แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : เป็ นองค์กรชั้นนาในการเสริมสร้ างความสั มพันธ์ และความร่ วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมกับประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อความผาสุ กและมัน่ คงในภูมิภาค
พันธกิจ: ให้ ความร่ วมมือและการช่ วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมกับประเทศเพื่อนบ้ าน
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็ นหุ้นส่ วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของอนุภูมิภาค
แผนงานที่ 1 แผนงานการ
1 ติดตามและจัดทาแผนประชาสั มพันธ์ ประจาปี
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
(1) การติดตามการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 56
1) ติดตามและเร่ งรัดผูร้ ับผิดชอบให้ดาเนิ นงานตามแผนที่กาหนด
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
- ผลิตปฏิทินแขวนผนังภาษาลาว-กัมพูชา
- Print Media และ Print Ad ฯลฯ
- จัดพิมพ์รายงานประจาปี 55
- กิจกรรม Press Tour
- งานแถลงข่าว
- ค่ายความรู้กบั NEDA
- กิจกรรม CSR ไทย-ปท.พบ.
2) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาส
3) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาสต่อ คพพ.

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก สพพ. สพพ. เป็ นทีร่ ู้ จักและเป็ นที่
ในฐานะหุ้นส่ วนเพื่อการพัฒนา ยอมรับในฐานะหุ้นส่ วนเพื่อการ
- ติดตามผลการดาเนินงานตาม พัฒนา (Development Partner)
แผนฯ ปี 56
- จัดทาร่ างแผนฯ ปี 57

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนฯ ปี 56
- แผนฯ ปี 57

5,500,000.00

เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ของ สพพ.

รายงานประจาปี 55 ของ สพพ.

-

สอก.
สบท.
(กมลนัทธ์ )

4) สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี ต่อ คพพ.
(2) การจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ ปี 57
1) จัดทาร่ างแผนประชาสัมพันธ์ปี 57
2) เสนอ คพพ. (ก่อน ก.ย. 56)
2 จัดทารายงานประจาปี 55 ของ สพพ.
(1) ร่ างเนื้อหาที่จะบรรจุในรายงานฯ
(2) รวบรวมข้อมูลจากผูร้ ับผิดชอบ
(3) ยกร่ างรายงานฯ
(4) เสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. พิจารณา
(5) เผยแพร่ ในเว็บไซต์

เพื่อนาผลการดาเนินงานมา
กาหนดทิศทางและปรับปรุ ง
แผนงานให้ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้

สนผ.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุแผนงานที
ทธศาสตร์่ 2ทแผนงานการ
ี่ 1 การเสริมสร้ างความเป็3 นหุการจั
้ นส่ วดนเพื
การพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั งคมของอนุ
ูมิภยาคนมาร์ )
ทา ่อCountry
Strategy รายประเทศ
ปี 56-60ภ(เมี
บูรณาการกับหน่ วยงานต่ างๆ
(1) ประสาน เมียนมาร์ เพื่อหารื อแนวทางความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน
เพื่อเสริมสร้ างความเป็ นหุ้นส่ วน

วัตถุประสงค์

มีแนวทางและรู ปแบบ
ความเป็ นหุ้นส่ วนกับ
ปท.พบ.ทีช่ ัดเจนขึน้

(2) จัดทาร่ าง Country Strategy (เมียนมาร์)
(3) ประชุมหารื อกับ เมียนมาร์ เพื่อพิจารณาร่ าง Country Strategy

เป้าหมาย

สพพ. มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการ
พัฒนารูปแบบ ความสั มพันธ์
จากผู้ให้ กบั ผู้รับ เป็ นหุ้นส่ วน
เพื่อการพัฒนา

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- ยุทธศาสตร์ รายประเทศ
(ปี 56-60) (เมียนมาร์ )

500,000.00

สนผ.

- แผนโครงการให้ ความ
ช่ วยเหลือทางการเงินและทาง
วิชาการแก่ ปท.พบ.
ปี 57-59
- แผนโครงการฯ (รายปี ) ปี 57

500,000.00

สงก.

- ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ แก่
จนท. ปท.พบ. โดยร่ วมมือกับ
หน่ วยงานภายในประเทศและ
องค์ กรระหว่ างประเทศ

500,000.00

สบท.
(กมลนัทธ์ )



(4) เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(5) เผยแพร่ ในเว็บไซต์
4 ทบทวนแผนการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ ประเทศ
เพื่อนบ้ าน 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) และรายปี
(1) ทบทวนแผนโครงการฯ ปี 55-57
(2) จัดทาแผนการหารื อระหว่างผูบ้ ริ หารของ สพพ. กับ ปท.พบ.
เสนอ ผอ.สพพ.
(3) ร่ วมกับ ปท.พบ. จัดทา pipeline โครงการให้ความช่วยเหลือฯ
กับ ปท.พบ. ปี 57-59 (รวบรวมข้อมูลโครงการ/ จัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ)
- สปป.ลาว
- กัมพูชา
- เวียดนาม
- เมียนมาร์
(4) จัดทาแผนโครงการฯ ปี 57-59/ แผนโครงการฯ (รายปี ) ปี 57
(5) เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(6) นาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ (รมว.กค./กพบ./กต.)
5 การถ่ายทอดความรู้แก่ จนท. ปท.พบ.
5.1 บูรณาการกับหน่ วยงานภายในประเทศและองค์ กรระหว่ างประเทศ
เพื่อดาเนินการถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการเงินให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ประเทศเพื่อนบ้ าน (1 ครั้ง)

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9


มีแผนในการดาเนินโครงการให้ สพพ. ดาเนินโครงการให้ ความ
ความช่ วยเหลือทางการเงินและ ช่ วยเหลือกับ ปท.พบ. มากยิง่ ขึน้
ทางวิชาการแก่ ปท.พบ. ในระยะ
3 ปี



ถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ จนท.
ปท.พบ. ร่ วมกับหน่ วยงานใน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
สนับสนุนโครงการของ สพพ.

พัฒนาศักยภาพ จนท. ปท.พบ.
ให้ มีความรู้ ด้านการเงินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ของ สพพ.

(1) กาหนดหัวข้อ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาถ่ายทอดความรู้
(2) จัดทาแผนโครงการฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู้เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา
(3) ประสานหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
(4) จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ฯ
(5) รายงานผลการถ่ายทอดความรู้ให้ คพพ. ทราบ
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็ นหุ5.2
้ นส่จัวดนเพื
ฒนาเศรษฐกิ
งคมของอนุ
ภูมิภกษาดู
าค งานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ ผ่อ้บู การพั
ริหารและเจ้
าหน้ าทีจข่ และสั
อง ปท.พบ.
เข้ามาศึ

วัตถุประสงค์

บูรณาการกับหน่ วยงานใน
กับงานทีร่ ับผิดชอบ ในประเทศไทย (1 ครั้ง)
ประเทศและ ปท.พบ.
(1) ประสาน ปท.พบ. เพื่อรับทราบความต้องการในการเข้ามาศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย
(2) ประสานหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ผบู ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
ปท.พบ. เข้ามาศึกษาดูงาน
(3) จัดทาแผนการเข้ามาศึกษาดูงานของ ปท.พบ. ในประเทศไทย
เสนอ ผอ.สพพ.
(4) จัดการศึกษาดูงานฯ
(5) รายงานผลการดาเนินงานให้ คพพ. ทราบ
5.3 จัดการถ่ายทอดความรู้ทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการให้ ความช่ วยเหลือฯ
จัดการถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ปท.พบ. (1 ครั้ง)
เจ้ าหน้ าที่ ปท.พบ.
(1) จัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่ ปท.พบ. เสนอ ผอ.สพพ.
(2) เตรี ยมการ
- จัดทาหลักสู ตร/เนื้อหา
- ประสาน ปท.พบ.
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : วิทยากร/ เอกสารฝึ กอบรม
- จัดทาเอกสาร
- จัดเตรี ยมสถานที่
(3) ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ฯ
(4) สรุ ปประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ฯ
(5) รายงานผลการดาเนินงานให้ คพพ. ทราบ

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ปท.พบ. มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ไป
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมดูงานของ
ปท.พบ. ร่ วมกับหน่ วยงาน
ในประเทศ

300,000.00

สงก.

- รายงานสรุ ปประเมินผลการ
ถ่ ายทอดความรู้ ฯ

500,000.00

สงก.



ปท.พบ. มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ไปใช้
ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานต่ อไป
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็6 นหุท้ นาความตกลงกั
ส่ วนเพื่อการพับฒ
จและสั งคมของอนุ
ภูมิภในการ
าค
หน่นาเศรษฐกิ
วยงานราชการไทยและ
ปท.พบ.
แลกเปลีย่ นความร่ วมมือทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
(1 หน่ วยงาน/ 1 กิจกรรม)
6.1 ดาเนินการตามข้อตกลงทีม่ ีอยู่แล้ว (1 กิจกรรม)
(1) กาหนดกิจกรรมดาเนินงานร่ วมกัน
(2) จัดทาแผนการดาเนินงานกิจกรรมเสนอ ผอ.สพพ. ให้ความ
เห็นชอบ
(3) ดาเนินงานตามแผนฯ
(4) รายงานผลการดาเนินงานให้ คพพ. รับทราบ
6.2 ทาความตกลงกับหน่ วยงานราชการไทยและ ปท.พบ. ในการ
แลกเปลีย่ นความร่ วมมือทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
(1 หน่ วยงาน )
(1) ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนความร่ วมมือ
ทางด้านวิชาการและการบริ หารจัดการ
(2) จัดทาแนวทางแลกเปลี่ยนความร่ วมมือฯ/ MOU
(3) เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7 จัดกิจกรรมเชิญชวนและสนับสนุนภาคเอกชนไทยสู่ พนื้ ทีโ่ ครงการ เพื่อศึกษา
โอกาสการลงทุนต่ อยอดโครงการของ สพพ. (Road show) (1 ครั้ง)
(1) ประสาน ปท.พบ. เพื่อพาภาคเอกชนไทยเข้าไปสารวจศักยภาพพื้นที่
โครงการของ สพพ.
(2) ประสานภาคเอกชนไทยที่ความสนใจเข้าไปลงทุนใน ปท.พบ.
(3) นาภาคเอกชนไทยเข้าไปสารวจศักยภาพโครงการของ สพพ.
เพื่อหาลู่ทางในการเข้าไปลงทุนในโครงการของ สพพ.
(4) สรุ ปประเด็นปัญหาและข้อสังเกตของภาคเอกชนไทยในการเข้าไปลงทุน
ในโครงการของ สพพ. รวมทั้งประเด็นที่ สพพ. สามารถสนับสนุนให้
ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนใน ปท.พท. ได้มากขึ้น
(5) เสนอ คพพ. รับทราบ
8 กากับและติดตามผลการศึกษาวิจัย (เชียงใหม่ -เวียงจันทน์ / ทวาย)
(1) ติดตามผลการศึกษาวิจยั
- Inception Report
- Interim Report
- Draft Final Report
- Final Report
(2) สรุ ปผลการศึกษาเสนอ คพพ. เพื่อทราบ
(3) เผยแพร่ ในเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

บูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่ วยงานต่ างๆ ทั้งในและ
ต่ างประเทศ

สพพ. มีการแลกเปลีย่ นความ
ร่ วมมือทางด้านวิชาการและการ
บริหารจัดการกับหน่ วยงาน
ภายนอก

ส่ งเสริมการดาเนินงานร่ วมกัน
กับภาคเอกชนไทย

สพพ. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของภาคเอกชนไทยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ปท.พบ.

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- แนวทางความร่ วมมือทางด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการ
- จัดกิจกรรมร่ วมกับหน่ วยงาน
ต่ างๆ

500,000.00

สงก.

- จัดกิจกรรมเยีย่ มชมโครงการ
ของ สพพ. 1 ครั้ง

500,000.00

สนผ.

-

สนผ.






เพื่อกากับและติดตามผลการ
ศึกษาวิจัย ของ สพพ.

สพพ. มีงานวิจัยสนับสนุนการ
ดาเนินงานต่ อไป

รายงานวิจัยฯ ฉบับต่ างๆ



n




Page 4

n

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็9 นหุประชุ
้ นส่ วนเพื
การพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั งคมของอนุ
ภูมบิภการพั
าค ฒนาเศรษฐกิจ
มเพื่อแลกเปลี
ย่ นข้อมูลและความคิ
ดเห็นเกีย่ วกั
และสังคมของประเทศเพื่อนบ้ านตามกรอบความร่ วมมือต่ างๆ
(1) เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เสวนาที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประชุมต่างๆ
(3) นาเสนอ คพพ. เพื่อทราบ (การประชุมที่สาคัญ)
(4) แลกเปลี่ยนข้อมูลการให้ความช่วยเหลือแก่ ปท.พบ. กับองค์กรต่างๆ
(5) ให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ
แผนงานที่ 3 แผนงานการจัดทา
ฐานข้อมูลประเทศเพื่อนบ้ าน

10 ทบทวนข้ อมูลประเทศเพือ่ นบ้ าน (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์ /

เวียดนาม) ให้ เป็ นปั จจุบัน
(1) ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ปท.พบ. (กัมพูชา/สปป.ลาว/ เมียนมาร์/
เวียดนาม)
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึงฐานะการเงินของ
ปท.พบ. และกฎหมายทางด้านการลงทุนต่างๆ
- ข้อมูลทางด้านสังคม/ การเมืองการปกครอง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ปท.พบ.
- แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สาคัญของ ปท.พบ.
- วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ
- การรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ
- ข้อมูลประวัติบุคลากรสาคัญของ ปท.พบ. (ผูน้ าประเทศ/รัฐมนตรี
กระทรวงต่างๆ/ อธิบดีกรมต่างๆ ที่มีการติดต่อประสานงาน/ เจ้าหน้าที่ที่มี
การติดต่อประสานงาน/ ภาคเอกชนที่สาคัญ)
- ข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญ (ตามผลประเมินความต้องการฯ ปี 55)
(2) สรุ ปข้อมูล ปท.พบ. เสนอ ผอ.สพพ.
(3) นาเสนอข้อมูล ปท.พบ. เผยแพร่ ในเว็บไซต์
11 ศึกษาศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้ านในการให้ ความช่ วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้ าน
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ปท.พบ.
(2) วิเคราะห์และจัดทารายงานฯ
(3) เสนอ คพพ. พิจารณา

วัตถุประสงค์

เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา
เสวนาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรอบความร่ วมมือต่ างๆ เพื่อ
นาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้
ในการดาเนินงานของ
สานักงาน

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สพพ. มีโอกาสร่ วมดาเนิน
โครงการภายใต้ กรอบ
ความร่ วมมือต่ างๆ และ
นาข้อมูลไปใช้ วางแผน
การให้ ความช่ วยเหลือฯ
ในอนาคตต่ อไป

OUTPUT

- รายงานผลการประชุมต่ างๆ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000.00

สนผ.

มีข้อมูลและทราบความต้ องการ มีโครงการความร่ วมมือกับ
ของประเทศเพื่อนบ้ าน
ปท.พบ.
ประกอบการพิจารณาดาเนิน
โครงการความร่ วมมือต่ างๆ

ข้ อมูลประเทศเพือ่ นบ้ าน
(กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์ /
เวียดนาม)

-

สนผ.

ศึกษาศักยภาพของ ปท.พบ.

รายงานการศึกษาศักยภาพของ
ปท.พบ.

-

สนผ.

สพพ. ให้ คชล. แก่ ประเทศทีม่ ี
ศักยภาพในการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 12 การเสริ
มสร้ างความเป็ นหุ
้ นส่ วนเพื
่อการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของอนุ
ภูมิภาค่อนบ้ านทีม่ ่งุ เน้ นการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ ร่วมกันในอนุภูมิภาค
การขยายบทบาทการให้
ความช่
วยเหลื
อทางด้
านการเงินและวิ
ชาการแก่
ประเทศเพื
แผนงานที่ 4 แผนงานการให้ ความ 12 ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้ าน (2 โครงการ)
ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ สพพ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ช่ วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
(CLMV: C - ด่านสตรึงบท L - บ้ านฮวก/หงสา-เชียงแมน M - ประปา/ไฟฟ้า ปท.พบ.
ปท.พบ. โดยผ่านการให้ ความ
เพื่อนบ้ าน
V - Tan Thuan)
ช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ปท.พบ.
(1) เสนอผลการศึกษาหรื อผลการประเมินโครงการให้ คพพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(2) เสนอ รมว.กค. พิจารณาลงนามถึง กพบ. เพื่อนาเสนอ ครม. พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(3) จัดทาร่ างสัญญาฯ (เงื่อนไขทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ)
(4) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบร่ างสัญญาฯ รวมทั้งให้ สพพ.
เจรจารายละเอียดเงื่อนไขของร่ างสัญญาฯ กับ ปท.พบ.
(5) เจรจาร่ างสัญญาฯ
(6) รายงานผลให้ คพพ. พิจารณาและเห็นชอบผลการเจรจา
(7) ลงนามสัญญาฯ
(8) รายงานให้ คพพ. และ ครม. รับทราบ
13 ติดตามบริหารจัดการและเร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงินโครงการให้ ความช่ วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้ าการ
- สพพ. สามารถเบิกจ่ ายเงิน
ทางการเงินทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินโครงการ (ภูด่/ู ASEM/R11/ปากเซ PII/ค.
ดาเนินงานโครงการ และ
โครงการให้ ความช่ วยเหลือ
รถไฟ)
การเบิกจ่ ายเงินโครงการ
ทางการเงินได้ไม่ น้อยกว่ า
ทีอ่ ยู่ระหว่ างดาเนินการ
ร้ อยละ 94 ของงบประมาณ
(1) จัดทาแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ
ทีไ่ ด้รับการจัดสรร
(2) เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
- สพพ. สามารถกากับให้
(3) ดาเนินการติดตามการบริ หารจัดการโครงการตามแผนฯ
การด
าเนินโครงการเป็ นไปตาม
- ตรวจสอบข้อมูลการจ้างที่ปรึ กษาและผูร้ ับเหมาให้เป็ นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไว้
สัญญาฯ
- ตรวจสอบการใช้สินค้าและบริ การจากประเทศไทย รวมถึงการนาเข้าและ
การใช้เงินเป็ นค่าภาษีอากรและธรรมเนี ยมต่างๆ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการและเบิกจ่ายเงิน
- ติดตามปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
- ตรวจสอบในภาคสนามเกี่ยวกับคาขอเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของ
โครงการ
- ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการในประเด็น ขอบเขตของการ
โยกย้ายประชากร
(4) สรุ ปผลการติดตามฯ เสนอ ผอ.สพพ. ทุกครั้ง และประธานกรรมการ
(กรณี ผอ.สพพ. เดินทางไปด้วย)
(5) จัดทารายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เป็ นรายเดือน

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

- สั ญญาให้ ความช่ วยเหลือทาง
การเงิน
- รายงานผลการดาเนินงาน

- รายงานสถานะโครงการ
(รายเดือน)
- รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้ าโครงการฯ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2,000,000,000.00

สงก.

700,000.00

สงก.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็14นหุการประเมิ
้ นส่ วนเพื่อนการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
ผลโครงการที
แ่ ล้วเสร็
จ งคมของอนุภูมิภาค
14.1 รายงานปิ ดโครงการ (ASEM Road)
(1) รวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้น
(2) ประสานและร่ วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดาเนินโครงการ และ
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุ งกับ ปท.พบ.
(3) จัดทารายงานปิ ดโครงการ
(4) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ
(5) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14.2 ทบทวนประกาศ สพพ. เรื่อง การประเมินผลโครงการทีเ่ สร็จแล้ว
(1) จัดทาร่ าง
(2) เสนอ คพพ.
(3) ประกาศใช้บงั คับ
(4) แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบตั ิ รวมทั้งเผยแพร่ ในเว็บไซต์
แผนงานที่ 5 แผนงานการให้ ความ 15 ประเมินโครงการเบือ้ งต้ นเพื่อประกอบการพิจารณาให้ ความช่ วยเหลือทาง
ช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
วิชาการ (4 โครงการ)
เพื่อนบ้ าน
(รพ. สตรีที่ Thanh Hoa/ค.ไทย-พม่ า-อินเดีย/ค.มะริด-สิงขร/สายส่ งไฟฟ้า)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รับทราบผลสาเร็จ ปัญหา และ สพพ. มีบทเรียนสาหรับการ
อุปสรรคในการดาเนินโครงการ ดาเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่ อไป รวมทั้งเป็ นข้อมูล
ให้ แก่ผ้ทู สี่ นใจ

OUTPUT

- รายงานปิ ดโครงการฯ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

200,000.00

สงก.

- ประกาศเรื่อง การประเมินผล
โครงการทีเ่ สร็จแล้ว

-

สนผ.

- รายงานผลการศึกษาโครงการ

500,000.00

สงก.




สารวจและประเมินโครงการ
เสนอ คพพ. อนุมัติให้ ความ
ช่ วยเหลือทางวิชาการแก่
ปท.พบ.

สพพ. มีโครงการเสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติให้ ความ
ช่ วยเหลือทางวิชาการแก่
ปท.พบ.

(1) จัดทาแผนดาเนินงานและงบประมาณในการสารวจและประเมินโครงการ
ของ ปท.พบ.
(2) เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(3) ประสาน ปท.พบ. เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้น
(4) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม
(5) ประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื้องต้น
(6) สรปุผลการประเมินโครงการ
(7) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
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NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็16นหุให้้ นคส่วามช่
วนเพืว่อยเหลื
การพัอฒทางวิ
นาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของอนุ
ชาการแก่
ประเทศเพื
่อนบ้ านภูม(3ิภาค
โครงการ)
(รพ. สตรีที่ Thanh Hoa/ค.ไทย-พม่ า-อินเดีย/ค.สิงขร-มะริด/สายส่ งไฟฟ้า)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ สพพ. มีข้อมูลประกอบ
ปท.พบ.
การพิจารณาตัดสิ นใจ
ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
แก่ ปท.พบ.

(1) จัดทา TOR
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมตั ิ TOR
(3) ประสาน ปท.พบ. พิจารณา TOR และร่ างบันทึกข้อตกลงปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน
(4) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สพพ. กับ ปท.พบ.
(5) ดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาตามระเบียบฯ
(6) เสนอผลการจัดจ้างที่ปรึ กษาให้ คพพ. อนุมตั ิให้ สพพ. ลงนาม
ในสัญญาจ้างฯ
17 กากับ และติดตามผลการศึกษา รวมทั้งเร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงินโครงการ
ติดตามและตรวจรับผล
ให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
ดาเนินงาน รวมทั้งเบิกจ่ ายเงิน
(บ้ านฮวก/หงสา-เชียงแมน/Tan Thuan/ค.สิงขร-มะริด)
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
(1) กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาให้เป็ นไปตาม
สัญญาฯ และแผนงานที่กาหนดไว้ใน Inception Report
(2) พิจารณารายงานต่างๆ ของที่ปรึ กษาฯ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของ ปท.พบ. และ
สรุ ปประเด็นเพื่อนาเสนอคณะกรรมการกากับและตรวจรับ
ผลการศึกษาฯ ซึ่ งรายงานประกอบด้วย
- Inception Report
- Interim Report
- Draft Final Report
- Final Report
(3) เสนอผลการศึกษาให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบ
(4) เสนอ รมว.กค.พิจารณาลงนามถึง กพบ./ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (ในกรณี ที่โครงการมีความเหมาะสม)

- สพพ. สามารถเบิกจ่ ายเงิน
โครงการให้ ความช่ วยเหลือ
ทางวิชาการได้ตามสัญญาฯ
- สพพ. สามารถกากับให้
การดาเนินโครงการเป็ นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไว้
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แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

- โครงการให้ ความช่ วยเหลือทาง
วิชาการแก่ ปท.พบ.

- รายงานสถานะโครงการ
(รายเดือน)
- รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้ าโครงการฯ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

60,000,000.00

สงก.

200,000.00

สงก.

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 13 การเสริ
สร้ างความเป็
นหุ้นาส่นการเงิ
วนเพื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของอนุภูมิภาค
การสร้ ามงความมั
น่ คงทางด้
แผนงานที่ 6 แผนงานการบริหาร 18 บริหารและเบิกจ่ ายเงินงบประมาณปี 56 (งปม.+เงินสะสม)
(1) แจ้งไปยังสานักต่างๆ เพื่อให้จดั ส่ งข้อมูลความต้องการใช้เงิน
(ช่วงเดือน ก.ค. 55)
(2) จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอ คพพ. พิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น+เงินสม+เงิน
กูย้ มื (ช่วงเดือน ก.ย. 55)
(3) รายงาน คพพ. รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(ช่วงเดือน ก.ย. 55)
(4) ประสานกับ สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง
เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชี สพพ.
(5) ดาเนินการบริ หารและเบิกจ่ายเงิน
- จ่ายเงิน (งบบริ หารจัดการ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน)
- จ่ายเงินสาหรับโครงการวิจยั FA/TA ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจ่ายเงินในส่ วนของการให้กยู้ มื หรื อเงินให้เปล่า
พ.ศ. 2554
- เบิกจ่ายเงินได้ไม่นอ้ ยกว่า 94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามกรอบ
วงเงินที่ คพพ. อนุมตั ิ
(6) รายงานผลการเบิกจ่ายให้ คพพ. ทราบเป็ นรายเดือน
19 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณปี 57
(1) แจ้งไปยังสานักต่างๆ เพื่อให้จดั ส่ งข้อมูลความต้องการใช้เงิน
ในปี งบประมาณ 57
(2) จัดทาคาขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 57 เสนอ คพพ.
ให้ความเห็นชอบ
(3) เสนอกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ ตามวงเงิน
ที่ คพพ. อนุมตั ิ
(4) ประสานกับ สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อดาเนิ นการบันทึก
คาขอตั้งงบประมาณประจาปี ผ่านระบบ E-budgeting เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทางบประมาณปี 57
(5) จัดทาคาชี้แจงคาขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งผลงานที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั
ตลอดจนโครงการที่จะดาเนิ นงานในอนาคตเพื่อประกอบการพิจารณาของ
รัฐสภา
(6) ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่างๆ
(7) รายงานให้ คพพ. รับทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- บริหารเงินงบประมาณ
- เบิกเงินงบประมาณ ปี 56 ที่
- เบิกจ่ ายได้ตามแผนทีก่ าหนด ได้รับจัดสรรครบถ้ วน
ไว้ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 94 ของ
- มีเงินงบประมาณเพียงพอ
กรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ
สาหรับนามาใช้ จ่ายในสานักงาน

จัดหาเงินงบประมาณสาหรับ
ใช้ จ่ายในโครงการให้ ความ
ช่ วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ ในปี 57

ได้รับงบประมาณเพียงพอกับ
โครงการทางการเงินและ
ทางด้านวิชาการ ของ สพพ.
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แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- เงินงบประมาณปี 2556
- รายงานการเบิกจ่ าย
(รายเดือน)

-

สบท.
(วิภา)

- คาขอตั้งงบประมาณปี 57
- คาชีแ้ จงประกอบการขอตั้ง
งบประมาณปี 57

-

สบท.
(วิภา)

ปี 55

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็20นหุบริ
้ นส่หวารเงิ
นเพืน่อสะสมให้
การพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
ภูมิภ่ยาคงทีย่ อมรับได้
เกิดประโยชน์
สูงสุ ดงคมของอนุ
ภายใต้ ความเสี
(1) ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน/ สถานะของสถาบันการเงิน
(2) ประมาณการกระแสเงินสด รับ-จ่าย ประจาเดือน
(3) ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินให้มีการแข่งขัน
ในการยืน่ ข้อเสนอให้ผลตอบแทนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่ดีที่สุด
(4) เสนอคณะทางานฯ เพื่อพิจารณานาเงินไปลงทุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ คพพ. กาหนดไว้
(5) นาเงินไปลงทุนตามที่คณะทางานฯ กาหนด และรายงาน
ผลการบริ หารเงินสะสม ให้ คพพ. รับทราบเป็ นรายเดือน
21 จัดทางบการเงินรายไตรมาส และประจาปี
(1) จัดทางบการเงินประจาปี งบประมาณปี 55
- รวบรวมรายงานทางการเงินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- สอบทานรายการทางบัญชีให้ครบถ้วน
- ดาเนินการจัดทารายงานทางการเงินประจาปี เสนอ ผอ.สพพ.
- ส่ งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. ให้แก่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
- นาส่ งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก คพพ. ให้ สตง. ภายใน
120 วัน นับจากวันสิ้นงวด (30 ก.ย. 55)
(2) ประสานงานการรับตรวจงบการเงินกับ จนท. สตง.
- จัดเตรี ยมเอกสาร ตามที่ สตง. ร้องขอ และประสานงานกับ จนท. สพพ.
ในการให้รายละเอียดและข้อมูลประกอบการรับตรวจ
(3) จัดทางบการเงิน ไตรมาสที่ 1-3 ประจาปี งบประมาณ 56
- รวบรวมรายงานทางการเงินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ทาการสอบทานรายการทางบัญชีให้ครบถ้วน
- จัดทารายงานทางการเงินในแต่ละไตรมาส เสนอ ผอ.สพพ.
- ส่ งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. ให้แก่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
22 สร้ างระบบการจัดเก็บหนีแ้ ละการบริหารเงินทุนทีม่ ีประสิ ทธิภาพ สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

บริหารเงินสะสมให้ มี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ คพพ. กาหนดไว้

สามารถบริหารเงินสะสมในรอบ
ปี งบประมาณได้สูงกว่ า
อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของเงินฝาก
ประจา ประเภท 3 เดือน จาก
ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 5 แห่ ง

ผลตอบแทนจากการบริหาร
บริหารเงิน

-

สบท.
(ภฤศญา)

เพื่อให้ รับทราบรายงานทางการ
เงินทีม่ ีความถูกต้ อง และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ต่อไป
ได้

สพพ. สามารถปิ ดงบการเงินราย
ไตรมาสได้ถูกต้ อง แม่ นยา และ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุ ด
ไตรมาส และปิ ดงบการเงิน
ประจาปี ได้ภายใน 120 วัน นับ
จากวันสิ้นงวด

- งบการเงิน ปี 55
- งบการเงิน ปี 56 ไตรมาส 1-3

-

สบท.
(วัชวี)

มีฐานข้อมูลด้านเงินฝากและ
ด้านหนีส้ ิ นทีค่ รบถ้ วน รวมถึง
สามารถนามาใช้ เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ระบบการบริหารเงินทุนที่
สมบูรณ์

เพื่อให้ มีระบบการบริหาร
(1) ศึกษาข้อมูลจาก TOR ที่แล้วเสร็ จจากปี งบประมาณ 55 และผลของการใช้ เงินทุนทีส่ มบูรณ์ ประกอบด้วย
ระบบการจัดเก็บหนี้ และระบบ
ระบบฯ ที่ทดลองใช้ในปี 55
บริหารการลงทุน ทีม่ ี
(2) หากระบบที่ทดลองใช้ในปี 55 ไม่เหมาะสมจะดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ประสิ ทธิภาพ และสามารถใช้
เพื่อจัดทาระบบบริ หารเงินที่สมบูรณ์หรื อซื้ อโปรแกรมสาเร็ จรู ป
เป็ นฐานข้อมูลในการนามา
(3) ติดตั้ง ทดลองใช้ระบบ
ใช้ เป็ นฐานข้อมูลในการนามา
(4) รายงานผลต่อ ผอ. สพพ.
วิเคราะห์ ของผู้บริหารได้
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1,000,000.00

สบท.
(กมลนัทธ์ )
สอก.
(ศิริชัย)

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ยุแผนงานที
ทธศาสตร์่ 7ทแผนงานการจั
ี่ 1 การเสริมสร้ดาหา
งความเป็23นหุจั้ นดส่หาเงิ
วนเพื
นาเศรษฐกิ
ภูมคิภวามช่
าค วยเหลือฯ
นทุ่อนการพั
ในรูปฒแบบต่
างๆ เพีจยและสั
งพอกังคมของอนุ
บแผนการให้
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนรองรับ
เงินทุนอืน่ ทีน่ อกเหนือจากเงิน
(1) จัดทาประมาณการความต้องการใช้เงินและประมาณการรายรับ 10 ปี ของ โครงการในอนาคต
งบประมาณ
สพพ. (ปี 57-66)

แผนงานที่ 8 แผนงานการจัดเก็บ
หนีแ้ ละการชาระหนี้

(2) พิจารณาวิธีการจัดหาเงินทุนที่มีความเหมาะสม
(3) พิจารณาแหล่งเงินที่มีความเหมาะสมในสถานะการปั จจุบนั
(4) นาเสนอแผนการจัดหาเงินทุนต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา
24 ร่ วมมือกับสถาบันการเงินต่ างๆ เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการ
ให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้ าน
(1) จัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณปี 57 สาหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน เสนอ ผอ.สพพ.
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาเงินทุนรองรับโครงการที่
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
- กูเ้ งินผ่านสถาบันการเงิน/กระทรวงการคลัง
- ออกตราสารหนี้ของ สพพ.
- อื่นๆ
(3) เสนอ คพพ. พิจารณา
25 จัดเก็บหนีไ้ ด้ครบตามจานวนและเป็ นไปตามขั้นตอนทีก่ าหนด
(ดอกเบีย้ /เงินกู้)
(1) ทบทวนแผนการจัดเก็บหนี้ของปี 56 ให้ครบถ้วนโดยระบุยอดเงินเวลาที่
ต้องปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอน และเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา
(2) ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
- มีการออกหนังสื อแจ้งให้ผกู ้ ู้ ชาระหนี้ตามเวลาที่กาหนด
- มีการออกหนังสื อติดตามหนี้ ที่ผดิ นัด ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันเมื่อพ้น
กาหนดเวลา
- ดาเนินการติดตามและจัดเก็บหนี้ได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งในแง่สัญญา
และการปฏิบตั ิตามแนวทางและขั้นตอนที่กาหนดไว้
- รายงานผลการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับทุกครั้ง ให้ ผอ.สพพ. สัง่ การดาเนิ นการ
ต่อไป
(3) สรุ ปผลการจัดเก็บหนี้ ให้ คพพ. ทราบเป็ นรายเดือน
(4) สรุ ปผลการจัดเก็บหนี้ ประจาปี งบประมาณ 2556 เสนอ ผอ.สพพ. และ
คพพ. ทราบภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นปี งบประมาณ
(5) จัดทาแผนการจัดเก็บหนี้ ปี งบประมาณ 2557 ให้ครบถ้วนโดยระบุยอดเงิน
และเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอน เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ประสานงานกับธนาคาร
พันธมิตร เพื่อให้ สพพ. มี
เงินทุนรองรับโครงการให้ ความ
ช่ วยเหลือแก่ ปท.พบ.

- มีเงินทุนในการดาเนินงาน

-

สบท.
(วัชวี)

เพื่อให้ มีแหล่ งเงินทุนรองรับ
โครงการรองรับโครงการ
ของ สพพ.

มีเงินทุนรองรับโครงการทีม่ ี
ความจาเป็ นเร่ งด่วน และไม่ ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ

- มีเงินทุนในการดาเนินงาน

-

สบท.
(วิภา)

ติตตามและจัดเก็บหนีจ้ ากผู้ก้ ู

สพพ. สามารถติดตามการชาระ
หนีจ้ ากผู้ก้ ไู ด้อย่ างถูกต้ อง
ครบถ้วนตามสั ญญาฯ

- เงินจากการชาระหนี้
- รายงานผลการจัดเก็บหนี้ (ราย
เดือน)
- แผนการจัดเก็บหนีป้ ี 56
(ทบทวน)
- แผน ปี 57

-

สบท.
(ภฤศญา)
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็26นหุช้ นาระหนี
ส่ วนเพืค้ ่อรบถ้
การพั
วนฒถูนาเศรษฐกิ
กต้ องตามสัจญและสั
ญาฯงคมของอนุภูมิภาค
(1) จัดทาแผนการชาระหนี้ของ สพพ. ปี งบประมาณ 56 โดยกาหนดยอดเงิน
ต้น ดอกเบี้ย และเวลาที่ตอ้ งชาระหนี้ให้ชดั เจน และเสนอ
ผอ.สพพ. พิจารณา
(2) ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
- ประสานแหล่งเงินกู้ เพื่อยืนยันยอดเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนี ยม และ
เวลาที่ตอ้ งชาระหนี้
- ดาเนินการชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้กตู้ ามขั้นตอน
- แจ้งส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ update ข้อมูล
- รายงาน คพพ. ทราบเป็ นรายเดือน
(3) จัดทาประมาณการยอดชาระหนี้ของปี งบประมาณ 57
เพื่อเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ สาหรับโครงการที่รัฐบาล
รับภาระชดเชยส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย และขอใช้เงินสะสม
เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สาหรับโครงการที่ สพพ. กูเ้ งินจาก
แหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ การปฏิบัติงานมีประสิ ทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
แผนงานที่ 9 แผนงานด้านการ
27 พัฒนาและกากับดูแลกิจการของ คพพ. ตามคู่มือ ก.พ.ร.
(1) บทบาทและการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน
พัฒนาองค์กร
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรื อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริ หารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญอย่างน้อย
เป็ นรายไตรมาส
1.2.1 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 มีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง
1.2.4 มีการรายงานผลการบริ หารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 มีการรายงานผลการบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.3 การดูแลติดตามผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่าเสมอ
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
1.3.3 การส่ งรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจ
หลักแก่ รมว.ที่กากับดูแล
1.4 คณะกรรมการกากับให้มีการประเมินผลงานผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(รองจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด 2 ระดับ)
1.5 การเข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

ชาระหนีข้ อง สพพ. ให้ เป็ นไป
ตามกาหนดของสั ญญาฯ

สพพ. สามารถชาระหนีค้ นื แหล่ ง
เงินกู้ต่างๆ ได้ครบถ้ วนถูกต้ อง
ตามวงเงินและเวลาทีก่ าหนดไว้

- แผนการชาระหนี้ ปี 56
- ประมาณการยอดชาระหนี้ ปี 56

เพื่อพัฒนาการกากับดูแล
กิจการของ คพพ.

คพพ. สามารถให้ นโยบาย
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่ อการดาเนินงานของ สพพ.

- การกากับดูแลผลการ
ดาเนินงานทั้งด้านการเงิน
และไม่ ใช่ การเงิน ของ สพพ.
- การประเมินผลงานผู้บริหาร
สพพ.
- การประชุม คพพ./
อนุกรรมการ
- แบบประเมินตนเองของ
คพพ.
- รายงานสรุ ปผลการประเมิน
ตนเองของ คพพ.
- เอกสารการส่ งเสริมความรู้
ความสามารถเกีย่ วกับองค์ กร
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งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

-

สบท.
(ภฤศญา)

สอก.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็ นหุ้น1.6
ส่ วการเปิ
นเพื่อการพั
จและสั่สาคั
งคมของอนุ
ูมิภาค
ดเผยข้ฒอนาเศรษฐกิ
มูลสารสนเทศที
ญต่อองค์กภารมหาชนในรายงาน
1.6.1 มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ดา้ นการเงินและไม่ใช่การเงิน
(ด้านภารกิจหลัก)
1.6.2 การเปิ ดเผยงบการเงิน
1.6.3 การเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการ
1.6.4 การเปิ ดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
1.6.5 การเปิ ดเผยโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ
1.6.6 การเปิ ดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบตั ิงาน และกลยุทธ์
1.6.7 การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญขององค์การในเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปิ ดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุม
อย่างเป็ นทางการโดยคณะกรรมการร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
28 ทบทวนยุทธศาสตร์ 55-57 ติดตามและจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
- ติดตามการดาเนินงานตาม
ประจาปี 57
แผนการปฏิบัติงานปี 56
(1) ติดตามและเร่ งรัดการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปี 56
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
- ติดตามผูร้ ับผิดชอบให้ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
ปี 57
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาส
- เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาสต่อ คพพ.
(2) ทบทวนยุทธศาสตร์ ฯ+การจัดทาแผนการปฏิบัติงานปี 57
- สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ปี 56 ให้ผเู้ กี่ยวข้องรับทราบ
- ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของ สพพ. เพื่อแจ้งให้
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบ และใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาร่ างแผนการ
ปฏิบตั ิงานปี 57
- ดาเนินการจัดทาร่ างแผนการปฏิบตั ิงานปี 57 (โดยยึดหลักยุทธศาสตร์
และมิติตา่ งๆ ของตัวชี้วดั รวมทั้งวัตถุประสงค์ นโยบาย และพันธกิจของ
องค์กร)
- เสนอร่ างแผนฯ ให้เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
- ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนาเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบ
(ก่อน 31 ส.ค. 56)
- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อนาแผนการปฏิบตั ิงานปี 57 ไปใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิงานต่อไป

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สพพ. ดาเนินงานได้บรรลุ
ตามแผนงานทีก่ าหนด และ
มีแผนการปฏิบัติงานเป็ น
แนวทางการดาเนินงาน
ในปี ถัดไป

OUTPUT

- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานปี 56
รายไตรมาส และประจาปี
- แผนการปฏิบัติงานของ
สพพ. ประจาปี 57






งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สนผ.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็29นหุติ้ นดส่ตามและจั
วนเพื่อการพั
จและสั
ดทาตัฒวนาเศรษฐกิ
ชีว้ ดั ผลการปฏิ
บัตงิงคมของอนุ
านประจาปีภูมิภาค
(1) เจรจาตัวชี้วดั ปี 56 กับคณะกรรมการเจรจาฯ และ ก.พ.ร.
(2) รายงาน คพพ. และจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 เสนอประธานกรรมการ และ รมว.กค. พิจารณาลงนาม
(3) ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วดั ฯ และรายงานผล ก.พ.ร.
และ คพพ. ทุกช่วงเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
(4) จัดทาร่ างตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานปี 57 และเสนอ คพพ.
(ก่อน ส.ค. 56)
30 ติดตามและจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
(1) การติดตามการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงปี 56
1) ติดตามและเร่ งรัดผูร้ ับผิดชอบให้ดาเนิ นงานตามแผนที่กาหนด
2) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาส
3) เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาสต่อ คพพ.
4) สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปี และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุ งแผนการบริ หารความเสี่ ยงในปี ถัดไปต่อ คพพ.
(2) การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงปี 57
1) วิเคราะห์ความเสี่ ยงของกิจกรรมตามแผนการปฏิบตั ิงานปี 57
2) จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงปี 57 ทั้งความเสี่ ยงองค์กร
3) เสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4) เสนอ คพพ. (ก่อน ก.ย. 56)
31 ติดตามและจัดทาแผนการควบคุมภายใน
(1) การจัดทารายงานควบคุมภายในปี 55
- จัดทารายงานการควบคุมภายในปี 55 เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ (ภายใน 30 วันหลังสิ้นปี งบประมาณ)
- เสนอรายงานการควบคุมภายในปี 55 ต่อ สตง. (ภายใน 90 วัน
หลังสิ้นปี งบประมาณ)
(2) การติดตามการดาเนินงานตามแผนการควบคุมภายในปี 56
- ติดตามผูร้ ับผิดชอบให้ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาส
- เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ เป็ นรายไตรมาสต่อ คพพ.
(3) การจัดทาแผนการควบคุมภายในปี 57
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ
ดาเนินการต่อในปี 57
- จัดทาแผนการควบคุมภายในปี 57 เสนอต่อ คพพ. (ก่อน ก.ย. 56)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- ติดตามผลการดาเนินงานตาม สพพ. สามารถดาเนินงานได้
ตัวชีว้ ดั ปี 56
ตามคารับรองฯ

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบัติงาน ปี 57
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
KPI ปี 56 รายไตรมาส

-

สอก.

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนฯ ปี 56 (รายไตรมาส/
ประจาปี )
- แนวทางการปรับปรุ งแผนการ
บริหารความเสี่ยง ปี 57
 - แผนการบริหารความเสี่ยง
ของ สพพ. ประจาปี งปม. 57

-

สอก.

-

สอก.





- ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนฯ ปี 56
- จัดทาแผนฯ ปี 57
- จัดทารายงานการบริหาร
ความเสี่ยงปี 56 (รายไตรมาส)
- จัดทาแนวทางการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยง
ในปี ถัดไป

สพพ. สามารถบริหาร
ความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงเป็ น
แนวทางในการลดความเสี่ยง
จากการดาเนินงานของ
สพพ. ในปี ถัดไป










- กากับและควบคุมภายในการ สพพ. มีการดาเนินงานทีม่ ี
บริหารจัดการของสานักงาน
ประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้

- แผนการควบคุมภายใน ปี 56
- รายงานการควบคุมภายใน
ปี 56
- รายงานการควบคุมภายใน
ปี 56 (รายไตรมาส)
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NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็32นหุจั้ นดส่การประชุ
วนเพื่อการพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของอนุภูมิภาค
ม คพพ.
ขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ ละครั้ง
(1) จัดทาปฏิทินการจัดประชุมตลอดระยะเวลา 12 เดือน
(2) จัดการประชุม
- จัดเตรี ยมวาระการประชุมและส่ งให้ คพพ. ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
- ดาเนินการประชุม โดยการจัดทา presentation
- สรุ ปมติการประชุม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
- จัดทารายงานการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรองและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง
33 จัดสัมมนา คพพ. ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ สพพ. (1ครั้ง)
(1) จัดทาแผนการสัมมนาฯ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบ
(3) ดาเนินการตามแผน รายงาน คพพ.
(4) นาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการสัมมนาฯ มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน
34 การตรวจสอบภายใน
1 งานตรวจสอบตามข้อบังคับของกฎหมาย
1) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ 57
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ คพพ. (ก่อน ก.ย. 56)
2) การสอบทานรายงานควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปี งปม. 55

3) การสอบทานงบการเงินของ สพพ.

4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้ อย 5 ครั้ง ใน 1 ปี )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ คพพ. สามารถมอบ
นโยบายและควบคุมทิศทางการ
ดาเนินงานและติดตามงานของ
สพพ. ได้อย่ างใกล้ ชิด

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สพพ. สามารถ
- จัดประชุม คพพ. ได้
อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดทารายงานการประชุม
ให้ แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ
(เริ่มนับจากวันทีป่ ระชุมเสร็จ)

OUTPUT

- จัดประชุม คพพ. เดือนละ
1 ครั้ง
- รายงานการประชุม

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สอก.

700,000.00

สอก.

           
           
          
จัดสั มมนาฯ

คพพ. ผู้บริหาร และเจ้ าหน้ าทีม่ ี
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกัน

- จัดสั มมนาฯ
- รายงานผลการสั มมนาฯ


- เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี
- เพื่อสอบทานและประเมิน
ระบบควบคุมภายในของ
สพพ.ว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่ คตง.กาหนด
- เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
การเงินมีความครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามระเบียบและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพิจารณาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการเงิน และรายงานการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในต่อคพพ. ภายในเดือน ก.ย.
ของปี
- ส่ งหนังสื อรับรองการประเมิน
ผลการควบคุมภายในให้ คตง.
ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปี
งบประมาณตามระเบียบ
กาหนด
- ส่ งงบการเงินประจาปี ของ
สพพ. ให้สตง. ภายใน 120 วัน
นับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

Page 15

- แผนการตรวจสอบภายในที่
ผ่านความเห็นชอบของ คพพ.
ในเดือน ก.ย.
- รายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของสพพ.

อธิวตั ร และ
นาฏสรัล

รายงานผลการตรวจสอบงบ
การเงิน

อธิวตั ร และ
นาฏสรัล

ผลการประชุมและข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

อธิวตั ร และ
นาฏสรัล

89,000.00 อธิวตั ร และ
นาฏสรัล

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็ นหุ2้ นงานปฏิ
ส่ วนเพืบ่อัตการพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของอนุภว่ ไป
ูมิภาค
ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทั
5) ตรวจสอบและกิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบกิจกรรมอื่นๆ
1. การตรวจเยีย่ มโครงการก่อสร้างฯ 1 โครงการ/ ตรวจสอบ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. สอบทานผลการดาเนินงานของ สพพ. ประจาปี งบประมาณ 2556

3. สอบทานการบริ หารเงินทุน

4. สอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สพพ.

- การพัฒนาบุคลากร (อย่างน้ อย 2 หลักสู ตร)

35 จัดทาต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต
(1) จัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ในการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลผลิต กิจกรรมศูนย์ตน้ ทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และเกณฑ์การปั นส่ วนค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

รายงานผลการตรวจสอบ
- เพื่อให้ทราบว่าโครงการ
ก่อสร้างมีการดาเนินงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาฯ และ
เป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนด
- เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ดาเนินงานของ สพพ. เป็ นไป
ตามที่ได้รับอนุมตั ิอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา
- เพื่อให้มนั่ ใจว่าการฝากเงิน
มีการกระจายความเสี่ ยง เพื่อให้
เหมาะสม และเป็ นไปตาม
- เพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด
-เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
สามารถที่ทนั สมัยถูกต้อง ตรง
ความต้องการ
จัดทาต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

254,000.00 อธิวตั ร และ
นาฏสรัล

- ร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ตามแผนฯ ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ

- อบรมหลักสู ตรการตรวจสอบ

รายงานผลการเข้ารับการอบรม/
ใบ Certified ของแต่ละหลักสู ตร

สพพ. สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของสานักงาน

- ต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต ปี 56
- แผนเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ดาเนินงานสาหรับปี 57

80,000.00 อธิวตั ร และ
นาฏสรัล
-

สบท.
(วัชวี)

(2) จัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี 55 และ 56 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(3) เสนอให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร.
รับทราบ
(4) เปรี ยบเทียบผลการคานวณต้นทุนหน่วยผลผลิตระหว่างปี 55 และ 56
(5) วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
(6) จัดทารายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต
(7) กาหนดแนวทางแผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงานสาหรับ
ปี งบประมาณ 2557 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็36นหุส้ นารวจความพึ
ส่ วนเพื่อการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของอนุ
งพอใจของผู
้รับบริ
การของ
สพพ. ภูมิภาค
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาระบบการสารวจความพึงพอใจใน
การบริ การตามขอบเขตข้อกาหนดของ ก.พ.ร.
2) คณะทางานร่ วมกันจัดทาขอบเขตการดาเนิ นงานเพื่อจัดจ้างหน่วยงาน
อิสระภายนอกดาเนินการสารวจความพึงพอใจฯ
3) เสนอ คพพ. เพื่ออนุมตั ิขอบเขตการดาเนินงาน และอนุมตั ิการจ้าง
หน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจฯ
4) ดาเนินการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกตามที่ได้รับอนุมตั ิจาก คพพ.
5) หน่วยงานอิสระภายนอกดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้ง
งานบริ การ และผูร้ ับบริ การ และจัดทาระบบการสารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ รวมถึงแบบสอบถามให้คณะทางานฯ เพื่อนาเสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมตั ิก่อนรายงานสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
6) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ จัดทารายงานและสรุ ปผลให้
คณะทางานฯ พิจารณาก่อนนาเสนอ คพพ. อนุมตั ิ

วัตถุประสงค์

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริการทีม่ ีต่อ สพพ.

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สพพ. รับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สพพ. และนามาปรับปรุง
การดาเนินงานาของ สพพ.
ต่ อไป

OUTPUT

รายงานประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
สพพ.

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

400,000.00

สอก.
ศิริชัย

-

สอก.
นิติกร





7) จัดส่ งสรุ ปผลการสารวจความพึงพอใจฯ เพื่อชี้แจงให้ คพพ. จนท. สพพ.
และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
37 จัดทา/ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่ างๆ
จัดทา/ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ สพพ. มีระเบียบ ข้อบังคับ และ
1) จัดทาแผนเพื่อทบทวนและจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของ และประกาศต่ างๆ
ประกาศต่ างๆ สาหรับใช้ ในการ
สพพ. เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบ
ปฏิบัตงิ าน
2) ดาเนินการตามแผน
- จัดทาร่ าง
- เสนอ อนุกรรมการกฎหมาย
- เสนอ คพพ.
- ประกาศใช้บงั คับ
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบตั ิ รวมทั้งเผยแพร่ ในเว็บไซต์
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- ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่ างๆ

NEDA action plan 56 july 31, 2012

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุแผนงานที
ทธศาสตร์่ 10ที่ 1แผนงานการพั
การเสริมสร้ าฒงความเป็
้ นส่ วดนเพื
่อการพัฒฒนาบุ
นาเศรษฐกิ
และสัหงลัคมของอนุ
ภูม(Competency)
ิภาค
นา 38นหุการจั
ทาแผนพั
คลากร จโดยใช้
กสมรรถนะ
และการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
บุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากผลการประเมิน Competency ในปี 55
(2) ดาเนินการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 56
โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับ Competency ให้ได้ตามที่คาดหวัง
(3) รายงานผลการพัฒนาและฝึ กอบรมรายไตรมาส และสรุ ปผลประจาปี
(4) วิเคราะห์ และประมวลผลการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มระดับ Competency ของ
(5) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรปี 57 ต่อ คพพ.
39 การปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารงานของ สพพ. ให้ สอดคล้ องกับภารกิจ
ทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ทบทวนโครงสร้างและภารกิจในปั จจุบนั ของ สพพ.
(2) ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และออกแบบ
ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารงาน และอัตรากาลังที่เหมาะสมของ สพพ.
(3) นาเสนอร่ างฯ ในการสัมมนาฯ จนท. สพพ.
(4) ปรับปรุ งร่ างฯ เสนอต่อ ผอ.สพพ. และคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
(5) เสนอโครงสร้างใหม่ตอ่ คพพ.
(6) ประกาศใช้โครงสร้างใหม่
40 การจัดทาเส้ นทางอาชีพ (Career Path) ของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) วิเคราะห์โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา และอัตรากาลังของ สพพ. ตาม
โครงสร้างใหม่ที่มีการประกาศใช้
(2) ศึกษาระบบการเลื่อนตาแหน่งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สพพ. ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั
(3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทา Career Path และออกแบบ
Career Path ของ สพพ.
(4) เสนอ Career Path ต่อผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
(5) เสนอ Career Path ต่อ คพพ.
(6) ประกาศใช้ Career Path และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารและ
จนท. สพพ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

นาระบบ Competency ทีจ่ ัดทา - มีการนาหลักสมรรถนะมาใช้
ขึน้ มาใช้ ในการพัฒนาบุคลากร ในการบริหารและพัฒนา
ให้ มีประสิทธิภาพ และมี
บุคลากรของ สพพ.
สมรรถนะตามทีค่ าดหวัง
- ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีข่ อง
สพพ. ได้รับการพัฒนาตามระบบ
Competency
•

•

OUTPUT

- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
เพื่อเพิ่มระดับ Competency
-รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ตามระบบ Competency
อบรมรายไตรมาส
- แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
• งบประมาณ 57

•

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000.00 สอก. ฝ่ าย
ทรัพยากร
(พันธ์ ทิพย์ ,
เบญจพร)

•
ปรับปรุ งโครงสร้ างการ
บริหารงานให้ เหมาะสมกับ
ภารกิจของ สพพ.

มีโครงสร้ างการบริหารงาน
และอัตรากาลังทีเ่ หมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริง

- โครงสร้ างการบริหารงานใหม่
- อัตรากาลังทีส่ อดคล้ องกับ
โครงสร้ างใหม่

- สอก. ฝ่ าย
ทรัพยากร
(พันธ์ ทิพย์ ,
เบญจพร)

เส้ นทางอาชีพ (Career Path) ของ
ตาแหน่ งต่ างๆ ของ สพพ.

- สอก. ฝ่ าย
ทรัพยากร
(พันธ์ ทิพย์ ,
เบญจพร)

ปี 55

•
•
จัดทาแนวทางทีช่ ัดเจน เป็ น
รูปธรรม ในการเข้าสู่ ตาแหน่ ง
หรือเลือ่ นระดับทีส่ ู งขึน้

- บุคลากรของ สพพ. ทราบถึง
เส้ นทางความก้ าวหน้ าในงาน
- ทาให้ เกิดขวัญและกาลังใจใน
การทางาน
- สามารถเตรียมการพัฒนาเพื่อ
รองรับการก้าวสู่ ตาแหน่ ง หรือ
ระดับทีส่ ู งขึน้ ได้

•
•

•
•
•
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็41นหุปรั
้ นส่บวปรุ
นเพื
่อการพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
คมของอนุางแรงจู
ภูมิภาคงใจในการทางาน
งสภาพแวดล้
อมในการปฏิ
บัติงงานและสร้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ประชุมคณะทางานเพื่อทบทวนแผนการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและ
สร้างแรงจูงใจในการทางานปี 56
(2) เสนอแผนฯ ต่อ ผอ.สพพ.
(3) ดาเนินการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
(4) สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานต่อ ผอ.สพพ.
(5) ร่ างแผนฯ ปี 57
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา 42 ติดตามและจัดทาแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปี 56
1. การติดตามการดาเนินงานตามแผน IT ปี 56
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดทาข้อกาหนดขอบเขตการพัฒนาระบบแม่ขา่ ยสารองและ
จัดทาข้อกาหนดขอบเขตการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสาหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
2) เสนอ CIO และ ผอ.สพพ. เห็นชอบ
3) ดาเนินการ จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย หรื ออุปกรณ์ และซอฟท์แวร์
4) พัฒนาระบบแม่ขา่ ยสารองและกาหนดค่าให้ทางานร่ วมกับระบบเดิม
5) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลฯและกาหนดค่าให้ทางานร่ วมกับระบบเดิม
6) ทดสอบการใช้งานระบบ
7) ดาเนินการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
8) ดาเนินการจัดฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 หลักสู ตร
9) รายงานผลการดาเนินการเป็ นรายไตรมาส
2. จัดทาแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปี 57 เสนอต่ อ คพพ.
(ก่อน ก.ย. 56)

วัตถุประสงค์

- สร้ างภาพแวดล้ อมในการ
ทางานทีด่ ี เอือ้ อานวยให้ การ
ทางานมีประสิ ทธิภาพ

เป้าหมาย

- สภาพแวดล้ อม บรรยากาศ
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ
มีความสะดวก สบาย เอือ้ อานวย

- ทาให้ เกิดขวัญและกาลังใจใน ให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
การทางาน
มีความพึงพอใจ ทางานอย่างมี
ความสุ ข

- เพื่อยกระดับการให้ บริการ
อย่างต่ อเนื่องกรณีเครื่องหลัก
เกิดขัดข้อง
- เพื่อเพิ่มพืน้ ทีจ่ ัดเก็บข้อมูล
สาหรับระบบคอมพิวเตอร์
แม่ ข่าย
- ต่ ออายุสิทธ์ การใช้ งานระบบ
ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้ อยู่ในปั จจุบัน

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
สารองใช้ ยามฉุกเฉิน
- มีหน่ วยสารองข้อมูลสาหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
เพียงพอต่ อการใช้ งาน
- มีระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์
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แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

- แผนการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อมและสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางานปี 56

•

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- สอก. ฝ่ าย
ทรัพยากร
(พันธ์ ทิพย์ ,

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนฯ

•

เบญจพร)

•

•

- เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
- เพิ่มพืน้ ทีจ่ ัดเก็บข้อมูลสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
- เอกสารรับรองสิ ทธ์ การใช้ งาน
โปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์

850,000.00

สอก.
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ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้ างความเป็43นหุโครงการพั
้ นส่ วนเพื่อฒการพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมของอนุ
ภูมิภาคจนท. สพพ.
นาระบบเชื
่อมโยงข้จและสั
อมูลการปฏิ
บัติงานของ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) จัดทาข้อกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
2) เสนอ CIO และ ผอ.สพพ. เห็นชอบ
3) ดาเนินการตามแผนฯ
- จัดหาอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์
- พัฒนาระบบบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงาน
- ทดสอบการใช้งานระบบ
4) รายงานผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล

เป้าหมาย

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ สพพ.

แผนงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

- ข้อมูลการมาปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่
-ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ

รวมประมาณการงบประมาณ
หมายเหตุ :

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)
500,000.00

ผู้รับผิดชอบ

สอก.
ศิริชัย

2,076,773,000.00

ระยะเวลาการออกรายงาน/ นาเสนอรายงาน/ ประชุม/ สัมมนา
ดาเนิ นการเริ่ มต้นจนเสร็ จ
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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