แผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรชั�นนําในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื�อนบ้าน เพื�อความผาสุกและมั�นคงในภูมิภาค
พันธกิจ: ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื�อนบ้าน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ต.ค. 56

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที� 1 การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค
แผนงานที� 1 การสร้างความเป็น
หุ้นส่วนและบูรณาการกับ
หน่วยงานที�มีองค์ความรู้ใน
ประเทศ

1 จัดทํารายงานข้อมูลประเทศเพื�อนบ้านประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์
ศรีลังกา ภูฏาน และติมอร์ -เลสเต

เพื�อศึกษาจัดทํารายงานข้อมูล
ประเทศเพื�อนบ้านทั�งด้าน
(1) ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ปท.พบ. (กัมพูชา/ สปป.ลาว/ เมียนมาร์/เวียดนาม) กายภาพ การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคม
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึงฐานะการเงินของ
ปท.พบ. และกฎหมายทางด้านการลงทุนต่างๆ
- ข้อมูลทางด้านสังคม/ การเมืองการปกครอง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ปท.พบ.
- ข้อมูลโครงสร้างพื�นฐานต่างๆ ที�สําคัญของ ปท.พบ.
- วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ
- การรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ
(2) จัดทําร่างรายงานข้อมูลประเทศเพื�อนบ้าน เสนอ ผอ.สพพ.

(3) เผยแพร่รายงานฯในเว็บไซต์ของ สพพ.
2 โครงการศึกษาการบูรณาการแผนการลงทุนเพื�อการพัฒนาโครงการทวาย
(ร่วมกับ สศช.)
(1) ยกร่างขอบเขตการดําเนินงานจัดจ้างที�ปรึกษาร่วมกับ สศช.
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติจ้างที�ปรึกษา
(3) ดําเนินการจัดจ้างที�ปรึกษา
(4) รายงานผลการจัดจ้างต่อ คพพ.
(5) ลงนามในสัญญาจ้าง
(6) กํากับและติดตามการดําเนินงานของที�ปรึกษาตามที�กําหนดในสัญญา
(7) สรุปผลการศึกษาเสนอ คพพ.

รายงานข้อมูลประเทศกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ศรี
ลังกา ภูฏาน และติมอร์-เลสเต

- มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื�อนบ้าน
- เป็นแหล่งข้อมูลประเทศเพื�อน
บ้านให้แก่ผู้สนใจและผู้ที�
เกี�ยวข้อง

-

สนผ.




- เพื�อจัดทําแผนการลงทุน
(phasing and sequenccing) สํา
หับดึงดูดนักลงทุน
- เพื�อสนับสนุนการทํางาน
ของหน่วยงานภาครัฐที�
เกี�ยวข้องกับโครงการทวาย

ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน
เพื�อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพื�นที�ที�เกี�ยวข้อง
ร่วมกับเมียนมาร์

- รายงานการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการทวายใน
ภาพรวมและรายโครงการ
- แผนงานและขั�นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Strtegic Roadmap) ข้อเสนอแนะของผลตอบแทน
ด้านตัวเงินและเงื�อนไขสําคัญทาง
ธุรกิจระดับโครงการและภาพรวม
- เอกสารสรุปภาพรวมและราย
โครงการเพื�อประชาสัมพันธ์ต่อ
นักลงทุน

18,000,000.00

สนผ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

แผนงานที� 2 การสร้างความเป็น
หุ้นส่วนและบูรณาการกับ
หน่วยงานของประเทศเพื�อนบ้าน
และองค์กรระหว่างประเทศ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการศี� กษาแนวทางการร่วมทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) และวางแผน
กลยุทธ์การดําเนินงานของ SPV ในระยะต่อไป รวมทั�งจัดทําร่างสัญญากรอบ
โครงสร้างการดําเนินงาน (Framework Agreement) และร่างสัญญาให้สิทธิ
ดําเนินโครงการโครงสร้างพื�นฐานรายสาขา (Sectorial Agreement) เพื�อการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื�นที�ที�เกี�ยวข้อง (ร่วมกับ สศค.)
(1) ยกร่างขอบเขตการดําเนินงานจัดจ้างที�ปรึกษาร่วมกับ สศค.
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติจ้างที�ปรึกษา
(3) ดําเนินการจัดจ้างที�ปรึกษา
(4) รายงานผลการจัดจ้างต่อ คพพ.
(5) ลงนามในสัญญาจ้าง
(6) กํากับและติดตามการดําเนินงานของที�ปรึกษาตามที�กําหนดในสัญญา
(7) สรุปผลการศึกษาเสนอ คพพ.

- เพื�อกําหนดรูปแบบและแนว ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วน
- เพื�อจัดทําแผนธุรกิจและแผน เพื�อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การดําเนินงานของ SPV พิเศษทวายและพื�นที�ที�เกี�ยวข้อง
ร่วมกับเมียนมาร์

- แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินงานของ SPV
ร่างสัญญากรอบโครงสร้างการ
ดําเนินงาน (Framework
Agreement) และร่างสัญญาให้
สิทธิดําเนินโครงการโครงสร้าง
พื�นฐานรายสาขา (Sectorial
Agreement)
- ผลการศึกษารูปแบบและแนว
ทางการร่วมทุน โครงสร้างผู้ถือ
หุ้น โครงสร้างการลงทุนใน SPV

4 จัดทําแผนบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศ
(1) รวบรวมข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ จากแต่ละสํานัก
(2) จัดทําแผนบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
(3) กําหนดหัวข้อ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาถ่ายทอดความรู้
(4) เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั�งในและ
ต่างประเทศ

แผนบูรณาการกับหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ

-

สนผ.

5 จัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื�อนบ้าน 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) และรายปี

มีแผนในการดําเนินโครงการให้ สพพ. ดําเนินโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงินและ ให้ความช่วยเหลือกับ ปท.พบ.
ทางวิชาการแก่ ปท.พบ. ใน
มากยิ�งขึ�น
ระยะ 3 ปี

- แผนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการแก่ ปท.พบ.
ปี 58-60
- แผนโครงการฯ (รายปี)
ปี 58

-

สงก./สวช.

(1) ทบทวนแผนโครงการฯ ปี 55-57/ Country Strategy ระหว่าง
สพพ. กับ ปท.พบ./ หารือกับผู้บริหารและ จนท.ปท.พบ.
(2) ร่วมกับ ปท.พบ. จัดทํา pipeline โครงการให้ความช่วยเหลือฯ
กับ ปท.พบ. ปี 58-60 (รวบรวมข้อมูลโครงการ/ จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ) (CLMV+SPT)
(3) จัดทําแผนโครงการฯ ปี 58-60/ แผนโครงการฯ (รายปี) ปี 58
(4) เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สพพ. มีการแลกเปลี�ยน
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการกับ
หน่วยงานภายนอก

12,000,000.00

สนผ.





ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

� อมูลการดําเนินงาน นโยบาย และความคิดเห็นเกี�ยวกับการพัฒนา
6 แลกเปลี�ยนข้
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื�อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ (GMS/
ACMECS/ ADB/ WB/ ADF/ คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี /
การประชุม 4 ฝ่าย/ กรอบต่างๆ ของอาเซียน ฯลฯ

วัตถุประสงค์

- เพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลด้าน
นโยบาย การดําเนินงาน และ
ประสบการณ์การดําเนินงาน
ความร่วมมือเพื�อการพัฒนา

(1) เข้าร่วมประชุมและสัมมนาที�เกี�ยวข้อง
(2) จัดทําข้อมูลและประเด็นความร่วมมือที�ผลักดัน
(3) จัดทํารายงานผลการประชุมต่างๆ
(4) นําเสนอ คพพ. เพื�อทราบ (การประชุมที�สําคัญ)
(5) แลกเปลี�ยนข้อมูลการให้ความช่วยเหลือแก่ ปท.พบ. กับองค์กรต่างๆ
(6) ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามคําขอ

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- การดําเนินงานความร่วมมือ
เพื�อการพัฒนาสอดคล้อง และ
สนับสนุนนโยบายระดับประเทศ
และไม่เกิดการซํ�าซ้อน

OUTPUT

สรุปข้อมูลการดําเนินงานตาม
กรอบต่างๆ ของ สพพ.

ผู้รับผิดชอบ

-

สนผ.

- ขยายความร่วมมือและการบูร
ณาการการดําเนินงานระหว่าง
องค์กร

7 จัดทํา Road Show เพื�อแนะนํา สพพ. และบทบาทการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับ
3 ประเทศใหม่ ศรีลังกา ภูฏาน และติมอร์เลสเต
(1) ประสานกับ ปท.พบ. (กระทรวงการคลัง) ของทั�ง 3 ประเทศ (ศรีลังกา ภูฏาน
(2) เตรียมการดําเนินงานจัดทํา Road Show
(3) จัดทํา Road Show ประเทศศรีลังกา
(4) จัดทํา Road Show ประเทศภูฏาน
(5) จัดทํา Road Show ประเทศติมอร์เลสเต
(6) สรุปผลการจัดทํา Road Show ของแต่ละประเทศ
(7) รายงานผลการจัด Road Show ร่วมถึงแนวทางโครงการความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ให้ คพพ. ทราบ

เพื�อเป็นการแนะนําองค์กรให้แก่
ปท.พบ. ทั�ง 3 ประเทศใหม่
รวมถึงมีแนวทางความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของแต่
ละประเทศ

ศรีลังกา ภูฏาน และติมอร์เลสเต
รู้จัก สพพ. และทราบถึงบทบาท
การให้ความช่วยเหลือแก่ ปท.
พบ. ของ สพพ.

- จัด Road Show เพื�อแนะนํา
สพพ. ครบทั�ง 3 ประเทศ รวมถึง
มีแนวทางโครงการความร่วมมือ
พัฒนาระหว่าง สพพ.

8 จัดทํา FanPage ของ สพพ. เกี�ยวกับการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ จนท.ปท.
พบ.

เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารความ
สพพ. มีข่องทางในการเผยแพร่
เคลื�อนไหวเกี�ยวกับ สพพ. และ ข้อมูล/ข่าวสารของ สพพ. และ
การจัดการถ่ายทอดความรู้ฯ
การจัดการถ่ายทอดความรู้
รวมทั�งติดต่อกับผู้เข้าร่วมการ
ถ่ายทอดความรู้ฯ

FanPage การถ่ายทอดความรู้แก่
จนท.ปท.พบ. ของ สพพ.

(1) ศึกษาวิธีการจัดทํา FanPage บน Facebook
(2) กําหนด/รวบรวมข้อมูลที�จะนําเสนอบน FanPage
(3) upload ข้อมูลต่างๆ บน FanPage
(4) ประสานผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ FanPage เพื�อเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งใน
(5) รายงานผลความเคลื�อนไหวต่างๆ ให้ ผอ.สพพ. ทราบเป็น
รายไตรมาส

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)







1,000,000.00

-

สงก.

สวช./IT/PR

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

กิจกรรม

�

� รณาการกับหน่วยงานระหว่างต่างประเทศ
จัดทําแผนบู
(1) รวบรวมข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ จากแต่ละสํานัก
(2) จัดทําแผนบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
(3) กําหนดหัวข้อ งบประมาณ ช่วงระยะเวลาถ่ายทอดความรู้
(4) เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา
แผนงานที� 3 การประชาสัมพันธ์ให้ 9 จัดทํา และดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ประจําปี 57
1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ (Print Media และ Print Ad)
เป็นที�รู้จักทั�งในประเทศและ
- ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน จํานวน 2 ฉบับ (ฉบับที� 1 ต.ค.56 - มี.ค.57) และ
ประเทศเพื�อนบ้าน
(ฉบับที� 2 เม.ย.-ก.ย.57)
- ผลิตปฏิทินแขวนผนังภาษาลาว หรือ ภาษาพม่า
- จัดพิมพ์รายงานประจําปี 56
- จัดทําบทความ หรือสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหาร ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์
- ผลิตไดอารี� ปี 57
1.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อโทรทัศน์ และวิทยุ
- สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
- จัดแถลงข่าวสรุปผลงานของ สพพ.
1.3 กิจกรรมเชื�อมสายสัมพันธ์
- Media Anniversary หรือ Happy New Years
- Press Tour
- จัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบปีที� 9
- จัดสัมมนาร่วมกับสื�อ โดยเชิญภาคเอกชน และสื�อมวลชน
1.4 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR
- Corporate Social Responsibility : CSR ( ไทย-ปท.พบ.)
1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
- ผลิตของที�ระลึก แจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เยี�ยมชมองค์กร อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื�อให้แบรนด์องค์กรเป็นที�รู้จัก หรือใช้ในกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม
รายงานผลการดําเนินงาน
2.1 จัดทํารายงานผลการปชส.เป็นประจําทุกเดือน เสนอต่อ คพพ.
2.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาสเสนอ คพพ.
2.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ ประจําปีต่อ คพพ.
การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ปี 58

วัตถุประสงค์

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั�งในและ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สพพ. มีการแลกเปลี�ยน
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการกับ
หน่วยงานภายนอก

OUTPUT

แผนบูรณาการกับหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สนผ.



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จัก สพพ. สพพ. เป็นที�รู้จักและเป็นที�
ในฐานะหุ้นส่วนเพื�อการพัฒนา ยอมรับในฐานะหุ้นส่วนเพื�อการ
- ติดตามผลการดําเนินงานตาม พัฒนา (Development Partner)
แผนฯ ปี 57
- จัดทําร่างแผนฯ ปี 58

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ปี 57
- แผนฯ ปี 58

•

•

• •
•
•
•
•
•

• • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•

4,000,000.00

สอก.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1) จัดทําร่า� งแผนประชาสัมพันธ์ปี 58
2) เสนอ คพพ. (ก่อน ก.ย. 57)

11 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื�อนบ้าน (2 โครงการ)
(CLMV: C - สตึงบท L - หงสา/ ไฟฟ้า ลาว M - ไฟฟ้า เมียนมาร์
V - Tan Thuan)
(1) เสนอผลการศึกษาหรือผลการประเมินโครงการให้ คพพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(2) เสนอ รมว.กค. พิจารณาลงนาม เพื�อนําเสนอ ครม. พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(3) จัดทําร่างสัญญาฯ (เงื�อนไขทางการเงิน และเงื�อนไขอื�นๆ)
(4) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบร่างสัญญาฯ รวมทั�งให้ สพพ. เจรจา
รายละเอียดเงื�อนไขของร่างสัญญาฯ กับ ปท.พบ.
(5) เจรจาร่างสัญญาฯ
(6) รายงานผลให้ คพพ. พิจารณาและเห็นชอบผลการเจรจา
(7) ลงนามสัญญาฯ
(8) รายงานให้ คพพ. และ ครม. รับทราบ
12 ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินที�อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ (ภูด/ู่ R11/ปากเซ PII/ค.รถไฟ/หนองด้วง
น้อย) (ค.ประปา/ค.บ้านฮวก)
(1) จัดทําแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(3) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ
- ตรวจสอบข้อมูลการจ้างที�ปรึกษาและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาฯ

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สนผ.

•

เพื�อเผยแพร่บทบาทและผลการ บทบาทและผลการดําเนินงาน
10 จัดทํารายงานประจําปี 56 ของ สพพ.
(1) ร่างเนื�อหาที�จะบรรจุในรายงานฯ
ดําเนินงาน ของ สพพ.
เป็นที�รับทราบในวงกว้างขึ�น
(2) รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
(3) ยกร่างรายงานฯ
(4) เสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. พิจารณา
(5) เผยแพร่ในเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์ที� 2 การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื�อนบ้านที�มุ่งเน้นการเชื�อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาค
แผนงานที� 4 การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื�อนบ้าน เพื�อยกระดับการค้า
ชายแดนและการค้าในภูมิภาค

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายงานประจําปี 56 ของ สพพ.



•

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สพพ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ปท.พบ.
ปท.พบ. โดยผ่านการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ ปท.พบ.

ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานโครงการ และ
การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ที�อยู่ระหว่างดําเนินการ

- สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 94 ของงบประมาณ
ที�ได้รับการจัดสรร
- สพพ. สามารถกํากับให้
การดําเนินโครงการเป็นไปตาม

- สัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน
- รายงานผลการดําเนินงาน

- รายงานสถานะโครงการ
(รายเดือน)
- รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการฯ
•

92,060,000.00

สงก.

700,000.00

สงก.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

�
- ตรวจสอบการใช้
สินค้าและบริการจากประเทศไทย รวมถึงการนําเข้าและการ
ใช้เงินเป็นค่าภาษีอากรและธรรมเนียมต่างๆ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการและเบิกจ่ายเงิน
- ติดตามปัญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
- ตรวจสอบในภาคสนามเกี�ยวกับคําขอเปลี�ยนแปลงทางด้านกายภาพของ
โครงการ
- ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการในประเด็น ขอบเขตของการโยกย้าย
ประชากร
(4) สรุปผลการติดตามฯ เสนอ ผอ.สพพ. ทุกครั�ง และประธานกรรมการ (กรณี
ผอ.สพพ. เดินทางไปด้วย)
(5) จัดทํารายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เป็นรายเดือน
รับทราบผลสําเร็จ ปัญหา และ
13 การประเมินผลโครงการที�แล้วเสร็จ
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1) รายงานปิดโครงการ (หนองด้วงน้อย)
(1) รวบรวมข้อมูลโครงการเบื�องต้น
(2) ประสานและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดําเนินโครงการ และ
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงกับ ปท.พบ.
(3) จัดทํารายงานปิดโครงการ
(4) เสนอ คพพ. เพื�อทราบ
(5) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
2) ประเมินผลโครงการที�แล้วเสร็จ 3 ปี (ค. ห้วยโก๋น/ ค. R67)
(1) ยกร่างขอบเขตการดําเนินงานจัดจ้างที�ปรึกษา
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติจ้างที�ปรึกษา
(3) ดําเนินการจัดจ้างที�ปรึกษา
(4) รายงานผลการจัดจ้างต่อ คพพ.
(5) ลงนามในสัญญาจ้าง
(6) กํากับและติดตามการดําเนินงานของที�ปรึกษาตามที�กําหนดในสัญญา
(7) สรุปผลการศึกษาเสนอ คพพ. เพื�อทราบ

เพื�อประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผลประโยชน์
ผลกระทบ และความยั�งยืนของ
การดําเนินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือของ สพพ.

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

• • • • • • • • • • • •
สพพ. มีบทเรียนสําหรับการ
ดําเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่อไป รวมทั�งเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ที�สนใจ

สงก.

- รายงานปิดโครงการฯ
200,000.00

•
•
- นําบทเรียนและข้อเสนอแนะ
ใช้ในการปรับปรุงการจัดทําและ
บริหารโครงการต่อไป
- มีข้อมูลประกอบการทําความ
เข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศเพื�อนบ้าน

รายงานประเมินผลโครงการที�
แล้วเสร็จ 3 ปี
•
•
•


5,000,000.00

สนผ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(8) เผยแพร่� ผลการศึกษาใน Website

แผนงานที� 5 การให้ความ
14 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ปท.พบ. (โครงการใหม่ 3 โครงการ)
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
(ถ.ทันบูไซยัด/ Upgrade R48/Than Hao) (ไฟฟ้า เมียนมาร์/ ไฟฟ้า สปป.ลาว)
เพื�อนบ้าน เพื�อเตรียมความพร้อม
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (1) จัดทํา TOR
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ TOR
(3) ประสาน ปท.พบ. พิจารณา TOR และร่างบันทึกข้อตกลงปฏิบัติงาน
(4) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สพพ. กับ ปท.พบ.
(5) ดําเนินการจ้างที�ปรึกษาตามระเบียบฯ
(6) เสนอผลการจัดจ้างที�ปรึกษาให้ คพพ. อนุมัติให้ สพพ. ลงนาม
ในสัญญาจ้างฯ
15 กํากับ และติดตามผลการศึกษา รวมทั�งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที�อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ
(ไฟฟ้าย่างกุ้ง/ไฟฟ้าลาว/สตึงบท/รพ.สตรี/ถ.ทันบูไซยัด/Upgrade R48)
(1) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของที�ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาฯ
(2) พิจารณารายงานต่างๆ ของที�ปรึกษาฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที�ของ ปท.พบ. และ
- Inception Report
- Progress Report I
- Interim Report
- Progress Report II
- Draft Final Report
- Final Report
(3) เบิกจ่ายเงินค่าจ้างที�ปรึกษาตามการส่งมอบงาน ภายหลังจากคณะกรรมการ
กํากับและตรวจรับผลการศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ
(4) เสนอผลการศึกษาให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบ

ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ ปท.พบ. เพื�อจัดเตรียมความ
พร้อมในการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

สพพ. มีข้อมูลประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ ปท.พบ.

- โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ ปท.พบ.

ติดตามและตรวจรับ
ผลดําเนินงาน รวมทั�ง
เบิกจ่ายเงินโครงการที�อยู่
ระหว่างดําเนินการ

- สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการได้ตามสัญญาฯ
- สพพ. สามารถกํากับให้
การดําเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนงานที�กําหนดไว้

- รายงานสถานะโครงการ
(รายเดือน)
- รายงานการเดินทางฯ

23,700,000.00

สวช.

2,785,900.00

สวช.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

�
สํารวจและประเมินโครงการ
16 ประเมินโครงการเบื
�องต้นเพื�อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทาง
เสนอ คพพ. อนุมัติให้ความ
วิชาการ (2 โครงการ)
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
(ค.E-mapping/ค.ยกระดับ R48)
(1) จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณในการสํารวจและประเมินโครงการของ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ
(3) ประสาน ปท.พบ. เพื�อรวบรวมข้อมูลโครงการเบื�องต้น
(4) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม
(5) ประเมินความเหมาะสมของโครงการเบื�องต้น
(6) สรปุผลการประเมินโครงการ
(7) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

สพพ. มีโครงการเสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่

17 การถ่ายทอดความรู้ที�เกี�ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือฯ
แก่ จนท.ปท.พบ. (อบรม/ สัมมนา/ ดูงาน) (4 ครั�ง)

พัฒนาศักยภาพ จนท. ปท.พบ.
ให้มีความรู้ด้านการเงินเพื�อ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ของ สพพ.

(1) ประสานสํานักที�เกี�ยวข้อง/ ปท.พบ. เพื�อรับทราบความต้องการของ
(2) จัดทําแผนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที� ปท.พบ. เสนอ ผอ.สพพ.
(3) ดําเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้
1) หลักสูตรที� 1
1.1) ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
1.2 ประสาน ปท.พบ.
1.3 จัดเตรียมสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ: การเดินทาง/ที�พัก/
1.4 ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ฯ
1.5 สรุปประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ฯ
1.6 รายงานผลการดําเนินงานให้ คพพ. ทราบ
2) หลักสูตรที� 2 (ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1-1.6)
3) หลักสูตรที� 3 (ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1-1.6)
4) หลักสูตรที� 4 (ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1-1.6)
(4) ประสานสํานักที�เกี�ยวข้อง/ ปท.พบ. เพื�อรับทราบความต้องการของ
จนท.ปท.พบ. ในการเข้ามาอบรม/สัมมนา/ดูงานกับ สพพ. และกําหนดหัวข้อ/
หลักสูตร
(5) จัดทําแผนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที� ปท.พบ. เสนอ ผอ.สพพ.
(แผนปี 58)

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ จนท.
ปท.พบ. ร่วมกับหน่วยงานใน
โครงการที�เกี�ยวข้อง หรือ
สนับสนุนโครงการของ สพพ.

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

- รายงานผลการศึกษาโครงการ

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

500,000.00

สงก.

4,000,000.00

สวช.

•




- รายงานสรุปประเมินผล
การถ่ายทอดความรู้ฯ ทุกครั�ง
- แผนการถ่ายทอดความรู้ฯ
ปี 58










ยุทธศาสตร์/แผนงาน

กิจกรรม

� กษา/ วิจัย และ 18 ศึกษา จัดทํ� าขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
แผนงานที� 6 การศึ
จัดทําข้อเสนอแนะด้านการดําเนิน
แก่ 3 ประเทศ (ติมอร์-เลสเต/ ภูฏาน / ศรีลังกา)
(1) ยกร่างขอบเขตการดําเนินงานจัดจ้างที�ปรึกษา
(2) เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติจ้างที�ปรึกษา
(3) ดําเนินการจัดจ้างที�ปรึกษา
(4) รายงานผลการจัดจ้างต่อ คพพ.
(5) ลงนามในสัญญาจ้าง
(6) กํากับและติดตามการดําเนินงานของที�ปรึกษาตามที�กําหนดในสัญญา
(7) สรุปผลการศึกษาเสนอ คพพ. เพื�อทราบ
(8) เผยแพร่ผลการศึกษาใน Website

วัตถุประสงค์

เพื�อศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขต
และแนวทางในการดําเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. แก่ 3 ประเทศ

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

มีข้อมูลประกอบการทําความ
เข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ

OUTPUT

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการแก่ 3

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)
6,000,000.00

ผู้รับผิดชอบ

สนผ.








ยุทธศาสตร์ที� 3 การสร้างความมั�นคงทางด้านการเงินและลดการพึ�งพาเงินงบประมาณแผ่นดิน
แผนงานที� 7 บริหารสภาพคล่อง
(รายรับ-รายจ่าย/ จัดหาทุน)

19 การบริหารและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 57 - 58
19.1 งปม. ปี 57
(1) ขออนุมัติวงเงิน งปม. 57 ต่อ คพพ. (ก.ย. - ต.ค. 56)
(2) จัดประชุมชี�แจงเจ้าหน้าที�ใน สพพ. เพื�อรับทราบกรอบวงเงิน งปม. ปี 57
(ต.ค. 56)
(3) เบิกจ่าย งปม. 57 จากกรมบัญชีกลาง (ต.ค. - พ.ย. 56)
(4) รายงานสถานะการเงินในปี งปม. 57 ต่อ คพพ. เพื�อทราบทุกเดือน
(5) รายงานการใช้จ่ายเงินของ สพพ. ต่อ ผอ. สพพ. เพื�อทราบทุกเดือน
(6) สพพ. มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการใช้จ่าย
19.2 ขอรับจัดสรร งปม. ปี 58
(1) แจ้งไปยังสํานักต่างๆ เพื�อให้จัดส่งข้อมูลความต้องการใช้เงินในปีงบประมาณ
58 (พ.ย. - ธ.ค. 56)
(2) จัดทําคําขอตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 58 เสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบ
(ม.ค. - ก.พ. 57)
(3) เสนอกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ ตามวงเงินที� คพพ. อนุมัติ
(ก.พ. - มี.ค. 57)

เพื�อให้มีเงินทุนเพียงพอสําหรับ เบิกจ่ายเงินตามแผนที�กําหนดไว้
การใช้จ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

- เบิกจ่ายเงิน งปม. 57 จาก
กรมบัญชีกลาง
ครบถ้วนตามที�ได้รับจัดสรร
- คพพ. เห็นชอบวงเงินงปม. 57
- เบิกจ่าย งปม.ได้ตามแผนฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายรายเดือน

-

สบท.
(วิภา)

จัดหาเงิน งปม. สําหรับ
ได้รับ งปม. เพียงพอสําหรับ
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการในปี งปม. 58 การเงินและวิชาการของ สพพ.

- คําขอตั�ง งปม. 58
- คําชี�แจง งปม. 58
- ได้รับจัดสรร งปม. 58

-

สบท.
(วิภา)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(4) จัดทําคํ� าชี�แจงคําขอตั�งงบประมาณ รวมทั�งผลงานที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดจนโครงการที�จะดําเนินงานในอนาคตเพื�อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
(พ.ค. - ก.ค. 57)
(5) ชี�แจงคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่างๆ (มิ.ย. - ก.ค. 57)
(6) รายงานให้ คพพ. รับทราบงบประมาณที�ได้รับการจัดสรร (ก.ย. 57)
20 บริหารเงินสะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความเสี�ยงที�ยอมรับได้
(1) ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน/ สถานะของสถาบันการเงิน
(2) ประมาณการกระแสเงินสด รับ-จ่าย รายเดือน/รายปี
(3) ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินให้มีการแข่งขันในการยื�นข้อเสนอให้
(4) เสนอคณะทํางานฯ เพื�อพิจารณานําเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้หลักเกณฑ์ที� คพพ. กําหนดไว้
21 จัดทํางบการเงินรายไตรมาส และประจําปี
(1) จัดทํางบการเงิน ปี งปม. 56 (ภายใน 28 ม.ค. 57)
- รวบรวมรายงานทางการเงินตามเกณฑ์ที�กรมบัญชีกลางกําหนด
- สอบทานรายการทางบัญชีให้ครบถ้วน
- ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินประจําปี เสนอ ผอ.สพพ.
- ส่งงบการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. ให้แก่ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
- นําส่งงบการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจาก คพพ. ให้ สตง. ภายใน 120 วัน
(2) ประสานงานการรับตรวจงบการเงินกับ จนท. สตง. (ก.ค. - ก.ย. 57)
- จัดเตรียมเอกสารตามที� สตง. ร้องขอ และประสานงานกับ จนท.สตง.ในการ
ให้รายละเอียดและข้อมูลประกอบการรับตรวจ
(3) จัดทํางบการเงิน ไตรมาสที� 1-3 ประจําปีงบประมาณ 57 (ม.ค. 57 / เม.ย. 57 /
ก.ค. 57)
- รวบรวมรายงานทางการเงินตามเกณฑ์ที�กรมบัญชีกลางกําหนด
- ทําการสอบทานรายการทางบัญชีให้ครบถ้วน
- จัดทํารายงานทางการเงินในแต่ละไตรมาส เสนอ ผอ.สพพ.
- ส่งงบการเงินที�ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. ให้แก่ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

บริหารเงินสะสมให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที� คพพ.กําหนดไว้

สามารถบริหารเงินสะสมใน
รอบปี งปม.ได้สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี�ยซื�อคืนพันธบัตร 1 วัน

ผลตอบแทนจากการบริหาร
บริหารเงิน

-

สบท.
(ภฤศญา)

เพื�อให้รับทราบรายงานทางการ
เงินที�มีความถูกต้อง และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้

สพพ. สามารถปิดงบการเงินราย
ไตรมาสได้ถูกต้อง แม่นยํา และ
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ�นสุด
ไตรมาส และปิดงบการเงิน
ประจําปีได้ภายใน 120 วัน นับ
จากวันสิ�นงวด

- งบการเงิน ปี งปม. 56
- งบการเงิน ปี งปม. 57 ไตรมาส
1-3

-

สบท.
(วัชวี/อาภา
ภรณ์)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

� ดเก็บหนี�และดําเนินการได้ครบตามจํานวนและเป็นไปตามขั�นตอน
22 จัดทําแผนจั
ที�กําหนด (เงินต้น/ดอกเบี�ย/เงินกู)้

วัตถุประสงค์

ติตตามและจัดเก็บหนี�จากผู้กู้

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สพพ. สามารถติดตามการชําระ
หนี�จากผู้กู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาฯ

- เงินจากการชําระหนี�
- รายงานผลการจัดเก็บหนี� (ราย
เดือน)
- แผนการจัดเก็บหนี�ปี 57
(ทบทวน)
- แผน ปี 58

-

สบท.
(ภฤศญา)

ชําระหนี�ของ สพพ. ได้
23 จัดทําแผนการชําระหนี�และดําเนินการตามแผนฯ
(1) จัดทําแผนการชําระหนี�ของ สพพ. ปี งปม. 57 โดยกําหนดยอดเงินต้น
ครบถ้วนแลพถูกต้องตาม
(2) ดําเนินการตามแผนที�กําหนดไว้
กําหนดของสัญญาฯ
- ประสานแหล่งเงินกู้ เพื�อยืนยันยอดเงินต้น ดอกเบี�ยค่าธรรมเนียม และเวลาที�
- ดําเนินการชําระหนี�ให้แก่ผู้ให้กู้ตามขั�นตอน
- แจ้งส่วนที�เกี�ยวข้อง เพื�อตรวจสอบความถูกต้อง และ update ข้อมูล
- รายงาน คพพ. ทราบเป็นรายเดือน
(3) จัดทําประมาณการยอดชําระหนี� ปี งปม. 58 เพื�อเสนอขอรับจัดสรร งปม.
สําหรับโครงการที�รัฐบาลรับภาระชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี�ย และขอใช้เงิน
สะสมเพื�อจ่ายดอกเบี�ยเงินกู้ยืมสําหรับโครงการที� สพพ. กู้เงินจากแหล่งเงินทุน
อื�นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ

สพพ. สามารถชําระหนี�คืนแหล่ง
เงินกู้ต่างๆ ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามวงเงินและเวลาที�กําหนดไว้

- แผนการชําระหนี� ปี 57
- ประมาณการยอดชําระหนี� ปี 57

-

สบท.
(วิภา/ภฤศญา)

24 จัดทําแนวทางการลดการพึ�งพางบประมาณ
(1) จัดทําประมาณการความต้องการ เงินของโครงการต่าง ๆ
(2) จัดทําแนวการลดการพึ�งพาเงินงบประมาณ และกําหนดแผนเงินทุนที�
สอดคล้องกับโครงการในอนาคต
(3) จัดทําประมาณการรายรับระยะยาว

มีแนวทางการลดการพึ�งพา
งบประมาณ

แนวทางการลดการพึ�งพา
งบประมาณ

-

สบท.
(วัชวี)

(1) สรุปผลการจัดเก็บหนี� ประจําปี งปม. 56 เสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. ทราบ
ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ�นปีงบประมาณ
(2) ทบทวนแผนการจัดเก็บหนี�ของปี 57 ให้ครบถ้วนโดยระบุยอดเงินเวลาที�ต้อง
ปฏิบัติในแต่ละขั�นตอน และเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา (ต.ค. 56)
(3) ดําเนินการตามแผนที�กําหนดไว้
- มีการออกหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ ชําระหนี�ตามเวลาที�กําหนด
- มีการออกหนังสือติดตามหนี�ที�ผิดนัด ครั�งที� 1 ภายใน 7 วันเมื�อพ้นกําหนดเวลา
- ดําเนินการติดตามและจัดเก็บหนี�ได้ถูกต้องและครบถ้วนทั�งในแง่สัญญา และ
(4) สรุปผลการจัดเก็บหนี� ให้ คพพ. ทราบเป็นรายเดือน
(5) จัดทําแผนการจัดเก็บหนี� ปี งปม. 58 ให้ครบถ้วนโดยระบุยอดเงิน และเวลาที�
ต้องปฏิบัติในแต่ละขั�นตอน เสนอ ผอ.สพพ. เพื�อพิจารณา (ก.ย. 57)

เพื�อศึกษาหาแนวทางการลด
ภาะการพึงพางบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

เป้าหมาย

(2) ทบทวนแนวทางการออกพันธบัตรของ สพพ.
(3) รายงานผลการศึกษา ต่อ ผอ. สพพ.
26 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารเงิน เพื�อให้การบริหารเงินมี
ประสิทธิภาพ
(1) กําหนดสิทธิ�ของเจ้าหน้าที�สําหรับการดําเนินการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูล
(2) Update ข้อมูลด้านการเงิน เงินกู้โครงกร การบริหารเงินทุน พัฒนาระบบ เข้า
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สพพ. มีแหล่งเงินทุนอื�นๆ
เพื�อหาแหล่งเงินทุนสําหรับ
รองรับการดําเนินงานของ สพพ. นอกเหนือจากการขอรับจัดสรร
งปม. และสถาบันการเงิน
ในอนาคต

นําผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง
ในการระดมทุนของ สพพ. ใน
อนาคต

-

สบท.
(กมลนัทธ์)

เพื�อให้การปฏิบัติงานของ สบ - เจ้าหน้าที�สามารถปฏิบัตงาน
ท.สามารถดําเนินการบนระบบ บนระบบฯ ได้
- ผู้บริหารสามารถติดตามการ
สารสนเทศภายใน
ปฎิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ
ของ สพพ.
ได้

- นําระบบมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
- เจ้าหน้าที�ปฏิบัติงานผ่านระบบ
ได้
- ผู้บริหารติดตามการปฏิบัติได้
ตลอดเวลา

-

สบท.

เพื�อให้เจ้าหน้าที� สพพ. ทราบ เจ้าหน้าที� สพพ. สามารถ
ถึงสถาวะเศรษฐกิจฯ ในปัจจุบัน รับทราบสภาวะเศรษฐกิจฯ ได้
และเป็นข้อมูลประกอบการ
ทันต่อสถานการณ์
บริหารเงินสะสมของ สพพ.

เจ้าหน้าที� สพพ. มีความเข้าใจใน
สภาวะเศรษฐกิจ และตลาด
การเงินในเบื�องต้น

-

เพื�อให้เจ้าหน้าที� สพพ. ทราบ เจ้าหน้าที� สพพ. สามารถ
ถึงสถาวะเศรษฐกิจฯ ในปัจจุบัน รับทราบสภาวะ
เศรษฐกิจฯ ได้ทันต่อสถานการณ์

เจ้าหน้าที� สพพ. มีความเข้าใจใน
สภาวะ
เศรษฐกิจ และตลาดการเงินใน
เบื�องต้น

� ผอ.สพพ.
(4) นําเสนอ
25 ศึกษาแนวทางการระดมทุนกับหน่วยงานที�ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(1) ศึกษาแนวทางการระดมทุนกับหน่วยงานที�ไม่ใช่สถาบันการเงิน

แผนงานที� 8 บริหารเงินทุน

วัตถุประสงค์



(IT)

(3) ดําเนินการเรียกเก็บเงินกู้โดยมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(4) แจ้งเตือนการชําระหนี�จากผู้กู้ และการบริหารเงินทุน มผ่านระบบสารสนเทศ
ฯ และมี Potfolio ด้านการบริหารเงินทุน
27 จัดทําบัญชีเพื�อรองรับการรับชําระหนี�เงินกู้จากประเทศเพื�อนบ้านในโครงการที�
ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน
(1) รวบรวมโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที�ใช้แหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน โดยใช้ระบบสารสนเทศ ที�จะมีการชําระหนี�ผ่านบัญชี

สบท.
(กมลนัทธ์)

(2) เสนอ ผอ. ขออนุมัติให้เปิดบัญชี
(3) รายงานผลการดําเนินงานต่อ ผอ. สพพ.
28 จัดทํารายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ และตลาดเงิน -ตลาดทุน ตลอดจน
ทิศทางอัตราดอกเบี�ยผ่านระบบสารสนเทศภายในของ สพพ.
- จัดทํารายงานการวิเคราะห์ฯ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั�ง หรือเมื�อตลาดมีความ
ผันผวน ผ่านระบบบนระบบสารสนเทศ

-

สบท.
(กมลนัทธ์)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

�
เพื�อลดความเสี�ยงของอัตรา
29 จัดทําแนวทางการลดต้
นทุนการกู้เงินของ สพพ. (ทบทวนการจัดทํา Interst
ดอกเบี�ยเงินกู้ยืมของ สพพ. ใน
Rate Swap :IRS)
(1) ทบทวนแนวทางการจัดทํา IRS เพื�อลดความเสี�ยงในกรณีที�อัตราดอกเบี�ยเพิ�ม
สูงขึ�น
(2) ติดตาม Swap Rate ในตลาดการเงิน เพื�อหาจุดเหมาะสม ในการดําเนินการ
(3) รายการผลการดําเนินงานต่อ ผอ. สพพ.

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลดความเสี�ยงของอัตราดอกเบี�ย
เงินกู้ยืมของ สพพ.

รายงานผลการทบทวนแนว
ทางการจัดทํา IRS

-

สบท.
(กมลนัทธ์)

เพื�อจัดทํายุทธศาสตร์การ
กําหนดประเด็นหลักที� สพพ.
ดําเนินงานของ สพพ. ในระยะ 3 ต้องดําเนินการ ต้องพัฒนา และ
ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2560) ต้องต้องมุ่งเน้น ให้สอดคล้อง
และสนับสนุนวิสัยทัศน์
นโยบายสําคัญ ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ศักยภาพของ สพพ.

ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2558 - 2560)

-

สนผ.

- รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานปี 57
รายไตรมาส และประจําปี
- แผนการปฏิบัติงานของ
สพพ. ประจําปี 58

-

สนผ.

ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
แผนงานที� 9 พัฒนาระบบ (ด้าน
การพัฒนาองค์กรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

30 การจัดทํายุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558 - 2560)
(1) สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี พ.ศ.2555 -2557
(2) วิเคราะห์ SWOT ของ สพพ.
(3) ประชุมระดมสมองภายใน สพพ.
(4) ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ
(5) ประชุมภายใน สพพ. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ
(6) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(7) เสนอคณะอนุกรรมการฯ
(8) จัดประชุม/ สัมมนากับ คพพ. เพื�อพิจารณาร่างยูทธศาสตร์
(9) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สพพ.
31 จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี 58 และติดตามผลการดําเนินงาน
(1) จัดทําแผนการปฏิบัติงานปี 58
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
- ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ สพพ. เพื�อแจ้งให้
- จัดทําร่างแผนการปฏิบัติงานปี 58 (โดยยึดหลักยุทธศาสตร์และมิติต่างๆ ของ
- เสนอร่างแผนฯ ให้เจ้าหน้าที�และผู้เกี�ยวข้องพิจารณาให้ความเห็น
- ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนําเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบ (ก่อน
31 ส.ค. 57)
- ประชุมชี�แจงทําความเข้าใจ เพื�อนําแผนการปฏิบัติงานปี 58 ไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานต่อไป
(2) ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปี 57
- ติดตามผู้รับผิดชอบให้ดําเนินงานตามแผนที�กําหนด

•
•
•
•

- ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานปี 57
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ปี 58

สพพ. ดําเนินงานได้บรรลุ
ตามแผนงานที�กําหนด และ
มีแผนการปฏิบัติงานเป็น
แนวทางการดําเนินงาน
ในปีถัดไป
•
•

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

�
- จัดทํารายงานผลการดํ
าเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส
- เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาสต่อ คพพ.

•

32 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ของ สพพ. รายงานต่อ รมว.กค.
(1) รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส
(3) ผอ.สพพ. พิจารณาเสนอ รมว.กค.

เพื�อรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส

33 พัฒนาและกํากับดูแลกิจการของ คพพ. ตามคู่มือ ก.พ.ร.
(1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีภายในเวลาที�กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี�ยง
1.2.4 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก่ รมว.กค.
1.4 การเข้าร่วมปรุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี�ยง และภารกิจหลัก
ขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

เพื�อพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของ คพพ.

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและ
อนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

รมว. กค. รับทราบผลการ
ดําเนินงาน ตาม พรฎ. จัดตั�ง
สพพ. พ.ศ. 2548

คพพ. สามารถให้นโยบาย
ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของ สพพ.

•

•

•

•

•

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานผลการดําเนินงานปี 2556
- รายงานผลการดําเนินงานปี 2557

-

สนผ.

•

•
- การกํากับดูแลผลการ
ดําเนินงานทั�งด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ของ สพพ.
- การประเมินผลงานผู้บริหาร
สพพ.
- การประชุม คพพ./
อนุกรรมการ
- แบบประเมินตนเองของ
คพพ.
- รายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของ คพพ.
- รายงานผลการส่งเสริมความรู้
ความสามารถเกี�ยวกับองค์กร

999,000.00 ฝ่ายส่งเสริม
(เบี�ยประชุม คพพ. ประสิทธิภาพ
จํานว 12 ครั�ง)
/ สนผ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

1.5.7� มีข้อมูลสําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที�ประชุม
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับ
ผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที�
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื�อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที�กรรมการ
34 การประเมินผลการดําเนินงานตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั�ง
(1) จัดตังคณะทํางานเพื�อจัดทําขอบเขตการดําเนินงานเพื�อจัดจ้างหน่วยงาน
อิสระภายนอกดําเนินการประเมินผลความคุ้มค่า
(2) เสนอ คพพ. เพื�ออนุมัติขอบเขตการดําเนินงาน และอนุมัติการจ้างหน่วยงาน
อิสระภายนอกเพื�อดําเนินการประเมินความคุ้มค่า
(3) ดําเนินการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกตามที�ได้รับอนุมัติจาก คพพ.
(4) หน่วยงานอิสระภายนอกดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื�นฐานและ
จัดทําประเด็นการประเมินเพื�อนําเสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(5) ดําเนินการประเมินผล จัดทํารายงานและสรุปผลให้คณะทํางานฯ พิจารณา
ก่อนนําเสนอ คพพ. เพื�ออนุมัติ
(6) จัดส่งสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าเสนอให้ คพพ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื�อทราบ
35 ติดตามและจัดทําตัวชี�วัดผลการปฏิบัติงานประจําปี
(1) เจรจาตัวชี�วัด ปี 57 กับคณะกรรมการเจรจาฯ และ ก.พ.ร. เดือน ต.ค. 56
(2) รายงาน คพพ. และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เสนอประธานกรรมการ และ รมว.กค. พิจารณาลงนาม
(3) ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้าของตัวชี�วัดฯ และรายงานผล ก.พ.ร.
และ คพพ. ทุกช่วงเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
(4) จัดทําร่างตัวชี�วัดผลการปฏิบัติงานปี 58 และเสนอ คพพ.
(ก่อน ก.ย. 57)
36 ติดตามและจัดทําแผนการบริหารความเสี�ยง
(1) การติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี�ยงปี 57
1) ติดตามและเร่งรัดผู้รับผิดชอบให้ดําเนินงานตามแผนที�กําหนด
2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประเมินความคุ้มค่าขององค์กร ประเมินความคุ้มค่าขององค์กร
และปรับปรุงการดําเนินงานของ
สพพ. ต่อไป

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลกาประเมินความคุ้มค่า

-

คณะทํางาน
ประเมินผล
ความคุ้มค่า
ขององค์กร

- ตัวชี�วัดผลการปฏิบัติงาน ปี 58
- รายงานผลการดําเนินงาน
ตาม KPI ปี 57 รายไตรมาส

-

ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ปี 57 (รายไตรมาส/
ประจําปี)
- แนวทางการปรับปรุงแผนการ
ิ
ี�

-

ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ









- ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี�วัดปี 57
- จัดทําร่างตัวชี�วัดปี 58

สพพ. สามารถดําเนินงานได้
ตามคํารับรองฯ

•
•

•
- ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนฯ ปี 57
- จัดทําแผนฯ ปี 58
- จัดทํารายงานการบริหาร
ี� ปี
ไ

สพพ. สามารถบริหาร
ความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�
ยอมรับได้ และมีแผนการ
บริหารความเสี�ยงเป็น
ใ
ี�

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

�
3) เสนอรายงานผลการดํ
าเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาสต่อ คพพ.
4) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ ประจําปี และเสนอแนวทางการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี�ยงในปีถัดไปต่อ คพพ.
(2) การจัดทําแผนการบริหารความเสี�ยงปี 58
1) วิเคราะห์ความเสี�ยงของกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานปี 58
2) จัดทําแผนการบริหารความเสี�ยงปี 58 ทั�งความเสี�ยงองค์กร
3) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
4) เสนอ คพพ. (ก่อน ก.ย. 57)
37 ติดตามและจัดทําแผนการควบคุมภายใน
(1) การจัดทํารายงานควบคุมภายในปี 56
- จัดทํารายงานการควบคุมภายในปี 56 เสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
(ภายใน 30 วันหลังสิ�นปีงบประมาณ)
- เสนอรายงานการควบคุมภายในปี 56 ต่อ สตง. (ภายใน 90 วัน
หลังสิ�นปีงบประมาณ)
(2) การติดตามการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในปี 57
- ติดตามผู้รับผิดชอบให้ดําเนินงานตามแผนที�กําหนด
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส
- เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาสต่อ คพพ.
(3) การจัดทําแผนการควบคุมภายในปี 58
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และจัดทําข้อเสนอแนะเพื�อดําเนินการ
ต่อในปี 58
- จัดทําแผนการควบคุมภายในปี 58 เสนอต่อ คพพ. (ก่อน ก.ย. 57)
38 จัดการประชุม คพพ.
ขั�นตอนการจัดประชุมในแต่ละครั�ง
(1) จัดทําปฏิทินการจัดประชุมตลอดระยะเวลา 12 เดือน
(2) จัดการประชุม
- จัดเตรียมวาระการประชุมและส่งให้ คพพ. ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
- ดําเนินการประชุม โดยการจัดทํา presentation
- สรุปมติการประชุม และแจ้งให้เจ้าหน้าที�ทราบ
- จัดทํารายงานการประชุม เพื�อเสนอให้ที�ประชุมรับรองและ

วัตถุประสงค์

ความเสียงปี 57 (รายไตรมาส)
- จัดทําแนวทางการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี�ยง
ในปีถัดไป

เป้าหมาย

แนวทางในการลดความเสียง
จากการดําเนินงานของ
สพพ. ในปีถัดไป

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
•

•

•

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- แผนการควบคุมภายใน ปี 57
- รายงานการควบคุมภายใน
ปี 57
- รายงานการควบคุมภายใน
ปี 57 (รายไตรมาส)

-

ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

- จัดประชุม คพพ. เดือนละ
1 ครั�ง
- รายงานการประชุม

-

ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

บริหารความเสียง
ปี
• 58
- แผนการบริหารความเสี�ยง
ของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

•




- กํากับและควบคุมภายในการ สพพ. มีการดําเนินงานที�มี
บริหารจัดการของสํานักงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ�งขึ�น

•

เพื�อให้ คพพ. สามารถมอบ
นโยบายและควบคุมทิศทางการ
ดําเนินงานและติดตามงานของ
สพพ. ได้อย่างใกล้ชิด

สพพ. สามารถ
- จัดประชุม คพพ. ได้
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั�ง
- จัดทํารายงานการประชุม
ให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทําการ (เริ�มนับจากวันที�
ประชุมเสร็จ)

•

•

•

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที�เกี�ยวข้อ� งลงนามรับรองความถูกต้อง
ประเมินความพึงพอใจของ
39 สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ.
(1) จัดตั�งคณะทํางานเพื�อดําเนินการจัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจในการ ผู้รับบริการที�มีต่อ สพพ.
บริการ
(2) คณะทํางานร่วมกันจัดทําขอบเขตการดําเนินงานเพื�อจัดจ้างหน่วยงานอิสระ

สพพ. รับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สพพ. และนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานของ สพพ. ต่อไป

400,000.00 ฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

- รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจําปีงปม. 57 (ปี งปม. 56
รอบ 12 เดือน และปี งปม. 57
รอบ 9 เดือน)
- แผนเพิ�มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปี งปม. 58

-

•

(3) เสนอ คพพ. เพื�ออนุมัติขอบเขตการดําเนินงาน และอนุมัติการจ้างหน่วยงาน
อิสระภายนอกเพื�อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจฯ
(4) ดําเนินการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกตามที�ได้รับอนุมัติจาก คพพ.
(5) หน่วยงานอิสระภายนอกดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื�นฐานทั�งงาน
บริการ และผู้รับบริการ และจัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รวมถึงแบบสอบถามให้คณะทํางานฯ เพื�อนําเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
(6) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ จัดทํารายงานและสรุปผลให้
คณะทํางานฯ พิจารณาก่อนนําเสนอ คพพ. เพื�ออนุมัติ
(7) จัดส่งสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจฯ เพื�อชี�แจงให้ คพพ. เจ้าหน้าที� สพพ.
และสํานักงาน ก.พ.ร. เพื�อทราบ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
40 จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(1) จัดทําฐานข้อมูลที�ใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูล
เกี�ยวกับ ผลผลิตกิจกรรมศูนย์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ทั�งค่าใช้จ่าย
ทางตรงและทางอ้อม และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย (ปรับปรุงทุกเดือน)
(2) จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี งปม. 56 และ งปม. 57 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที�กรมบัญชีกลางกําหนด (ก.ค. - ก.ย. 57)
(3) เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ (ก.ย. 57)
(4) เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนหน่วยผลผลิตระหว่างปี งปม. 56 และ งปม.
57 (ก.ย. 57)
(5) วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี�ยนแปลง (ก.ย. 57)
(6) จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.ย. 57)

รายงานประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
สพพ.

•
•

•
•
สพพ. สามารถนําข้อมูลที�ได้มา
ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรและ
เพิ�มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงาน

สบท.
(วัชวี/อาภา
ภรณ์)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

41 ตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
(1) สอบทานและประเมินรายงานการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจําปีงปม. 2556
(2) สอบทานรายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2556
(3) สอบทานและติดตามการบริหารเงินทุนของ สพพ.
(4) สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557
(5) สอบทานการจัดซื�อจัดจ้าง
(6) ตรวจสอบตามที�ได้รับมอบหมาย / ตรวจเยี�ยมโครงการ ณ สถานที�จริง
(7) สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2557
(8) สอบทานการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ 2557
(9) สอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(10) การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2558
(11) สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2557
2.งานเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
(1) จัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

- ดําเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย
และนโยบาย คพพ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
- สอบทานความถูกต้องและ
ความเชื�อถือได้
- เพื�อสอบทานระบบการดูแล
รักษาทรัพย์สินมิให้เกิดการ
สูญเสียหรือความเสียหาย
- ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบริหาร
ความเสี�ยง
- เพื�อติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ข้อเสนอแนะ ให้
บรรลุผลสําเร็จ
- คพพ. และผู้บริหารรับทราบ
ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์

- เสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในต่อ คพพ. ภายใน ก.ย. 57
- มีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 ครั�ง

42 จัดทํา/ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ (อย่างน้อย 5 ฉบับ)
1) จัดทําแผนเพื�อทบทวนและจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ
ของ สพพ. เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบ
2) ดําเนินการตามแผน
- จัดทําร่าง
- เสนอ อนุกรรมการกฎหมาย
- เสนอ คพพ.
- ประกาศใช้บังคับ

จัดทํา/ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ สพพ. มีระเบียบ ข้อบังคับ และ
และประกาศต่างๆ
ประกาศต่างๆ สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

ตรวจสอบ
ภายใน

-

สอก.

�
(7) กําหนดแนวทางแผนการเพิ
�มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งปม. 58
เสนอผอ. สพพ. พิจารณา (ก.ย. 57)

- แผนตรวจสอบภายใน
- รายงานตรวจสอบการเงิน
- รายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน

•

- ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่างๆ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

�

แผนงานที� 10 พัฒนาบุคลากร

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OUTPUT

งบประมาณ
(ประมาณการ)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

- ให้เจ้าหน้� าที�รับทราบ (เวียน+จัดประชุมชี�แจงทําความเข้าใจ เพื�อนําไปปฏิบัติ
รวมทั�งเผยแพร่ในเว็บไซต์)
43 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผน ดังนี�
(1) พัฒนาเว็บไซต์ของ สพพ.
(2) โครงการจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนเครื�อง
เดิมที�เสื�อมสภาพ
(3) จัดหาซอฟท์แวร์ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้อง
(4) พัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(5) จัดทําระบบสํารองข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน
(6) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา และประเมินความสามารถด้าน ICT ของ
เจ้าหน้าที� สพพ.
44 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency) ปี 2557
(1) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากผลการประเมิน Competency ในปี 56
(2) ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 57
โดยเน้นการพัฒนาเพื�อเพิ�มระดับ Competency ให้ได้ตามที�คาดหวัง
(3) รายงานผลการพัฒนาและฝึกอบรมรายไตรมาส และสรุปผลประจําปี
(4) วิเคราะห์ และประมวลผลการฝึกอบรม เพื�อเพิ�มระดับ Competency ของ
บุคลากร
(5) เสนอแผนพัฒนาบุคลากรปี 58 ต่อ คพพ.
45 จัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี (2558-2560)
(1) จัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคล
(2) เสนอ ผอ.สพพ.
(3) เสนอ คพพ.

เพื�อให้การบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สพพ. สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมทั�งสามารถใช้
งานได้อย่างรวดเร็จ โปลร่งใส
ตรวจสอบได้

สามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ

- เว็บไซต์ที�ทันสมัย
- เครื�องคอมพิวเตอร์ใหม่
- ซอฟท์แวร์ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้อง
- จัดอบรม ICT
- อินเตอร์เนตมีความเร็วสูง
- มีระบบสํารองข้อมูล

900,000.00

IT
(กมลนัทธ์)

- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
เพื�อเพิ�มระดับ Competency
- รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
ตามระบบ Competency อบรม
• รายไตรมาส
- แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ 58

1,000,000.00

สอก.








นําระบบ Competency ที�จัดทํา - มีการนําหลักสมรรถนะมาใช้
ขึ�นมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ในการบริหารและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ และมี
บุคลากรของ สพพ.
สมรรถนะตามที�คาดหวัง
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที�ของ
สพพ. ได้รับการพัฒนาตาม
ระบบCompetency

•

•

•

•
ทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
มีคุณภาพ

แผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที�ของ สพพ.
ได้รับการพัฒนาตามแผนแม่บท

-




172,244,900.00
หมายเหตุ :

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระยะเวลาการออกรายงาน/ นําเสนอรายงาน/ ประชุม/ สัมมนา
ดําเนินการเริ�มต้นจนเสร็จ
การดําเนินการอย่างต่อเนื�อง

สอก.

