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แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม

ระยะเวลา
เป้าหมาย
คะแนน
ตามแผน
1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ต.ค. 58 – ก.ย. 59 เจ้าหน้าที่มีความรู้
1.1 = 30 คะแนน
ดังนี้
ความเข้าใจและ
1.2 = 40 คะแนน
1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
สามารถขับเคลื่อน
1.3 = 30 คะแนน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ.
ภารกิจของ สพพ. ได้
1.2 Action Plan และ KPI
(ถ่ายทอดความรู้
1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้ครบ ตามข้อ 1.1 - 1.3)
ประจําปี
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และข้อกําหนดของ ปปช.
(ทําแผน ประกาศ ส่งรายการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)
3. ปิดงบการเงิน

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด

เฉลี่ย Q ละ 25
คะแนน
= 100 คะแนน

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 งบการเงินรายไตรมาส
ภายใน 30 วัน นับจาก
วันสิ้นไตรมาส งบการเงิน
ประจําปี ภายใน 45 วัน
นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ และนําส่ง
สตง. ภายใน 120 วัน นับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ

Q1 = 40 คะแนน
Q2 = 60 คะแนน
Q3 = 80 คะแนน
Q4 = 100คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก. /
นิติกร

- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Action Plan KPI และแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี

สปภ./
สนผ./
สบท. วัชวี

- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2559 เสนอ ผอ. สพพ.
อนุมัติ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 และจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 58
Q1-Q4 = ดําเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเสนอ ผอ. สพพ. ทราบเป็นรายไตรมาส

สอก. /
ฝ่ายพัสดุ /
เพ็ญนภา

- จัดส่งงบการเงินประจําปี 58 ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้ภายใน 45 วัน
- จัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/59 ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้ภายใน 30 วัน
- จัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/59 ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้ภายใน 30 วัน
- จัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3/59 ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้ภายใน 30 วัน

สบท./วัชวี
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4. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ

5. มาตรการประหยัดพลังงาน
1) ด้านไฟฟ้า
2) ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทําการหลังจากได้รับ
เอกสารครบถ้วน (ไม่รวม
ส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบัน
การเงิน)
2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของวงเงิน
งบประมาณตาม คพพ.
อนุมัติ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 สามารถลดปริมาณการ
ใช้พลังงานด้านไฟฟ้า
และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ลงร้อยละ 10 ของปริมาณ
การใช้มาตรฐาน
(หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 58
= 222,000 หน่วย)

คะแนน
เฉลี่ย Q ละ 25
คะแนน
=100 คะแนน

เฉลี่ย Q ละ 25
คะแนน
=100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนและมีจํานวนเงินเบิกจ่าย ดังนี้
หน่วย:ลบ.
วงเงิน งปม. คพพ. อนุมัติ
ประมาณการเบิกจ่าย
Q
FA
TA
FA
TA*
1
307.8755
6.2366
292.4813
5.92477
2
307.8755
6.2366
292.4813
5.92477
3
307.8755
6.2366
292.4813
5.92477
4
307.8755
6.2366
292.4813
5.92477
รวม
1,231.5019
24.9464 1,169.9250
23.69908
* หากดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนแต่เบิกจ่ายน้อยกว่าวงเงิน คพพ. อนุมัติ
ให้ถือว่าดําเนินการได้ร้อยละ 100 และเป็นการประหยัดเงินสํานักงาน

- มีการกําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัด
พลังงาน เสนอ ผอ. สพพ. อนุมัติ
- มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการประหยัด
พลังงาน
- ดําเนินการตามแผนฯ
- ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผอ. สพพ. ทราบ
เป็นรายไตรมาส โดยต้องสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน
ได้ตามเป้าหมาย

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. /
สวช. /สบท.
/สอก.

สอก.
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6. ยกระดับขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จัดการฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ได้ตามแผน
พัฒนาบุคลากร (จํานวน 2
หลักสูตร/4 วัน)

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน

เฉลี่ย Q ละ 25
คะแนน
=100 คะแนน

มีการประเมินระดับความสามารถภายหลังการฝึกอบรมจาก
ผอ.สํานัก แต่ละสํานัก โดย
Q1 = ร้อยละ 25 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
Q2 = ร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
Q3 = ร้อยละ 75 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
Q4 = ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
Q1-Q2 : (1) จัดทําคู่มือการให้ TA การถ่ายทอดความรู้
- จัดทําแผนถ่ายทอดฯ
- ประมาณราคา/ ดําเนินการถ่ายทอดความรู้
- จัดทําแบบประเมิน/ รายงานผล คพพ.
- จัดทําหลักเกณฑ์การเข้ารับถ่ายทอดความรู้
(45 คะแนน)
Q1-Q4: (2) จัดทําคู่มือการให้ TA การเตรียมความพร้อม
โครงการ
- จัดทํา TOR/ จ้าง ทปษ./ กํากับตรวจรับ/เบิกจ่าย
(90 คะแนน)
Q3-Q4 : (3) เสนอ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบ 2 กิจกรรม
(100 คะแนน : กิจกรรมละ 5 คะแนน)
1) รวบรวมข้อมูลจากสํานักต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และ
เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา ภายใน 120 วันนับจากสิ้น
ปีงบประมาณ
2) ดําเนินการจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
หลังจากได้รับข้อมูลตามข้อ 1

7. ทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์/ แนวทางการ
ดําเนินงาน/ กฎระเบียบ และ
กระบวนการ รวมทั้งจัดทําคู่มือ
หรือ work flow ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์/
work flow และ
เจ้าหน้าที่ สวช. สามารถ
นําไปปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน

8. จัดทํารายงานประจําปีและ
พิมพ์แล้วเสร็จ
1) จัดทํารายงานประจําปี 2558
2) พิมพ์แล้วเสร็จ

ต.ค. 57 – ก.ย. 58 ภายใน 180 วัน
เฉลี่ยข้อละ 50
นับจากสิ้นสุดงบประมาณ คะแนน

Q1 - Q2 = 45
คะแนน
Q1 - Q4 = 90
คะแนน
Q3 - Q4 = 100
คะแนน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก.
/ฝ่ายบุคคล

สวช.

สนผ.
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9. การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 ดําเนินการได้ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

ต.ค. 58 – ก.ย. 59
10. ดําเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
- สื่อต่างๆ มีการนําเสนอ
10.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ.
เพิ่มมากขึ้น
ข่าวของ สพพ. เฉลี่ย
อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน
10.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการจัดสัมมนาในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณ
ชายแดนในฝั่งไทยอย่าง
ชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณ
น้อย 1 ครั้ง
ใกล้เคียงกับโครงการ)

คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
- มีจัดทําแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจําปี 2559 = 10 คะแนน
- ดําเนินการตามแผนฯ = 80 คะแนน
- รายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผอ. สพพ. ทราบภายในเดือน
กันยายน 2559 = 10 คะแนน

ผู้รับ
ผิดชอบ
คกก.
ส่งเสริม
คุณธรรมฯ
สอก.
ประชาสัมพันธ์

- 80 คะแนน
(ไตรมาสละ 20
คะแนน)
- 20 คะแนน

- นําเสนอข่าวได้ อย่างน้อยไตรมาสละ 15 ข่าว
- จัดสัมมนาได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

