความเขาใจแกหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูมี
สวนไดเสีย ในบทบาทของ สพพ.
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แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
9 การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
1. แตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
2. อบรมหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. จัดทําฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนยตนทุน
้
4. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิ
ตของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
5. เสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
6. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551
7. วิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
8. จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
9. กําหนดแนวทางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552
10 การจัดทํารอยละเฉลี่ยของการเบิกจายเงินกูของโครงการที่ผูกผันแลวเทียบกับวงเงินตามสัญญาการเบิกจาย
แตละโครงการที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
1. จัดทําฐานขอมูล
2. จัดทํารายงานความกาวหนาของโครงการและการเบิกจายเงินกู (รายเดือน)
3. จัดทํารายงานการเบิกจายเงินกูเปรียบเทียบวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ (รายเดือน)
11 การจัดทํารอยละเฉลี่ยคาใชจายดานบริหารโครงการตอจํานวนเงินกูที่เบิกจายจริงของโครงการ
1. จัดทําฐานขอมูล
2. จัดทําสรุปผลการใชจายดานบริหารโครงการตอจํานวนเงินกูที่เบิกจายจริงของโครงการ (รายเดือน)

OUT PUT
1. ฐานขอมูล
2. บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
และ พ.ศ. 2551
3. รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุน

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานฯ

KPI
KPI 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต

สอก.

4. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการ

1. ฐานขอมูลโครงการ
2. รายงานความกาวหนาของโครงการ
3. รายงานการเบิกจายเงินกู
่
1. ฐานขอมูล
2. สรุปผลการใชจายดานบริหาร
โครงการตอจํานวนเงินกูที่เบิกจายของ
โครงการ

สงก.

KPI 9 รอยละเฉลี่ยของการเบิกจายเงินกู
ของโครงการที่ผูกผันแลวเทียบกับวงเงิน
ตามสัญญาการเบิกจายแตละโครงการที่
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ

สอก.

KPI 10 รอยละเฉลี่ยคาใชจายดานบริหาร
โครงการตอจํานวนเงินกูที่เบิกจายจริงของ
โครงการ

3. ยืนยันการเบิกจายเงินกูโครงการกับสํานักเงินกูโครงการ และรายงานผลการเบิกจายตอฝายบริหาร (รายเดือน)
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา

NEDA_actionplan51_policy_re12
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แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม

12 การอนุมัติรายชื่อที่ปรึกษาและผูรับเหมากอสราง
1. พิจารณา short list (ภายใน 7 วัน)
2. เสนออนุกรรมการฯ (ภายใน 15 วัน)
3. เสนอ คพพ. (ภายใน 20 วัน)
4. แจงประเทศเพื่อนบาน (ภายใน 20 วัน)
13 การอนุมัติการเบิกจายเงินกู
1. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาการอนุมัติเบิกจายเงินใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน (สําหรับ
เจาหนาที่)
2. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกจาย และขอ reconfirm ยอดการเบิกจาย
3. เสนอ ผอ.สพพ. ขออนุมัติเบิกจาย
4. ฝายบัญชีดําเนินการเบิกจาย (จัดทําเช็ค/การโอนเงินบาทเนท)
5. ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาหรือผูรับเหมาและประเทศเพื่อนบาน

OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

การอนุมัติรายชื่อฯ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

สงก.

1. คูมือการปฏิบัติงานฯ
2. อนุมัติการเบิกจายเงินกูภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

สงก.

KPI
KPI 11 การพิจารณาอนุมัติรายชื่อที่
ปรึกษาและผูรับเหมากอสรางและการ
พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินกู ใหแก ผูกู
11.1 จํานวนวันเฉลี่ยการอนุมัติรายชื่อที่
ปรึกษาและผูรับเหมา กอสราง

11.2 รอยละของการอนุมัติเบิกจายเงินกู
ใหแก ผูกู ไดในเวลามาตรฐาน

KPI 12 ระดับการพัฒนาดานการกํากับ
ดูแลกิจการ (ตัวชี้วัดรวมที่ ก.พ.ร. กําหนด)
สนผ./สอก.

14 ติดตามรวบรวมขอมูล เรื่อง บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในดานตางๆ (เพื่อให กพร. พิจารณา)
- การกําหนดใหมีแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญ

12.1 บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ

- การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
- การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลงานผลงานผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับสูง
- การประชุมของ คพพ.
(การจัดทําวาระและสงใหคณะกรรมการภายใน 7 วันทําการ /จํานวนครั้งที่สามารถจัดประชุม / การดําเนินการ
ประชุมตามวาระที่กําหนดไว / อัตราการเขารวมประชุมของ คพพ.)
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
NEDA_actionplan51_policy_re12
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20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม

OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

KPI

- การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
(พิจารณาจากขอมูลรายงานประจําป 2550 / ผลการดําเนินงาน (การเงินและไมใชการเงิน) / นโยบายการกํากับดูแลที่ดี
/ การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ / การแถลงทิศทางนโยบายและแผนงานที่สําคัญ / การจัดซื้อ จัดจาง / โครงการ
ลงทุนที่สําคัญ ที่มีการเปดเผยใน Website ขององคกร)
15 ติดตามรวบรวมขอมูล เรื่อง การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.1 จัดทํารางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.2 เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา
1.3 คพพ. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน
1.4 จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินตนเองของ คพพ.
2. การสงเสริมความรู ความสามารถของ คพพ.
2.1 คพพ. ตรวจเยี่ยมโครงการและเขาพบผูนําประเทศเพื่อนบานเพื่อหารือแนวทางการใหความชวยเหลือ
และโครงการที่ควรไดรับการใหความชวยเหลือ (สปป.ลาว และกัมพูชา)
2.2 จัดสัมมนาจัดทํายุทธศาสตรป 2552 -2554 ของ สพพ.
16 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
1. จัดทํารางแผนปฏิบัติงาน
2. สัมมนาผูบริหารและเจาหนาที่
3. ทบทวนปรับแผน
4. เสนอ คพพ. ใหความเห็นชอบ
5. ทบทวนและปรับแผน
6. ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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12.2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติงาน

สนผ.
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KPI 13 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน

20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม

OUT PUT

1. แผนพัฒนาบุคลากร
17 การดําเนินการดานพัฒนาบุคลากร
2. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
1. จัดหาขอมูลหลักสูตรการอบรมตามสถาบันตางๆ เพื่อรวบรวมจัดทําแผน
2. เสนอใหฝายบริหารพิจารณาแผนฯ
3. วิเคราะหความตองการอบรมของเจาหนาที่ (ตองมีการสํารวจความตองการอบรมจากเจาหนาที่ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ) โดยมีสวนของ ความรูในการบริหารทั่วไปเชน การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลโครงการ เปนตน
4. เสนอ คพพ.
5. ดําเนินการตามแผน
6. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาในปตอไป
18 การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
1. แตงตั้งคณะทํางาน
2. สรุปผลวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ นําเสนอ ผอ.สพพ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบงาน/กระบวนงานขององคกรที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
- ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สมควรปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบงาน/กระบวนงานในปจจุบัน
3. จัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกําหนดรายชื่อระบบฯ ที่จะ
พัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551พรอมนําเสนอ คพพ.
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศตามแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

1. แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2551
2. สรุปผลความสําเร็จการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
3. การอกบรมวิธีการใชงานระบบ
ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ
สอก.

สอก./
คณะทํางาน

KPI
KPI 14 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการดานพัฒนาบุคลากร

KPI 15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

5. จัดทําสรุปผลความสําเร็จการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยระบุปญหาและอุปสรรค แนวทางในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ แตละระบบ
6. จัดการอบรมวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหแตละกับผูใชงาน พรอมนําระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นไปใชอยางตอเนื่อง ตามวัตถุประสงคของระบบ โดยมีหลักฐานการใชงานอยางตอเนื่องชัดเจน
เชน log file เปนตน
7.. ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศรวมกับ ADB
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา

NEDA_actionplan51_policy_re12

8

20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
19 การจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. 2550
1. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ สพพ.
2. จัดทําราง
3. เสนอ ผอ. สพพ. ใหความเห็นชอบ
4. เสนอ คพพ. เพื่อทราบ
5. เสนอ รมว.การคลัง เพื่อทราบ
6. เผยแพรลงเว็บไซตของ สพพ.
7. จัดหาผูดําเนินงานจัดพิมพ
8. กําหนดรูปเลม/รูปแบบ จัดหารูปภาพประกอบ
9. จัดพิมพรายงาน
10. แจกจายใหหนวยงานตางๆ
20 การจัดสัมมนาประจําป พ.ศ. 2551
1. ตั้งคณะทํางานฯ
2. กําหนดหัวขอ และเนื้อหา
3. กําหนดสถานที่และงบประมาณ
4. จัดทําเอกสาร
5. จัดสัมมนา
6. สรุปผลการสัมมนา
21 การปรับยุทธศาสตรสํานักงาน
1. ทบทวนยุทธศาสตรที่ผานมาของ สพพ.
2. ศึกษา รวบรวมนโยบายดานการตางประเทศและการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย
2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของ สพพ. (SWOT Analysis)
3. จัดทํารางยุทธศาสตร
6. จัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตรของ สพพ.
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

รายงานประจําป พ.ศ. 2550

คณะทํางานฯ/
สนผ.

การสัมมนาประจําป พ.ศ. 2551

คณะทํางานฯ

ยุทธศาสตรสํานักงาน

9

KPI

สนผ./สงก./ สบท./
สอก.

20/1/2010

แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
22 การจัดทํารายงานการปดโครงการ R48 และโครงการ R3
1. รวบรวมขอมูลพื้นฐาน และขอมูลการดําเนินงานของโครงการ
2. จัดทํารายงานการปดโครงการ
3. เสนอ คพพ.
4. รายงาน รมว. การคลัง เพื่อทราบ
23 การปรับโครงสรางองคกรอัตรากําลัง เงินเดือน ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเสนทางความกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพ
1. ทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกรในปจจุบัน
2. จัดทําโครงสรางองคกร อัตรากําลัง เงินเดือน ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเสนทางความกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพ
3. เสนออนุกรรมการฯ
4. เสนอ คพพ.
24 การติดตามการชําระหนี้
1. ตรวจสอบขอมูลการชําระหนี้ของโครงการตางๆ จากสัญญาฯ
2. จัดทําฐานขอมูลการชําระหนี้ของแตละสัญญาฯ
3. จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานฯ + แบบฟอรมการติดตามหนี้
4. เสนอ ผอ. เพื่อใหความเห็นชอบคูมือ
5. ติดตามการชําระหนี้
25 การบริหารเงินทุน
1. ตั้งคณะทํางานฯ
2. จัดทําฐานขอมูลการบริหารเงินทุน
3. ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
4. ประมาณการคาใชจายของ สพพ. เปนรายเดือน
5. พิจารณาการลงทุนเมื่อครบกําหนด เ
6. ปรับปรุงฐานขอมูลการบริหารเงินทุนใหทันสมัย
7. รายงานสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจ
8. จัดทํารายงานผลการบริหารเงินทุนตอ คพพ. เปนรายไตรมาส
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายเหตุ :
หมายถึง
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
NEDA_actionplan51_policy_re12

OUT PUT

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ

1. รายงานปดโครงการ R48
2. รายงานปดโครงการ R3

สงก.

โครงสรางองคกรอัตรากําลัง เงินเดือน
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และ
เสนทางความกาวหนาในการประกอบ
อาชีพ

สอก.

ติดตามการชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา

สบท.

บริหารเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และพอเพียง

คณะทํางานฯ/
สบท.
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แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
หมายถึง
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การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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แผนการปฏิบัติงาน สพพ. ประจําป 2551
กิจกรรม
26 การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. จัดประมาณการความตองการใชเงินของสํานักงาน
2. เสนอ คพพ.
3. ประสานสํานักงบประมาณ
27 การจัดทํางบการเงิน
1.รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน
2. บันทึกบัญชี
3. จัดทํางบการเงิน
4. ประสานงานกับผูตรวจสอบภายใน
5. เสนออนุกรรมการตรวจสอบ
6. เสนอ คพพ.
7. จัดสงงบการเงินใหกับ สตง. (ภายใน 120 วัน หลังวันสิ้นปงบประมาณ)
28 การจัดทําสัญญามาตรฐาน
1. จัดทํารางสัญญาฯ
2. เสนออนุกรรมการฯ
3. เสนอ สํานักงานอัยการสูงสุด
4. เสนอ คพพ.
5. ประกาศใช
6. แจงประเทศเพื่อนบาน
หมายเหตุ :
หมายถึง
ระยะเวลาการออกรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
หมายถึง
ดําเนินการเริ่มตนจนเสร็จ
หมายถึง
การดําเนินการอยางตอเนื่อง/การบํารุงรักษา
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OUT PUT
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552

แผนงานรายป 2551
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผูรับผิดชอบ
สนผ./สอก.

งบการเงินรายไตรมาส/รายป

สอก.

สัญญามาตรฐาน

สงก.
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