รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
รอบ 6 เดือน

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
กองนโยบายและแผนพลังงาน

สารบัญ
หน้า
บทสรุป
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภาคผนวก
- แผนปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. 2561

1
5
6
10
16
31
32

บทสรุป
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์
มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัว ชี้วัดที่กำหนดตำมแผนฯ จำนวน 27
โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 41.54 มีโครงกำรที่ไม่ สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่
กำหนดตำมแผนฯ จำนวน 35 โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 64.00 และมีโครงกำรที่ยกเลิก จำนวน 3
โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 4.61
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำม
มั่นคงและยั่งยืน
2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
รวม
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
12
23
30
65
100

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
4
8
7
16
27
41.54

13
14
35
53.85

ยกเลิก
3
3
4.61

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
2.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงกำร มี
โครงกำรที่ส ำมำรถด ำเนิ น กำรบรรลุ เ ป้ ำหมำย 4 โครงกำร และไม่ บรรลุ เ ป้ำ หมำย 8 โครงกำร คิ ดเป็ น
ควำมสำเร็จร้อยละ 49.86
ชื่อโครงการ
1. โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้ำสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย
2. โครงกำรศึกษำทบทวนนโยบำยอัตรำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำกำรใช้ (TOU Rate)
3. กำรปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมำยกำรจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น
พ.ร.บ.)
4. โครงกำรศึกษำสภำวะกำรแข่งขันในตลำดขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยำนยนต์ใน
กทม. และปริมณฑล
5. กำรจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติเก่ำ/ใหม่ (Old/New
Supply and Demand)
6. โครงกำรพัฒนำตลำดนำร่องกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเสรีสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กระบบ
โคเจนเนอเรชั่น
7. โครงกำรศึกษำทบทวนบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ LPG
8. โครงกำรศึกษำทบทวนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรสำหรับก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
(NGV)
9. โครงกำรนำร่อง/สำธิตมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสำหรับ
ผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำยพลังงำน (EERS)

ร้อยละความสาเร็จ
100
100
50
0
75
100
0
0
40

หมายเหตุ

10. โครงกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ (eTukTuk)
11. โครงกำรสำธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงำน
12. กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพ

33.33
0
100

2.2 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ขับ เคลื่ อ นนโยบำยพลั ง งำนของประเทศ มี 23 โครงกำร มีโ ครงกำรที่
สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 13 โครงกำร และมีโครงกำรที่ยกเลิก 3
โครงกำร เนื่องจำกไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ว่ำด้วยกำรบริหำรฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 64.00
ชื่อโครงการ
13. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
14. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศในอำเซียน (ASEAN Power Grid)
15. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559
16. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจของระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (EMS) เพื่อกำร
ดำเนินกำรตอบสนองด้ำนโหลดบนสมำร์ทกริด
17. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษำควำมเป็นไปได้และ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมทุนภำครัฐ/เอกชน
18. กำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำน Smart Grid ของ 3 กำรไฟฟ้ำ ตำมแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid
19. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนพลังงำนทดแทน

ร้อยละความสาเร็จ
100
0

หมายเหตุ

20
20
20
50
ยกเลิก

20. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน
21. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน
22. โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน
23. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI)
24. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน

70
70
100
70
ยกเลิก

25. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
26. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
27. โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงำน
28. กำรบริหำรจัดกำรรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
29. โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน
30. โครงกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย แผน และมำตรกำรทีได้รับอนุมัตโิ ดย
กพช. และ กบง.
31. โครงกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงำนภำคประชำชน
32. โครงกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
33. โครงกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแผนกำรพัฒนำกำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศ (PDP)

70
70
100
100
ยกเลิก
100
70
0
50

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสู ง มี 30 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 716 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 14 โครงกำร และมีโครงกำรย่อยที่ยกเลิก 2 โครงกำร คือ
กำรอบรมสัมมนำเรื่องนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำโดยผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนและมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และโครงกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษ หลักสูตร “EPPO English Training
Course 2017” เนื่องจำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 72.01
ชื่อโครงการ
36. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพลังงำนทดแทนระยะที่ 2
37. โครงกำรศึกษำและสำรวจกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง
38. กำรพัฒนำกำรจัดกำรงำนวิจยั รูปแบบใหม่ (ระบบกำรรับข้อเสนองำนวิจัย
อิเล็คทรอนิคส์/ ระบบฐำนข้อมูลช่วยบริหำรจัดกำรวิจัย)
39. กำรจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกำรเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงำนของประเทศ
40. กำรพัฒนำข้อมูลกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
41. โครงกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy Review)
42. กำรจัดทำข้อมูล และประมำณกำรด้ำนพลังงำนร่วมกับสมำชิกในประเทศ ASEAN,
APEC และ IEA
43. กำรวิเครำะห์และจัดทำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ
44. กำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนพลังงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคีและทวิภำคี
45. กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร สนพ. (DOC)
46. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
47. กำรออกแบบและบูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรงำนอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรอนุรกั ษ์พลังงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน
48. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงเจตคติ (โครงกำรล้ำงสมอง)
49. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
50. โครงกำรสวัสดิกำร สนพ.
51. กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคคลำกร
52. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งและสำยงำน
53. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ ั่วไปในกำรปฏิบตั ิงำน
54. โครงกำรระบบข้ำรำชกำรผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง
55. โครงกำร Show and Share
56. แผนงำนพัฒนำระบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
57. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
58. กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรดิจิทลั ของ สนพ.
59. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
60. โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสัญญำ
โรงกลั่นปิโตรเลียม
61. โครงกำรประเมินผลโครงกำรทีได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์
พลังงำน
62. โครงกำรบริหำรและพัฒนำระบบกำรดำเนินงำนของกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน
63. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
64. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรดำเนินงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำนของกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

ร้อยละความสาเร็จ
50
0
100

หมายเหตุ

100
100
60
100
50
100
100
50
100
50
100
100
100
38.33
100
100
83.33
100
40
100
66.67
100
0
0
0

วัดผล ณ ก.ย.61

65. กำรปิดบัญชีโครงกำรของหน่วยงำนผู้ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน

100

3. ปัญหา/อุปสรรค
1) โครงกำรที่มีกำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำม
เวลำที่กำหนด
2) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไม่ตรงกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจำปี พ.ศ. 2561
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรเร่งรัดกำรทำงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2) ประสำนทำควำมเข้ำใจกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน ครบถ้วนตรงตำมตัวชี้วัดที่
กำหนด

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy
Security)

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธ.ค.60 -ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
7,954,620 เกณฑ์กาลังผลิตไฟฟ้าสารองใหม่ที่
มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั

2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตรา ธ.ค.60 - ธ.ค.61
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)

5,100,000 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการศึกษาทบทวนนโยบาย
อัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้
(TOU Rate)

1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กาลัง
ผลิตไฟฟ้าสารองสาหรับแผนผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย

3. การปรับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)

ต.ค. 60-ก.ย. 61

- การจัดทาและประกาศใช้ พ.ร.บ.
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61

ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย ข้อมูลสาคัญที่ใช้ใน
การจัดทาแผน PDP ทั้งข้อมูลด้าน
เทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์กาลังผลิต
ไฟฟ้าสารองของประเทศ

คณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61ประกอบด้วย ข้อมูล
สาคัญที่ใช้ในการจัดทาแผน PDP ทั้ง
ข้อมูลด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์กาลัง
ผลิตไฟฟ้าสารองของประเทศ และจัด
สัมมนา
กลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้กับผู้มีส่วน
ได้เสียจานวน 4 ครั้ง

ระดับ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนิน
โครงการ

ระดับ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนิน
โครงการ และ ส่ง Inception Report
แล้วเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61

ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... ต่อ ครม.

1. กฤษฎีกาได้กาหนดให้มีการประชุม
หารือเพื่อพิจารณาตรวจความถูกต้อง
ของร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ... ก่อนจะนาเสนอ ครม.
2. จากการประชุมมีการเพิ่มเติมประเด็น
และแก้ไขสาระสาคัญ
3. วันที่ 15 มี.ค. 61 และ 21 มี.ค. 61
สนพ. และ สบ.พน. ได้ไปชี้แจงในการ
ประชุมเพื่อตรวจร่าง พ.ร.บ. กองทุนฯ
4. ฉบับร่างไม่เป็นทางการผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะ 5) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
100%

งบประมาณที่
ใช้จริง
795,462

100%

510,000

50%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

- 1. ตามที่ สนพ. และสบ.พน. ได้มีการ
ชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะ 5) และได้ผ่านการ
พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560
2. ต่อมา สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้กาหนดให้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ.
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อน
นาเสนอ ครม.
3. จากประชุมดังกล่าวทาให้มีการเพิ่มเติม
ประเด็นและแก้ไขสาระสาคัญทาให้ต้องมี
การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะ 5) อีก 2 ครั้ง ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการนาเสนอ ครม.

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
ยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล

5. การจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อกาหนด
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่
(Old/New Supply and Demand)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.60 - ม.ค.62

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่ 6. โครงการพัฒนาตลาดนาร่องการซื้อ ก.พ.61 - พ.ค. 62
สนับสนุน
ขายไฟฟ้าเสรีสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระบบโคเจนเนอเรชั่น
(Economic Development)

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
5,395,545 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
(งบกองทุนน้ามันฯ) โครงการศึกษาสภาวะการแข็งขัน
ในตลาดขายปลีกเชื้อเพลิงสาหรับ
ยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

-

การจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อ
กาหนดสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New
Supply and Dement)

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ระดับ 1 ลงนามในสัญญาจ้างที่
ปรึกษา

ผลการดาเนินงาน
1. ได้ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
2. มีบริษัทยื่อข้อเสนอ 3 ราย มีผู้ผ่าน
เกณฑ์เพียงรายเดียว จึงยกเลิกการยื่น
ข้อเสนอ
3. อยู่ระหว่าการดาเนินการจัดซื้อจ้าง
รอบใหม่

ร่างหลักเกณฑ์เพื่อกาหนดสัญญา 1. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 ได้มีการ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่
ประชุมหารือระหว่าง สนพ. และชธ.
(Old/New Supply and Demand) 2. เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61 ได้จัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สนพ.
ชธ. และกกพ. เพื่อหาแนวทางจัดทา
ร่างหลักเกณฑ์เพื่อกาหนดสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่
3. จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาจัดทา
ร่างหลักเกณฑ์ฯ

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
0%

งบประมาณที่
ใช้จริง
-

75%

-

-

29,200,000 ระดับความสาเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาตลาดกลางนาร่อง
การซื้อขายไฟฟ้าเสรีสาหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชั่น

ระดับที่ 1 จัดทา TOR ให้
สอดคล้องกับคาของยประมาณ
ระดับที่ 2 คัดเลือกและจัดจ้างที่
ปรึกษาแล้วเสร็จ

ระดับ 1 จัดทา TOR ให้สอดคล้องกับ
คาของบประมาณแล้วเสร็จ เมื่อวันที1่ 9
ต.ค. 60 คัดเลือกที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 และจัดจ้างที่
ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความ
แตกต่างราคาขายปลึกน้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซ LPG

ต.ค. 59-ก.ย. 61

6,860,000 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความ
แตกต่างราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ LPG

ระดับที่ 1 ลงนามในสัญญา
ระดับที่ 2 เริ่มดาเนินการศึกษาฯ

ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 2 ครั้งด้วยกัน และ
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก
กระทรวงการคลัง

0%

- 1. ผู้ยื่นซองข้อเสนอเพียงรายเดียว
2. ได้ดาเนินการ เพิ่มระยะเวลาการยื่น
ข้อเสนอจาก 10 วัน เป็น 15 วัน

8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการสาหรับก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ (NGV)

ต.ค. 59-ก.ย. 61

2,280,000 การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์

รายงานฉบับต้นและรายงานฉบับ
กลาง

1. ได้ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 2 ครั้งด้วยกัน
2. ไม่มีบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
3. อยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นข้อเสนอ
รอบ 3

0%

- ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้ 9. โครงการนาร่อง/สาธิตมาตรการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
(Energy Efficiency)
พลังงานสาหรับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
พลังงาน (EERS)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ม.ค.61- ธ.ค. 63

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ผลการดาเนินงาน
ได้รบั /สัญญา
- ระดับความสาเร็จของการนาร่อง/ ระดับ 5 นาแผนงานในปีแรก (ปี
ระดับ 2 กาหนดรูปแบบและแผนการ
สาธิตการดาเนินงานตามมาตรการ 2561) ลงสู่การปฏิบตั ิ และกาหนด ดาเนินงานนาร่องในปี 2561 แล้วเสร็จ
EERS
แผนการดาเนินงานในปีที่ 2 (ปี
เพื่อเตรียมพร้อมลงสู่การปฏิบตั ิ
2562)
69,940,000 จานวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับ
การสนับสนุน

ณ มี.ค.61 มีจานวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มีผู้ขอรับการสนับสนุนระยะสาธิต
30 คัน
เทคโนโลยี จานวน 10 คัน
*ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอจากผู้สมัครขอรับการ
สนับสนุนระยะทดลองตลาด
จานวน 20 คัน

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
40%

งบประมาณที่
ใช้จริง

33.33%

46,907,667

10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยน
รถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
(eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกัก
เก็บพลังงาน

ต.ค. 60 - มี.ค. 62

1,000,000,000 ระดับความสาเร็จของการเกิดการ ระดับ 2 จัดทาประกาศและออก
ลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนใน
การบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษา
โครงการฯ

0%

1.4 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้ 12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ ราคาน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม (Environment)

- นาร่างหลักเกณฑ์การคานวณราคา ระดับ 1 ข้อมูลเพื่อนามากาหนด
B100 เข้าคณะกรรมการบริหาร
แนวทางราคาที่เหมาะสม
นโยบายพลังงาน

1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. นาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางกาหนดราคาที่เหมาะสม

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

- เนื่องจากโครงการฯ เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยีเฉพาะด้านและเป็นเทคโนโลยีที่
ใหม่ในประเทศจึงทาให้เกิดความยุ่งยาก
ในการจัดทาคุณสมบัติและราคากลางอีก
ทั้ง กระบวนการจัดจ้าง/จัดหายัง
เกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบของทางราชการ
ซึ่งต้องใช้เวลาในการตีความร่วมกันหลาย
ฝ่าย ดังนั้น จึงส่งผลให้ขั้นตอนการจัด
จ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ ล่าช้ากว่า
กาหนดเวลาเดิมตามแผนที่ตั้งไว้

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
การดาเนินงานตามนโยบาย กับประเทศในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นาโขง
(Policy Implementation) (GMS)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61

14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา ต.ค.60 - ก.ย.61
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซือขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN
Power Grid)

15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ ม.ค. - ก.ย. 61
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยในระยะสัน พ.ศ. 2559

16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อ
การดาเนินการตอบสนองด้านโหลดบน
สมาร์ดกริด

ก.พ. 61- ก.พ. 62

17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไม ต.ค.60 - ก.ย.61
โครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วม
ทุนภาครัฐ/เอกชน
18. การกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid

ต.ค. 60-ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ได้รบั /สัญญา
92,800 ระดับความสาเร็จของความคืบหน้าการ ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานกิจกรรมการรับซือขายไฟฟ้า ดาเนินงานคณะทางาน WGPG และ
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภมู ิภาค คณะทางาน WGRI ร้อยละ 90
ลุ่มแม่นาโขง
43,300 ความก้าวหน้าในการดาเนินการพัฒนา
แผนการเชื่อมโยงและแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรมการซือขายแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศสมาชิก
ในอาเซียน

ผลการดาเนินงาน
มีประชุม RPTCC-23 เมื่อเดือน ธ.ค.60
มีการประชุม WGPG จานวน 2 ครัง ที่
เวียดนามและพนมเปญ ตามลาดับ

ระดับที่ 5 : สามารถดาเนินงานได้ตาม
แผนการดาเนินงานร้อยละ 100
(อ้างอิงจากแผนการดาเนินงานในปี
2560 เป็นหลัก)

4,995,000 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทาง
ด้านสมาร์ทกริดในภาพรวมตามแผน
การศึกษาและจัดทารายงานด้านต่างๆ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดของประเทศไทยในระยะสัน
พ.ศ.2560-2564

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
18,800

0%

-

ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทาง
การศึกษาและจัดทารายงานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ และ
คณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61

20%

499,500

14,999,000 ระดับความสาเร็จโครงการพัฒนา
ระดับที่ 1 :รายละเอียดแนวทาง
ระดับ 1 รายละเอียดแนวทางการศึกษา
รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การศึกษาและจัดทารายงานด้านต่างๆ และจัดทารายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพลังงาน (EMS) เพื่อการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กับโครงการ และส่ง Inception Report
ตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ดกริด
แล้วเมื่อวันที่
22 ก.พ. 61

20%

1,499,000

15,000,000 ระดับความสาเร็จของโครงการพัฒนา ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทาง
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริตพร้อม
การศึกษาและจัดทารายงานด้านต่างๆ
ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/
เอกชน

ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทาง
การศึกษาและจัดทารายงานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ และ
คณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61

20%

1,500,000

จัดประชุมคณะทางานชับเคลื่อน Smart
Grid แม่ฮ่องสอน

50%

- ความสาเร็จในการดาเนินการพัฒนา
ด้านสมาร์ทกริตของ 3 การไฟฟ้าตาม
แผนขับเคลี่อนด้าน Smart Grid

ระดับที่ 5 : ดาเนินการตามแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 100

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
พลังงานทดแทน

20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
พลังงานทดแทน

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ได้รบั /สัญญา
3,000,000 ระดับความสาเร็จของการจัดสรร
ทาสัญญาหนังสือยืนยันการรับ
งบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนา
ทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
ศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ผู้ได้รบั ทุนให้แล้วเสร็จภายใน
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา
30 ก.ย. 61

ผลการดาเนินงาน
ยกเลิกการดาเนินโครงการเนื่องจาก
ไม่สามารถดาเนินการจัดซือจ้ดจ้าง
ได้ทนั ตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วย
การบริหารฯ 2560

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ยกเลิก

งบประมาณที่ใช้
จริง

ต.ค.60 -ก.ย. 61

17,930,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยันการรับทุน ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตังผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทุน

70%

-

21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา ต.ค.60-ก.ย. 61
ระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน

7,000,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยันการรับทุน ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตังผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทุน

70%

-

22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ต.ค.60-ก.ย. 62

300,000,000 สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุน ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยานยัน
วิจัยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา สาธิต
การขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือน
ด้านพลังงานทดแทนได้ภายใน
กันยายน 2561
ปีงบประมาณ

แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือ
ยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่าย
งานวิจัยแล้ว

100%

17,002,000

23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
(EUI)

ต.ค.60-ก.ย. 61

58,011,000 ผลการลดใช้ไฟฟ้าและนามันเชือเพลิง
ในภาครัฐ

การใช้ไฟฟ้าและนามันของส่วนราชการ
และจังหวัดต่ากว่าค่ามาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าและนามัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ภายใน เดือนกันยายน 2561

* จัดเตรียมระบบรายงานและ
ประเมินผลทังทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
* จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละ
หน่วยงาน*เข้าตรวจประเมินการใช้
พลังงานของหน่วยงาน
ที่ยังไม่สามารถลดใช้พลังงานได้

70%

49,202,000

ทาสัญญาหนังสือยืนย้นการรับทุนกับ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้
แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61

ยกเลิกการดาเนินโครงการเนื่องจากไม่
สามารถดาเนินการจัดซือจัดจ้างได้ทนั
ตามระเบียบกองทุนฯ
ว่าด้วยการบริหารฯ 2560

24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

3,000,000 ระดับความสาเร็จของการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา

ยกเลิก

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
ดาเนินการจัดซือจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

ดาเนินการจัดซือจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

ต.ค.60-ก.ย. 61

18,360,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยันการรับทุน ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตังผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศให้ทนุ

70%

-

26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์
พลังงาน

ต.ค.60-ก.ย. 61

6,000,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยันการรับทุน ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตังผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทุน

70%

-

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60-ก.ย. 61

28. การบริหารจัดการราคานามันเชือเพลิง ต.ค. 60-ก.ย. 61
ทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ
(Energy Monitoring and
Evaluation)

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
500,000,000 ระดับความสาเร็จของการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ในการ
ค้นคว้าวิจัยพัฒนา สาธิตด้านอนุรักษ์
พลังงานได้ภายในปีงบประมาณ

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยัน
การขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2561

5,000,000 ระดับความสาเร็จของโครงการติดตาม ระดับที่ 1 : เสนอกรอบศึกษาวิจัย
และประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ระดับที่ 2 : เสนอแบบสอบถาม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

30. โครงการติดตามและประเมินผล
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
นโยบาย แผน และมาตรการทีได้รับอนุมัติ
โดย กพช. และ กบง.

5,130,000 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย แผน
และมาตรการที่อนุม้ติโดย กพช. และ
กบง.

32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือ
ยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จ
ทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
35,904,168

- ราคานามันทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่ ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ จัดทาราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง
ร้อยละ 90
แท้จริงที่ร้อยละ 93.5

29. โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ร่วมในการกาหนดและ
ประหยัดพลังงานภาคประชาชน
ดาเนินนโยบาย (Public
Participation)

ผลการดาเนินงาน

ยกเลิกการดาเนินโครงการเนื่องจากไม่
สามารถดาเนินการจัดซือจัดจ้างได้ทนั
ตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการ
บริหารฯ 2560

ระดับที่ 1 : รายงานผลการติดตาม
ระดับที่ 1 รายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าดาเนินงานตามมติ กพช. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติ
และ กบง. ในช่วงปี 2556 - 2560
กพช. และกบง. ในช่วงปี 2556 - 2560

100%

-

ยกเลิก

ดาเนินการจัดซือจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

100%

1,282,500

39,000,000

ก.พ.61- ก.พ. 62

40,000,000 การผลิตคลิปประชาสัมพันธ์รณรงค์
การผลิตคลิปไม่ต่ากว่า 2 เรื่อง และมี
ประหยัดพลังงานภาตประชาชนผ่านสื่อ ผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
ออนไลไม่ต่ากว่า 2 เรื่อง มีการ
2,000,000 ครัง (ยอด View) ต่อเรื่อง
ดาเนินงานเผนแพร่และมีผู้ชมไม่น้อย
กว่า 2,000,000 ครัง (ยอด View ) ต่อ
เรื่อง

ดาเนินการจัดจ้างผู้ดาเนินงานแล้วตาม
สัญญาเลขที่ กอ.14/2561 ลงวันที่ 12
ก.พ.61 ขณะนีอยู่
ระหว่างการดาเนินโครงการ

70%

ก.พ. 61- ก.พ. 62

22,951,500 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Content
จานวนไม่ต่ากว่า 3 เรื่อง เผยแพร่ผ่านน
สื่อออนไลน์ และมีผู้ชมไม่น้อยกว่า
1,000,000 ครัง (ยอด View) ต่อเรื่อง

ดาเนินการจัดจ้างผู้ดาเนินงานแล้วตาม
สัญญาเลขที่ กอ.13/2561 ลงวันที่ 12
ก.พ.61 ขณะนีอยู่ระหว่างการดาเนิน
โครงการ

0%

- ดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ดิจิทลั ประเภท Video Clip เรื่องที่ 1
- ผลิตและเผยแพร่สื่อเทรดดิชั่นแนล
เพื่อสนับสนุนสื่อดิจิทลั จานวน รวม 5
ครัง

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)

34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน

ระยะเวลา
งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ได้รบั /สัญญา
ก.พ. 61- ก.พ. 62
25,000,000 จานวนกิจกรรมการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
ไฟฟ้าในพืนที่

ต.ค.60 - ก.ย. 61
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ผลการดาเนินงาน

จัดเตรียมข้อมูลาหรับวางแผนการจัด
กิจกรรมการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพืนที่

*อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานฟ้าประเภทของ
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดกิจกรรมการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า

จานวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan :
PDP)

วางแผนการดาเนินกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการ
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(Power Plan : PDP)

*อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสัมมนา/
เสวนา/ถาม-ตอบ โดยผู้บริหาร
หน่วยงานหรือผู้นาทางความคิด
(Influencer) เพื่อเผยแพร่ "แผนการ
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(Power Development Plan : PDP)"
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์

ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละ 75 (วัดผลภายหลังดาเนิน
กิจกรรม)

วัดผลภายหลังดาเนินกิจกรรมเสร็จ

4,815,250 ระดับความสาเร็จของการจัดสัมมนาเชิง ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย ระดับ 5 จัดงานสัมมนาวิจัยเรียบร้อยแล้ว
วิขาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยด้าน
ระดับ 2 แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก
พลังงาน
ผลการวิจัย

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
-

100%

-

100%

4,815,250

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
35.รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานใน ต.ค.60 - ก.ย. 61
กลุ่ม ASEAN และ APEC
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
470,000 ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วม
ประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียน
และเอเปก
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ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 1 : ประสานและจัดทาหนังสือ ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการเข้า
ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณใน ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน
การเดินทาง
ระดับที่ 2 : ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายพลังงาน
และข้อมูลท่าทีของประเทศไทย
ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
กับคณะอนุกรรรมการประสาน
นโยบายและความร่วมมือพหุภาคีด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ หรือการ
ประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุมใน
กรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก
ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

โครงการ/กิจกรรม
36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พลังงานทดแทนระยะที่ 2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

37. โครงการศึกษาและสารวจการใช้
พลังงานในภาคขนส่ง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัย
รูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนอ
งานวิจัยอิเล็คทรอนิคส์/ ระบบ
ฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

39. การจัดทา Data Center เพื่อ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
เตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูล
พลังงานของประเทศ

40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
4,000,000 ระดับความสาเร็จของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
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ระดับที1่ : สารวจความต้องการข้อมูลที่
จะจัดเก็บและรูปแบบการนาเสนอข้อมูล
ที่ต้องการในการจัดทาฐานข้อมูล
ระดับที2่ : ออกแบบโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ
ฐานข้อมูลพลังงานภายใน สนพ. ให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลสถิติพลังงาน
ของประเทศ ในรูปแบบ Web Base
Application

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 1 ดาเนินการสารวจความต้องการ
ข้อมูลที่จะจัดเก็บและรูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูลที่ต้องการในการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อ
ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลสถิติพลังงานของ
ประเทศ

7,000,000 ระดับความสาเร็จของศึกษาและ ระดับที1่ : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการ อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการ
สารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ใช้พลังงานของรถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เครื่องบิน พร้อมทั้งศึกษารวบรวม
บริหารพัสดุภาครัฐ
เอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงสอบถามผู้ผลิต
รถยนต์
ระดับที2่ : รวบรวมและประมวลผล
แบบสอบถาม
- ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 5 = นาระบบไปใช้งานจริง
พัฒนาการยจัดการงานวิจัยรูปแบบ
ใหม่

7,000,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
Data Center

-

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
แบบจาลอง

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
50%
-

0%

-

ระดับ 5 นาระบบที่พัฒนาได้ไปใช้จริงตั้งแต่
ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการจนถึงการ
ประเมินคุณภาพของจ้อเสนอโครงการ โดย
คณะทางานฯ

100%

-

ระดับที่ 1 : จัดทาห้อง Data Center
ระดับที่ 2 : ย้าย/ปรับปรุง/ติดตั้ง รวมทั้ง
Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย

ระดับ 2 จัดทาห้อง Data Center เสร็จ
พร้อมทั้งย้าย/ปรับปรุง/ติดตั้ง รวมถึง
ConFiguration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว

100%

-

ระดับ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้
ต่อคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า (1 ครั้ง)

ระดับ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อ
คณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

100%

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
41. โครงการจัดทารายงานสถานการณ์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
พลังงานของประเทศไทย (Thailand
Energy Review)

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
600,000 จานวนรายงานและผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน

42. การจัดทาข้อมูล และประมาณการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ
ASEAN, APEC และ IEA

- จานวนรายงานและผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน

โครงการ/กิจกรรม

43. การวิเคราะห์และจัดทาประมาณ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
การณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

44. การพัฒนาแบบจาลองด้าน
พลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี
และทวิภาคี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการ สนพ.
(DOC)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

-

ข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณ
การแนวโน้มและพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แบบจาลอง

-
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มีการเผยแพร่รายงานและผลการ
มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจานวน 6 สถานการณ์พลังงานจานวน 6 ครั้ง ในเว็ปไซต์
ครั้งในเว็บไซต์ สนพ.
สนพ.

ก.ย. 60 - ต.ค. 61

600,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานประจาปีของ สนพ.

46.2 วารสารนโยบายพลังงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

3,200,000 จานวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับรู้การ
ดาเนินงานของ สนพ.

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
60%
-

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดทาร่วมกับสมาชิก พลังงานของไทยที่จัดทาร่วมกับสมาชิกใน
ในประเทศอาเซียนจานวน 6 ครั้ง
ประเทศอาเซียนจานวน 6 ครั้ง

100%

-

มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ จานวน 1 บท วิเคราะห์

50%

-

ระดับ 1 : รวบรวมข้อมูลพลังงานและ ระดับ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
นโยบายจากแหล่งต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้
ในแบบจาลอง
ระดับ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล

100%

-

ร้อยละ 100 ดาเนินการรวบรวมวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

100%

-

ระดับที่ 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ระดับที่ 3 : ประสานรวบรวมข้อมูลจาก
ผลการดาเนินงานที่สาคัญประจาปีของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทา
สนพ.ระดับที่ 2 : จัดทา (ร่าง) สารบัญ รายงานประจาปีฯ
รายงานประจาปีฯ เสนอต่อผู้บริหาร
สนพ. ให้ความเห็นชอบ
ระดับที่ 3 : ประสานรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
จัดทารายงานประจาปีฯ

100%

-

มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์

ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงาน ร้อบละ 100
ให้ทนั สมัย

46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลั
งงาน
46.1 รายงานประจ
าปีของ สนพ.

ผลการดาเนินงาน

50 ภายในเดือน ก.ย.61

อยู่ระหว่างจัดส่งและเผยแพร่วารสาร
นโยบายพลังงาน ฉบับที่ 122 (ประจาเดือน
ต.ค. - พ.ย. 60) และฉบับที่ 123
(ประจาเดือน ธ.ค. 60 - ม.ค. 61)

-

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ

47. การออกแบบและบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
580,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทย

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

7,560,000 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการดาเนินการออกแบบ
และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารงานอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
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ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติ ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นรายปี และรายเดือน
ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นรายปี และรายเดือน
ระดับ 1 : ทบทวนแผนปฏิบตั ิการในการ อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน
วางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สนพ. ปฏิบตั ิการในการวางระบบสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ พร้อมทั้งนาผล ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สนพ. ประจาปีงบประมาณ
การดาเนินการในปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณา

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
-

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)
48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการ ระดับที่ 1 : ศึกษาระเบียบ ข้อปฏิบตั ิที่
ส่งข้าราชการไปปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นในประเทศ
ระดับที่ 2 : ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการ เพื่อไปฝึกปฏิบตั ิงานที่
หน่วยงานอื่นในประเทศ

ระดับที่ 4 : ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการ เพื่อไปฝึกปฏิบตั ิงานที่หน่วยงาน
อื่นในประเทศ และจัดส่งนายสวราชย์ ด่าน
พิทกั ษ์กุล ดาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ

100%

-

48.2 การกาหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

- การนาหลักเกณฑ์การหมุนเวียน นาหลักเกณฑ์การหมุนเวียน
งานของข้าราชการกระทรวง
งานของข้าราชการกระทรวง
พลังงานมาประกาศใช้ภายใน สนพ. พลังงานมาประกาศใช้
ภายใน สนพ.

ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทา
ร่างแนวทางหรือเกณฑ์ในงานที่หลากหลาย
เพื่อรองรับตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทอานวยการสาหรับกระทรวงพลังงาน

0%

-

ระดับ 2 สารวจพื้นที่ร่วมกับทีม
ระดับ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงพื้นที่
ผู้ออกแบบของที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบถึง ศูนย์นิทรรศการและห้องสมุดดิจิทลั
ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดเชิง
บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2
กายภาพของพื้นที่ และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ กาหนดกรอบและแนวคิดใน
การออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม
กับลักษณะของพื้นที่เดิมและสอดคล้อง
กับความต้องการของ สนพ.

100%

ยังไม่สามารถดาเนินการได้
หากกระทรวงพลังงาน
ยังไม่ประกาศแนวทางหรือ
เกณฑ์ประสบการณ์ไปงาน
ที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการ
สาหรับกระทรวงพลังงาน

49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

21,770,000 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน

-

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
49.2 การอานวยความสะดวก
ความสะอาด และความปลอดภัย
(คนขับรถ รปภ. แม่บา้ น)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - เม.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
3,566,500 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรของ สนพ.
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ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติ และรับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติม/
ยกเลิก

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
1,412,055

50. โครงการสวัสดิการ สนพ.

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

-

ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก
สวัสดิการสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61

51. การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

-

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และ
ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม
บุคลากร
2561
ระดับที่ 2: จัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับที่ 3 : เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้
ผู้บริหารเห็นชอบ

100%

ระดับ 1 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม ระดับ 5 บุคลากรฯ เข้ารับการอบรมรวม 84
30 ชั่วโมง
ชม.
ระดับ 2 บุคลากรฯ เข้ารับการอบรมรวม
50 ชั่วโมง
ระดับ 3 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม
60 ชั่วโมง

100%

13,400

100%

134,000

52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน
52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน พ.ย.60 - ก.ย. 61
5,800 ระดับความสาเร็จในการเข้ารับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

52.2 นโยบายการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและ
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

110,000 จานวนครั้ง

1 ครั้ง

ยกเลิกการสัมมนาเนื่องจากผู้บริหารให้นา
งบประมาณไปจัดสัมมนารวมกับ กนย

52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณ 2 -4 พ.ย. 60
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

237,500 จานวนครั้ง

จัดสัมมนานโยบายกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง “การซื้อขาย
ไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” จานวน 1 ครั้ง

จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานนโยบาย
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง
"การซื้อขายไฟฟ้าในหัวข้อ เรื่อง "การซื้อ
ขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ" จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 4 พ.ย. 60

-

-

-

ยกเลิก

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - มี.ค. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
100,000 จานวนเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ
จานวน 5 เรื่อง

บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (เดือนตุลาคม 2560 มีนาคม 2561) รวม 11 เรื่อง ดังนี้ ด้าน
การเงิน จานวน 2 เรื่อง ด้านบัญชี จานวน 5
เรื่อง และด้านการพัสดุ จานวน 4 เรื่อง
ร้อยละ 81.18

52.5 การเพิ่มสรรมถนะให้
เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุ
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ธ.ค. 60 - มี.ค. 61

90,000 ร้อยละความสาเร็จของการเพิ่ม
สมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย
เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละ 79

52.6 ด้านกฏหมายเฉพาะด้าน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

30,000 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการ
จัดส่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
กับหน่วยงานภายนอก

53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบตั ิงาน
53.1 อนาคต สนพ. สู่นโยบาย
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
Thailand 4.0
53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
-

100%

90,000

ระดับที่ 1 : วางแผนการดาเนินการ
ระดับที่ 2: หาข้อมูลสถาบันการฝึกอบรม/
เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดฝึกอบรมความรู้
เฉพาะด้าน
ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน
ระดับที่ 2: หาข้อมูลสถาบันการ
ฝึกอบรม/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัด
ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน

100%

-

770,800 ร้อยละเจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้
ความเข้าใจ

ร้อยละ 80

100%

300,000 ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตร “EPPO English
Training Course 2017”

ระดับที่ 1 : ดาเนินการของบประมาณ ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
ในการจัดอบรมจากกองทุนเงินอุดหนุน งบประมาณ
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เนื่องจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

48,000 ระดับความสาเร็จในการดาเนินจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ระดับที่ 1 : ศึกษา และสารวจความ
ต้องการในการพัฒนาและรวบรวมข้อมูล
เพื่อนาไปจัดทาหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากร
ระดับที่ 2: จัดทาหลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ 85

ระดับ 1 ศึกษา และสารวจความต้องการใน
การพัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปจัดทา
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร และอยู่
ระหว่างศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปจัดทา
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร

491,564 ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ

ยกเลิก

50%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง พ.ค. - ก.ย. 61
และฝึกซ้อมหนีไฟ
โครงการ/กิจกรรม

53.5 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
22,000 ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61
ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61

23,900 ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบตั ิงาน

ระดับที่ 1 : วางแผนและคิดวิเคราะห์
กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ
สนพ.

53.6 การเสริมสร้างความตระหนัก ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ความเสมอภาคหญิงชาย

14,000 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ
พ.ศ. 2530

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

53.8 ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61

54. โครงการระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

55. โครงการ Show and Share

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์
กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากร
ของ สนพ.

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ ูง

100,000 ระดับความสาเร็จในการจัด
โครงการ Show and Share

งบประมาณที่ใช้
จริง

20%

-

ระดับ 3 แผนแม่บทการส่งเสริมความ อยู่ระหว่างจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริม
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
มนุษยนชน ผ่านการพิจารณาของ
สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการกากับดูแลงานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย

20%

-

ระดับ 2 จัดนิทรรศการส่งเสริมการรับรู้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดอบรมให้
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ข่าวสารและการปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและจัดทาสรุปผลการใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายไตรมาส

20%

-

20%

-

ระดับที่ 1 : แจ้งเวียนให้ข้าราชการสมัคร ระดับที่ 1 : แจ้งเวียนให้ข้าราชการสมัครเข้า
เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ และ รับการทดสอบภาษาอังกฤษ และจัดทา
จัดทาประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 9 -30 มี.ค. 2561

100%

-

ระดับที่ 1 : ศึกษา สอบถามข้อมูล เพื่อ
หาความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจ นามา
ดาเนินการจัดโครงการ
ระดับที่ 2 : ประสานงานบุคลากร
ภายใน/วิทยากรจากภายนอก เพื่อมา
บรรยายถ่ายทอดความรู้
ระดับที่ 3 : ขออนุมัติจัดโครงการ Show
and Share

100%

-

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 2 จัดนิทรรศการส่งเสริมการรับรู้ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดอบรมให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐ ของ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐ
สนพ.
-

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
-

ระดับที่ 1 : ศึกษา สอบถามข้อมูล เพื่อหา
ความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจ นามา
ดาเนินการจัดโครงการ และอยู่ระหว่าง
วางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม
กับบุคลากรของ สนพ.

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
3.3 การปฏิบตั ิงานอย่างมี 56. แผนงานพัฒนาระบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ (Smart
56.1 การจัดทาและปรับปรุง
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
Work)
มาตรฐานกระบวนงานประจาปี
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

56.2 การดาเนินงานตามแนว
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการประจาปี

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด
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- ระดับความสาเร็จในการจัดทาและ ระดับ 1 ศึกษาทบทวนกระบวนงานของ
ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน
ปีที่ผา่ นมาพร้อมแจ้งให้หน่วยงาน
ประจาปี
ทบทวนกระบวนงานที่มีอยู่ และจัดทา
กระบวนงานเพิ่มเติมให้ครอบคลุมภารกิจ
ระดับ 2 ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
กระบวนงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน
และจัดทาเพิ่มเติมอย่างน้อย 2
กระบวนงาน
ระดับ 3 จัดทาประกาศมาตรฐาน
กระบวนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
จริง

ระดับ 1 ศึกษาทบทวนกระบวนงานของปีที่
ผ่านมาพร้อมแจ้งให้หน่วยงานทบทวน
กระบวนงานที่มีอยู่ และจัดทากระบวนงาน
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมภารกิจ

33.33%

-

ระดับ 1 ศึกษานโยบายรัฐบาล
ระดับ 3 ประสาน เจรจา รายละเอียดจัดส่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนา
ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมิน 2
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รอบ คือรอบ 6 และ 12 เดือน กับสานักงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันี่ 23
จัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พฤศจิกายน 2561 และอยู่ระหว่างติดตาม
ปี 2561 ยุทธศาสตร์ สนพ. และ
รวบรวมผลการดาเนินงานฯ รอบแรก
กรอบแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ระดับ 2 จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางกรอบการประเมินเพื่อ
คัดเลือกตัวชี้วัดในการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ (ม.
44) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับ 3 ประสาน เจรจา รายละเอียด
จัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ประเมิน 2 รอบ คือรอบ 6 และ 12
เดือน กับสานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

100%

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
56.3 การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน

ระดับ 1 ศึกษานโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ปี 2561 ยุทธศาสตร์ สนพ. และกรอบ
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ระดับ 2 จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางกรอบการประเมินเพื่อ
คัดเลือกแผนพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อม
ให้ส่วนราชการคัดเลือกกิจกรรมที่
จะต้องดาเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
สนพ. เพื่อดาเนินการจัดส่งสานักงาน
ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระดับ 3 ติดตามและรายงานผล
ความก้าวหน้าในกิจกรรมจานวน 12
กิจกรรม เป็นประจาต่อเนื่องทุกเดือน
ตามระยะเวลาที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด (e-SAR) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระดับ 3 ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า
ในกิจกรรมจานวน 12 กิจกรรม เป็นประจา
ต่อเนื่องทุกเดือนตามระยะเวลาที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด (e-SAR) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
56.4 การดาเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์กรประจาปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
57.1 แผนการกากับดูแลองค์การ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
และความรับผิดชอบต่อสังคม

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

-

ตัวชี้วัด
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ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 1 ศึกษาแนวทางการประเมิน
ดาเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ ตัวชี้วัด เรื่องการดาเนินการจัดทาแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฏิรปู องค์การตามมาตรการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 การพัฒนายั่งยืน(SDGs)
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณปี 2561 ระบบราชการ 4.0
ยุทธศาสตร์ สนพ. และกรอบแนวทางที่
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ระดับ 2 จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการประเมินและการ
จัดทาแผนปฏิรูปองค์การ วิเคราะห์
ภารกิจตามแบบฟอร์มที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับ 3 จัดทาข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจโครงสร้างและ
อัตรากาลังที่จะรองรับบทบาท ภารกิจ
ใหม่ของ สนพ. พร้อมกับจัดส่งแผน
ปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ (ส่วนที่ 1
– ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 1.1 – 3.3)
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2561

ระดับ 3 จัดทาข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากาลังที่จะ
รองรับบทบาท ภารกิจใหม่ของ สนพ. พร้อม
กับจัดส่งแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ
(ส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 1.1 –
3.3) รอบที่ 1 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561

จานวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม
เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม/ชุมชน

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม/ ชุมชน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ จานวน 2 ครั้ง
2. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริต และผล
ประโยชน์ทบั ซ้อน แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเรื่อง ส่องกล้อง มองไกล กฎหมาย

2 ครั้ง

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61
เข้าร่วมกิจกรรม
57.2 การปฏิบตั ิการตรวจสอบเชิง ต.ค. 60 - ก.ย. 61
รุก

57.3 การส่งเสริมการป้องกันและ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส
ของ สนพ.

57.4 การดาเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

-

ระดับความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ระดับ 1 มีการทบทวน แผนการ
ระดับ 3 มีรายงานสรุปการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค. 60 – ม.ค. 61)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
ระดับ 2 มีการปรับแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ระดับ 3 มีรายงานสรุปการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค. 60 – ม.ค. 61)

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส

- มีรายงานการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบตั ิภารกิจของภาครัฐ
ประจาปี

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
-

งบประมาณที่ใช้
จริง

100%

-

ระดับ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบตั ิหรือละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบตั ิราชการ

ระดับ 4 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
กับมาตรฐานความโปร่งใสประจาปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งดาเนินการกิจกรรม
ตามแผนไปแล้ว 15 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 จากกิจกรรมทั้งหมด
35 กิจกรรม

100%

-

ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

100%

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
57.5 การดาเนินงานวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

57.6 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของ สนพ.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด
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ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จการใช้งบประมาณทัน
ตามกาหนดเวลา

ระดับ 1 ประสานสานัก/ศูนย์/กองที่
ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสาร
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดทารายงาน ประกอบให้กับสานักงบประมาณ ภายใน
PART ในส่วนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลากาหนด
ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และดาเนินการ
จัดทา PART ตามแบบฟอร์มของสานัก
งบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 นาเสนอรายงาน PART ต่อ
ผู้บริหาร สนพ. ให้ความเห็นชอบ
ระดับ 4 นารายงาน PART ลงระบบของ
สานักงบประมาณ
ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อม
เอกสารประกอบให้กับสานักงบประมาณ
ภายในระยะเวลากาหนด

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 1 = กาหนดรหัสกิจกรรมย่อยส่ง
ให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างในระบบ
GFMIS
ระดับที่ 2 = หลักฐานการตรวจสอบ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน
ระดับที่ 3 = รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับที่ 4 = รายงานเปรียบเทียบผล
การคานวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้ง
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระดับที่ 5 = รายงาน แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ 4 : รายงาน
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2560

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
57.7 การจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีของ สนพ.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - มี.ค. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
- ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการเงินประจาปี

58. การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ดิจิทลั ของ สนพ.

-
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ระดับที่ 1 = รวบรวมข้อมูลบัญชีและ
รายงานต่าง ๆ
ระดับที่ 2 = ตรวจสอบความถูกต้อง
รายละเอียดของรายการบัญชีกับยอด
บัญชีแยกประเภท
ระดับที่ 3 = วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุง
บัญชีที่มีข้อผิดพลาด
ระดับที่ 4 = จัดทารายงานการเงิน ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด และ
เสนอผู้บงั คับบัญชา
ระดับที่ 5 = ส่งรายงานการเงินให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 40
ดิจิทลั ของ สนพ. โดยกากับดูแล
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กาหนดไว้

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5 : จัดส่งรายงานการเงินประจาปี
2560 ให้กับสานักงานการตรวจแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมี่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%

ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 40

40%

59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา ต.ค. 60 - ก.ย. 61
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual
Machine (VM) และการใช้บริการ
G-cloud Service

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
บารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

100,000 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT

-

ระดับความสาเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย
(server) ด้วย Visual Machine
(VM)

4,730,000 ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61

-

ระดับ 5 : ระดับความสาเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย
(server) ด้วย Visual Machine (VM)
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา ร้อยละ
100

ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
เครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine
(VM) สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา

100%

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/
พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแล
อย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา ร้อยละ 100

100%

3,880,000

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or
Notebook)

3.4 บริหารกองทุน
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

60. โครงการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
2,370,000 ระดับความสาเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

61. โครงการประเมินผลโครงการที
ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
100%
1,970,000

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 1 : สารวจความต้องการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภายใน สนพ. ระบบฐานข้อมูลสถิติ
พลังงาน ของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ลดภาวะโลกร้อน ระยะที่ 1
ระดับที่ 2 : จัดตั้งงบประมาณด้าน IT
ของ สนพ.
ระดับที่ 3 : จัดทา TOR เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภายใน สนพ.

ระดับที่ 3 : จัดทา TOR เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน
สนพ.อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
ดาเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

640,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย
และดอกผลเงินกองทุน เพื่อใช้เป็น
กรอบวงเงินในการจัดทาร่างแผนการใช้
จ่ายเงินกองทุนฯ และรายงานผลการ
ดาเนินงาน สถานะเงินกองทุนฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เห็นชอบต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 เสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ และแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่า
กระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติแผนฯ
ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเห็นชอบ
ต่อไป และอยู่ระหว่างนาเสนอรายงานผล
การดาเนินงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
ขากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

66.67%

16,580,000 รายงานผลการประเมินโครงการ
ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน
ประจาปี 2561

ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการ
คัดเลือกโครงการ
ระดับ 2 มีเกณฑ์การประเมินโครงการ
พลังงาน

ระดับ 3 ประเมินโครงการโดยประเมิน
โครงการไปแล้ว 27 โครงการ จากจานวน
ทั้งสิ้น 50โครงการ

100%

9,948,000

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบ
การดาเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ค.61 - ต.ค.61

เม.ย.61 - มี.ค.62

64. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
มี.ค.61 - ธ.ค. 61
คุณภาพการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

65. การปิดบัญชีโครงการของ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
3,560,000 ระดับความสาเร็จของการบริหาร
และพัฒนาระบบการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ

เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 ระดับความสาเร็จของการ
อยู่ระหว่างการดาเนินงานการจ้างที่ปรึกษา
บริหารและพัฒนาระบบการดาเนินงานร
ของกองทุนฯ
ทุกเดือน

ผลสาเร็จ
งบประมาณที่ใช้
ของการดาเนินงาน
จริง
0.00%

5,580,000 ระดับความสาเร็จในการบริหาร
ระดับ 1 เตรียมการพร้อม กาหนด
ระบบการบริหารจัดการกองทุน
ประเด็นและออกแบบสอบถาม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยู่ระหว่างการดาเนินงานการจ้างที่ปรึกษา

0.00%

8,000,000 ระดับความสาเร็จในการสารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการและ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ดาเนินงานกองทุนเพ่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับ 1 เตรียมการพร้อม กาหนด
ประเด็นและออกแบบสอบถาม
ระดับ 2 ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

อยู่ระหว่างการดาเนินงานการจ้างที่ปรึกษา

0.00%

ระดับ 1 ปิดได้ 80 โครงการ
ระดับ 2 ปิดได้ 85 โครงการ
ระดับ 3 ปิดได้ 90 โครงการ
ระดับ 4 ปิดได้ 95 โครงการ
ระดับ 5 ปิดได้ 100 โครงการ

58 โครงการ

100%

-

การดาเนินการปิดบัญชีโครงการ
ของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ริ าชการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2559
วิธีการดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพือ่ ความมัน่ คงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ 1.1.1 จานวนนโยบาย แผน
1
1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพือ่ ความมั่นคงด้านพลังงาน
มั่นคงทางพลังงาน (Energy มาตรการ และแนวทางที่นาไปสู่
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ สร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่
Security)
ความมั่นคงทางพลังงาน
ทันต่อสถานการณ์ปจั จุบนั และรองรับการพัฒนาของประเทศใน
ระยะยาว
(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงาน
ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤต

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่ 1.2.1 จานวนนโยบายส่งเสริมให้
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน
(Economic Development)

1

โครงการ/กิจกรรม
งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.

เจ้าภาพ
กทป.

1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กาลังผลิตไฟฟ้าสารองสาหรับแผนผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

8.00

-

-

-

สนฟ.

2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)

5.28

-

-

-

สนฟ.

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ
(2) ดาเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ

3 การปรับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)

-

-

-

-

สปป.

1.2.1 จัดทานโยบายเพือ่ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน
(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจ
พลังงาน (การจดทะเบียน การกาหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน)

4 โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับยาน
ยนต์ใน กทม. และปริมณฑล

-

5.39

-

-

สปป.

5 การจัดทาหลักเกณฑ์เพือ่ กาหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่
(Old/New Supply and Demand)
6 โครงการพัฒนาตลาดนาร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ระบบโคเจนเนอเรชั่น

-

-

-

-

สปป.

-

-

29.80

-

สนฟ.

(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพือ่ ให้เกิดการแข่งขัน
และลดการผูกขาด)
(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น
การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2559

กลยุทธ์หลัก/
วิธีการดาเนินการ
1.2.2 จัดทานโยบายเพือ่ การกาหนดราคาพลังงานให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
(2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้
เป็นธรรม

โครงการ/กิจกรรม
7 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลึกน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
LPG
8 โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสาหรับก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ (NGV)

งปม.
6.86

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
-

เจ้าภาพ
กทป.
-

สปป.

2.28

-

-

-

สปป.

-

-

-

-

สนอ.

1.2.3 จัดทานโยบายเพือ่ ส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social
Enterprise)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน
(2) จัดทาโครงการนาร่องของโครการประชารัฐด้านพลังงาน
(3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน

1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้ 1.3.1 จานวนนโยบายและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้
(Energy Efficiency)
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้ 1.4.1 จานวนนโยบายมาตรการ
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ ด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environment) สิ่งแวดล้อม

2

1

1.3.1 จัดทานโยบายและมาตรการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพือ่ ให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9 โครงการนาร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สาหรับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายพลังงาน (EERS)

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
(2) จัดทาโครงการนาร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

10 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)
(ต่อเนื่องปี 2559-2561)

-

-

69.94

-

สนอ.

11 โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

-

-

1,000.00

-

สนอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคาน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ

-

-

-

สปป.

-
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วิธีการดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 2.1.1 จานวนมาตรการและ
13 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน PDP
ดาเนินงานตามนโยบาย
โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน PDP
(Policy Implementation) แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
(2) จัดทาโครงการนาร่องด้าน Smart Grid
ของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.

เจ้าภาพ
กทป.

13 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(GMS)

-

-

-

-

สนฟ.

14 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)

-

-

-

-

สนฟ.

15 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559

-

-

5.00

-

สนฟ.

16 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพือ่ การ
ดาเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ดกริด

-

-

15.00

-

สนฟ.

17 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน

-

-

15.00

-

สนฟ.

18 การกากับ ติดตาม การดาเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid

-

-

-

-

สนฟ.

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน AEDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็น
รูปธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy
hierarchy)

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน
20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน
21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน

-

-

3.37
17.93
7.00

-

สนอ.
สนอ.
สนอ.

22 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

-

-

300.00

-

สนอ.

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน EEP
(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
เพิม่ ประสิทธิภาพพลังงาน
(3) ส่งเสริม
โครงการนาร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

23
24
25
26

-

-

57.10
3.37
18.35
6.00

-

สนอ.
สนอ.
สนอ.
สนอ.

-

-

500.00

-

สนอ.

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรกั ษ์พลังงาน

27 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงาน
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วิธีการดาเนินการ
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน Oil
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน Oil Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิม่ ความ
มั่นคงด้านน้ามันเชื้อเพลิง

โครงการ/กิจกรรม
28 การบริหารจัดการราคาน้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
-

เจ้าภาพ
กทป.
-

สปป.

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน Gas Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางลดการพึง่ พาก๊าซ
ธรรมชาติ
2.2 ระบบกลไกการติดตาม
2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบาย
และประเมินผลนโยบาย
และแผนด้านพลังงานที่ได้จากการ
พลังงานของประเทศ (Energy ติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation)

2

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ร่วมในการกาหนดและดาเนิน ส่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนิน
นโยบาย (Public
นโยบายพลังงาน
Participation)

55

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและ
แผนพลังงาน
โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินนโยบายและ
แผนพลังงานของประเทศ
(1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ดาเนินการจัดทานโยบายและแผน เพือ่ นามาปรับปรุงนโยบาย
และแผนพลังงานของประเทศ
(3) จัดทาข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล

29 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
30 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการทีได้รบั อนุมัติโดย
กพช. และ กบง.

-

-

5.00

-

สนอ.

5.40

-

-

-

กนย.

2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพือ่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์รว่ มกัน
(3) สร้างจิตสานึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ
(Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

31 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน
32 โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน

-

-

40.00
35.76

-

สนอ.
สนอ.

33 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
34 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพือ่ นาเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน

-

-

25.00

-

สบก.

-

-

4.82

-

สนอ.

0.47

-

-

-

กนย.

35 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
3.1.1 ระดับความสาเร็จของระบบ
2
พลังงานของประเทศ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

3.1.2 จานวนรายงานและผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน

3.1.3 ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
จานวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

14

5

กลยุทธ์หลัก/
วิธีการดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งปม.

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (Database)
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท
(3) พัฒนาศูนย์บรู ณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ

36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2

3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน
(Analytical & Modeling)
(1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบนั
(2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
(3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้
ทันต่อสถานการณ์

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public)
(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.

เจ้าภาพ
กทป.

-

-

4.00

-

ศพส.

7.00

-

-

-

ศพส.

38 การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัย
อิเล็คทรอนิคส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)

-

-

-

-

สนอ.

39 การจัดทา Data Center เพือ่ เตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ

-

-

-

-

ศพส.

40 การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
41 โครงการจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand
Energy Review)

0.60

-

-

-

ศพส.
ศพส.

42 การจัดทาข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ
ASEAN, APEC และ IEA

-

-

-

-

ศพส.

43 การวิเคราะห์และจัดทาประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

-

-

-

-

ศพส.

44 การพัฒนาแบบจาลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

-

-

-

-

ศพส.

45 การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการ สนพ. (DOC)
46 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน
46.1 รายงานประจาปีของ สนพ.
46.2 วารสารนโยบายพลังงาน
46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ
47 การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรเพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

-

-

-

-

ศพส.

0.60
0.70
-

-

3.20
7.56

-

กนย.
สบก.
ศพส.
สบก.

37 โครงการศึกษาและสารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

ตัวชีว้ ัด
3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร สนพ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2559
วิธีการดาเนินการ
85 3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทางานและองค์กร (Attitude)
(1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
(2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อ
องค์กร
(3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทางาน (ความมีระเบียบ การแบ่ง
งาน การจัดลาดับความสาคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการ
ทางาน)
(4) สร้างเสริมทัศนคติในการทางานร่วมกับผู้อื่นเพือ่ สร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางานให้บคุ ลากร
(Facilities & Welfare)
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวติ ในที่
ทางาน
(2) ปรับปรุง เพิม่ เติม สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่บคุ ลากร

3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ
สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กาหนด

80

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน (Skill)
(1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(2) จัดฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและ
สายงาน
(3) จัดฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบตั ิงาน

โครงการ/กิจกรรม
48 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)
48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงาน
48.2 การกาหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน

49 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
-

เจ้าภาพ
กทป.
-

สบก.

-

-

21.77

-

สบก.

49.2 การอานวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ.
แม่บา้ น)
50 โครงการสวัสดิการ สนพ.
51 การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลากร
52 โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน
52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน
52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

3.46

-

-

-

สบก.

-

-

-

-

สบก.
สบก.

0.05
0.11

-

-

-

ตส.
สนฟ.

52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
52.5 การเพิม่ สรรมถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พสั ดุเงินกองทุนเพือ่
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน

0.23
0.10
-

-

0.09

-

สนฟ.
สบก.
สบก.

52.6 ด้านกฏหมายเฉพาะด้าน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2559

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์หลัก/
วิธีการดาเนินการ

งปม.
53 โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบตั ิงาน
53.1 การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
53.3 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ
53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
53.6 การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความ
เสมอภาคหญิงชาย

-

-

-

กนย.
สบก.
สบก.
สบก.
สบก.
สบก.

0.02

-

-

-

สบก.

53.8 ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
54 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

0.02
-

-

-

-

สบก.
สบก.

3.2.5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บคุ ลากรผลิตผลงานวิจัย
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

55 โครงการ Show and Share

0.10

-

-

-

สบก.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล (Good Governance)
(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการ
ทางานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับ
มาตรฐานสากล

56 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
56.1 การจัดทาและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานประจาปี
56.2 การดาเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการประจาปี
56.3 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานประจาปี
56.4 การดาเนินการตามแผนปฏิรปู องค์กรประจาปี

-

-

-

-

กพร.
กพร.

-

-

-

-

สบก.
สบก.

3.2.4 จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management)
(1) กาหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กรต้องการ
(Knowledge Vision)
(2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)

3.3.1 คะแนนการประเมินการ
ปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ สนพ.

4.5

เจ้าภาพ
กทป.

0.18
0.27
0.05
0.01
0.03
0.02

53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2530

3.3 การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
2559

กลยุทธ์หลัก/
วิธีการดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
งปม.
57 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
57.1 แผนการกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
57.2 การปฏิบตั ิการตรวจสอบเชิงรุก
57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รปั ชั่นกับมาตรฐาน
ความโปร่งใส ของ สนพ.
57.4 การดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของภาครัฐ (VFM)

3.3.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อ
เทียบกับงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
เงินกองทุน

85

80

0.02

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.

-

-

เจ้าภาพ
กทป.

-

สบก.
ตส.
สบก.
กนย.

57.5 การดาเนินงานวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

กนย.
สบก.
สบก.
ศพส.
ศพส.

3.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน

57.6 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.
57.7 การจัดทารายงานการเงินประจาปีของ สนพ.
58 การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของ สนพ.
59 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
59.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine
(VM) และการใช้บริการ G-cloud Service
59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)
60 โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกากับดูแล
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
(2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพือ่ ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานให้ลดลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.40

-

-

-

3.12
-

-

-

0.64

สบก.

61 โครงการประเมินผลโครงการทีได้รบั การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน

-

-

16.60

-

กนย.

62 โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
63 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงาน
64 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
65 การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รบั การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน

-

-

3.56

-

ผชช.วย.

-

-

5.85

-

ผชช.วย.

-

-

8.00

-

ผชช.วย.

-

-

0.20

-

สบก.

49.38

5.39

2,229.27

0.64

