-51แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
คะแนน
เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน
ตามแผน
1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มี 1.1 = 50 คะแนน 1.1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ดังนี้
ความรู้ ความเข้าใจและ 1.2 = 50 คะแนน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
สามารถขับเคลื่อน
รวม 100 คะแนน 1.2 ถ่ายทอดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ สพพ.
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ.
ภารกิจของ สพพ. ได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
1.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
(ถ่ายทอดความรู้ได้ครบ
แรกของปี
ประจาปี
ตามข้อ 1.1 - 1.2)
2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด
(KPI) ของ สพพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่
เจ้าหน้าที่

ต.ค. 64- มี.ค. 65 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
สพพ. ตามตัวชี้วัดตาม
เป้าหมาย

3. การจัดชี้แจง ดังนี้
3.1 ชี้แจงการประเมินคุณธรรม ต.ค. 64- มี.ค. 65
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพพ. (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เข้าใจแนวทางการ
ประเมิน ITA และสามารถ
ดาเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก. /
นิติกร
วัชวี

100 คะแนน

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด KPI ของ สพพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

สปส.

100 คะแนน

ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพพ. (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในไตร
มาสที่ 2

สปส.
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3.2 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยง
ของ สพพ.

4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

ระยะเวลา
ตามแผน
ต.ค. – ธ.ค. 64

เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจ
ในกิจกรรมที่จะดาเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และสามารถลดความเสี่ยง
ได้ตามแผน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 เสริมสร้างจิตสานึกและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ฟื้นฟู รักษา
เยียวยา สนับสนุนบริการ
เชื่อมโยงกับภาคส่วนใน
ห้วงกฤตที่ขาดแคลนปัน
โอกาส สร้างสังคมในมิติ
ต่างๆ ให้มีศักยภาพ

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน

100 คะแนน

ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ภายในไตรมาสที่ 1

100 คะแนน

ดาเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 – 4 จานวน 4 ครั้ง คือ
1. ถ่ายทอดความรู้
2. จิตอาสาพัฒนา
3. จิตอาสาภัยพิบัติ
4. จิตอาสาเฉพาะกิจ
*กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการโควิด-19
(ความสาเร็จไตรมาสละ 1 ครั้ง)

ผู้รับ
ผิดชอบ
สปส.

สปส.
(ประชาสัมพันธ์)
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5. มาตรการประหยัดพลังงาน
1) ด้านไฟฟ้า
2) ด้านน้ามันเชื้อเพลิง

6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และข้อกาหนดของ ปปช.
(ทาแผน ประกาศ ส่งรายการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์
ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สามารถลดปริมาณการ
ใช้พลังงานด้านไฟฟ้า
และด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ลงร้อยละ 10 ของปริมาณ
การใช้มาตรฐาน
* 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของ
ปี 64 = ................ หน่วย)
2) น้ามันเชื้อเพลิงปี 64
= ................... ลิตร
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กาหนด

คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก.

- มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการประหยัด
พลังงาน (10 คะแนน)
- ดาเนินการตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
- ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส ให้ ผอ.
สพพ. ทราบ โดยต้องสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ตาม
เป้าหมาย (Q ละ 17.5 คะแนน)
- รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.Ereport.energy.go.th ประจาทุกไตรมาส (Q ละ 2.5 คะแนน)
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2565 เสนอ
สอก. /
ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ฝ่ายพัสดุ /
(20 คะแนน)
เพ็ญนภา
Q1-Q4 = ดาเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอ ผู้อานวยการ สพพ. ทราบ
(Q ละ 20 คะแนน)
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7. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ
สมรรถนะ (Competency)
ทั้งภายใน ภายนอก และ On the
Job Training

8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อ
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้าน Hard skills และ
Soft skills
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทาการ หลังจากได้รับ
เอกสารครบถ้วน
(ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจาก
สถาบันการเงิน)

คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน

100 คะแนน

เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
(ไตรมาสละ 20 คะแนน) โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม
และรายงานผลต่อผู้อานวยการ สพพ. ในเดือนมีนาคม 2565
และ กันยายน 2565 (รายงานละ 10 คะแนน)

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก.
นิติรัชน์

หมายเหตุ : ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่เข้าทางานระหว่างปี
เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
=100 คะแนน

สบค. 1 และ สบค. 2 ดาเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 4 วัน
ทาการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคาขอเบิกจ่าย)
สอก. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการหลังจากได้รับเอกสาร
จาก สบค. 1 หรือ สบค. 2

สบค. 1
(มณฑิชา ค.
สะพาน 5
โชติศิริ – ค.
R11 และ
กฤดาการ
ค. รถไฟส่วนที่
2)/

สบค.2
(อรรมณ
วาสิทธิ์ และ
วิจิตตรา)
/สอก.
(ณัชชา)
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9. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนดไว้ ทัง้ นี้
ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทาการ หลังจากได้รับ
เอกสารครบถ้วน

10. รายงานความก้าวหน้าการ
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 รายงานความก้าวหน้า
ดาเนินงานในระบบติดตามและ
ข้อมูลโครงการและความ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติในระบบ eMENSCR
ภายใน 14 วันทาการ
ภายหลังจากสิ้นสุดไตร
มาส

คะแนน
เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
=100 คะแนน

เฉลี่ย Q ละ
25 คะแนน
=100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค. 1 และ สบค. 2 ดาเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 4 วันทา
สบค. 1
การ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคาขอเบิกจ่าย)
(มณฑิชา ค.
สอก. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ สะพานเชียง
ที่กาหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการหลังจากได้รับ
แมนฯ และ
เอกสารจาก สบค. 1 หรือ สบค. 2
กฤดาการ
ค. R12) /
สบค.2
(อรรมณ
วาสิทธิ์ และ
วิจิตตรา)
/สอก.
(ณัชชา)
Q1 – Q 4= สามารถรายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการ
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR
ภายใน 14 วันทาการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส

สนผ.
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11. กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อ
รองรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ตามแผน
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 สามารถกู้เงินจากสถาบัน

คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผลการดาเนินงาน
Q1 = จัดทาแผนการกู้เงินเสนอผู้อานวยการ สพพ. (50

การเงินได้ในอัตราที่

คะแนน)

เหมาะสมภายใต้ความ

Q4 = คพพ. เห็นชอบให้กู้เงินเพื่อรองรับโครงการให้ความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อ

ช่วยเหลือทางการเงิน (50 คะแนน)

รองรับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ
สพพ.

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบท.

