แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป้าหมาย
คะแนน
เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตามแผน
1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่มีความรู้
1.1 = 20 คะแนน - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ดังนี้
ความเข้าใจและ
1.2 = 30 คะแนน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
สามารถขับเคลื่อน
1.3 = 20 คะแนน - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Action Plan และแผนเพิ่ม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ.
ภารกิจของ สพพ. ได้
1.4 = 30 คะแนน ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ
1.2 Action Plan
(ถ่ายทอดความรู้ได้ครบ รวม 100 คะแนน พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี
1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตามข้อ 1.1 - 1.4)
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจําปี
ภายในเดือน ธ.ค. 61
1.4 กรอบการดําเนินโครงการ
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด KPI ของ สพพ. ประจําปี
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในเดือน ก.พ. 62
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ KPI
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และข้อกําหนดของ ปปช.
(ทําแผน ประกาศ ส่งรายการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด

100 คะแนน

- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2562 เสนอ ผอ. สพพ.
อนุมัติ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 61 และจัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61 (20 คะแนน)
Q1-Q4 = ดําเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอ ผอ. สพพ. ทราบ
(Q ละ 20 คะแนน)

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก. /
นิติกร
ฝสภ./
สนผ./
สอก./วัชวี

สอก. /
ฝ่ายพัสดุ /
เพ็ญนภา

กิจกรรม
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ
สมรรถนะ (Competency)
ทั้งภายใน ภายนอก และ On the
Job Training

4. มาตรการประหยัดพลังงาน
1) ด้านไฟฟ้า
2) ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นต่อ
การทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 สามารถลดปริมาณการ
ใช้พลังงานด้านไฟฟ้า
และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ลงร้อยละ 10 ของปริมาณ
การใช้มาตรฐาน
* 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของ
ปี 61 = ................ หน่วย)
2) น้ํามันเชื้อเพลิงปี 61
= ................... ลิตร

คะแนน
เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
= 100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร ครบ
100%

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก.
นิตริ ัชน์

หมายเหตุ : ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่เข้าทํางานระหว่างปี

100 คะแนน

- มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการประหยัด
พลังงาน (10 คะแนน)
- ดําเนินการตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
- ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส ให้ ผอ. สพพ.
ทราบ โดยต้องสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย
(Q ละ 17.5 คะแนน)
- รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th
ประจําทุกไตรมาส (Q ละ 2.5 คะแนน)

สอก.

กิจกรรม
5. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทําการ หลังจากได้รับ
เอกสารครบถ้วน
(ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจาก
สถาบันการเงิน)

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน

เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
=100 คะแนน

สบค. 1 การดําเนินการเบิกจ่ายทุกครั้งถูกต้องตามขั้นตอน และ
เสนอ ผอ. สพพ. เพื่ออนุมัติ ภายใน 4 วันทําการ หลังจากได้รับ
เอกสารถูกต้องครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงิน
จากฝ่ายวิศวกรรม
ยกเว้น กรณีผู้เกี่ยวข้องติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
* หากดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนแต่เบิกจ่ายน้อยกว่าวงเงิน
คพพ. อนุมัติ ให้ถือว่าดําเนินการได้ร้อยละ 100 และเป็นการ
ประหยัดเงินสํานักงาน
สอก. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กําหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทําการหลังจากได้รับเอกสาร
จาก สบค. 1

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 1
(ธรรมธิดา)
/ สอก.

กิจกรรม
6. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 2 โครงการ
ประกอบด้วย 1) งานศึกษาความ
เป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67
(NR 67) เสียมราฐ-อันลองเวงจวม/สะงํา ราชอาณาจักรกัมพูชา
2) งานสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการปรับปรุง
ถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขต
เศรษฐกิจทวายสู่ชายแดนไทยเมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการ
หลังจากได้รับเอกสาร
ครบถ้วน
2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 ของวงเงิน
เบิกจ่ายตามที่กําหนดไว้

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน

Q1 = 20 คะแนน
Q2 = 20 คะแนน
Q3 = 30 คะแนน
Q4 = 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

Q1 = ดําเนินการเบิกจ่ายรายงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุง
ถนน NR67
Q2 = ดําเนินการเบิกจ่ายรายงานระหว่างการศึกษา โครงการ
ปรับปรุงถนน NR67 และรายงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุง
ถนนทวาย
Q3 = ดําเนินการเบิกจ่ายร่างรายงานขั้นสุดท้าย โครงการ
ปรับปรุงถนน NR67 และรายงานความก้าวหน้า โครงการ
ปรับปรุงถนนทวาย
Q4 = ดําเนินการเบิกจ่ายร่างรายงานขัน้ สุดท้าย โครงการ
ปรับปรุงถนน NR67 และรายงานระหว่างการศึกษาโครงการ
ปรับปรุงถนนทวาย
หมายเหตุ : สบค.2 จะดําเนินการเบิกจ่าย ตามงวดงาน/รายงาน
แต่ละฉบับเมื่อผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการนั้น ๆ แล้ว และได้รับเอกสารการ
เบิกจ่ายครบถ้วน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 2

กิจกรรม
7. จัดถ่ายทอดความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านใน
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร)

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด
ถ่ายทอดความรู้ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการของ
สพพ.

8. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจประเทศ
ของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้าน จํานวน 7 ประเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา
ติมอร์-เลสเต
9. ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 มีเงื่อนไขการลงทุนของ
สพพ. เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
กับการดําเนินงานใน
ปัจจุบัน

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน

Q1 = 20 คะแนน
Q2 = 30 คะแนน
Q3 = 30 คะแนน
Q4 = 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ดําเนินการจัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านได้
ตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนี้
Q1= เสนอแผนงานถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 62 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น
ก.ย. 61)
Q2= จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตร ที่ 1 โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เดือน ม.ค. 62)
Q3= จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตร ที่ 2 โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เดือน พ.ค. 62)
Q4= รายงานสรุปผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 62 และนําเสนอ
แผนงานถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 63 ต่อ คพพ. (ก่อนสิ้น ก.ย. 62)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
2) นําเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สพพ.
ทุกไตรมาส
Q1 – Q 4= ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ และลงเว็บไซต์ สพพ. ภายใน
12 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส

เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
=100 คะแนน

Q ละ 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

Q1 = ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินของ donor รายอื่น
Q2 = มีการปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ.
Q3 = เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
Q4 = รายงาน คพพ. เพื่อพิจารณา

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 2

สนผ.

สบท. (วิภา/
ภฤศญา/
นิธินันท์)

กิจกรรม
10. การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 ดําเนินการได้ตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

11. ดําเนินการตามแผน
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
11.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ.
- สื่อต่างๆ มีการนําเสนอ
เพิ่มมากขึ้น
ข่าวของ สพพ. เฉลี่ย
อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน
11.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการจัดสัมมนาในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณ
ชายแดนในฝั่งไทยอย่าง
ชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณ
น้อย 1 ครั้ง
ใกล้เคียงกับโครงการ)

คะแนน
100 คะแนน

- 80 คะแนน
(ไตรมาสละ 20
คะแนน)
- 20 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการตามแผนฯ = 80 คะแนน
- รายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผอ. สพพ. ทราบภายในเดือน
ก.ย. 62= 20 คะแนน

- นําเสนอข่าวได้ อย่างน้อยไตรมาสละ 15 ข่าว
- จัดสัมมนาได้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 62

ผู้รับ
ผิดชอบ
คทง.
ส่งเสริม
คุณธรรมฯ
สอก.
ประชา
สัมพันธ์

