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แบบติดตาม ปค.5 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) 
ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
1. โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงและจัดท านโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตรา
ค่าไฟฟ้าที่ดีในระดับสากล น ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศที่จะปรับปรุงใน ปี ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การพิจารณาก าหนดนโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้าเกิดความเป็นธรรมทั้ง
ในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้า
และผู้ ใช้ไฟฟ้า โดยค านึงถึงความ
มั่นคงและความยั่งยืนของพลังงาน
ไฟฟ้า และให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. ได้รับงบประมาณ
ล่าช้า 
2. ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเช่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้า 
ทั้ง 3 แห่ง ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 
เป็นต้น 
ในการขอข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานผล
การศึกษา/ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ของที่
ปรึกษา 
3. ผลการศึกษาเสร็จ

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน
โครงการฯ
(กรรมการฯ)  
ตามระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. กรรมการฯ 
ตรวจรับงาน
ตามขอบเขต
การด าเนินงาน
ตาม TOR ที่
ก าหนด  

1. ได้
กรรมการฯ 
ที่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. ผลการ 
ศึกษา/การ
ด าเนินงาน
ของที่ปรึกษา
เป็นไปตาม 
TOR ที่ก าหนด 
3. มขี้อเสนอ 
แนะ/ข้อเสนอ- 

1. ได้รับงบประมาณ
ล่าช้า 
2. ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับกิจการ
พลังงาน  เป็นต้น 
ในการขอข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานผล
การศึกษา/
ข้อเสนอเชิง
นโยบายของที่ปรึกษา 

1. ด าเนินการจัดท า 
TOR และเอกสาร 
จัดจ้างที่ปรึกษา
ระหว่างรออนุมัติ
งบประมาณ 
2. ให ้สนพ. ท าหนังสือ 
ถึงหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือขอ
ข้อมูล หรือหาก
ไม่ได้รับความ
ร่วมมือหรือล่าช้า 
อาจต้องมีการ 
ขอข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่นที่
สามารถทดแทนกันได้ 
3. ผู้บริหาร สนพ. 
หรือกรรมการฯ หรือ
เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่

- ได้ด าเนินการจัดท า TOR และเอกสาร     
จัดจ้างที่ปรึกษา พร้อมกับได้ด าเนินการ    
จัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
โครงการฯ 9 เดือน และลงนามในสัญญาจ้าง
ทีป่รึกษา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 
(23 มี.ค. – 23 ธ.ค. 63) 
- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการด าเนินงาน 
ฉบับที่ 1 รวมทั้งกรอบแนวทางการปรับปรุง/
จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 
- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการด าเนินงาน 
ฉบับที่ 2 รวมทั้งสรุปแนวทางการปรับปรุงฯ 
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63  
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผล      
การด าเนินงาน ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 
- ผอ. สนพ. เห็นชอบร่างแนวทางการปรับปรุง

31 มี.ค. 63 
4x3 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 
4x3 = 12 

 
30 ก.ย. 63 
0x0 = 0 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
2 .  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านนโยบายอัตราค่า
ไ ฟ ฟ้ า ที่ ดี ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล ใ ห้ กั บ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมา
สร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจัดท า
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทยให้เป็นตามมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ 
 

ไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลา/ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์/
ไม่เป็นไปตาม TOR 

3. ให้ข้อเสนอ- 
แนะ/ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 
ในรายงานผล
การศึกษา  
เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ใน
การก าหนด
นโยบายต่อไป
ในอนาคต 

เชิงนโยบาย
ในรายงานผล
การศึกษา 

3. ผลการศึกษา
เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา 
4. ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการ 

ได้รับมอบหมาย 
ติดตามความคืบหน้า
อย่างใกล้ชิด โดยอาจ
มีการนัดประชุม
หารือเพ่ิมเติมกับ 
ที่ปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง/หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัด
ให้ผลการศึกษาแล้ว
เสร็จตามก าหนด
ระยะเวลา ทั้งนีห้าก
ประเมินแลว้ว่าไม่
สามารถด าเนินการได้
ทันภายใต้กรอบเวลา
เดิม ก็อาจจ าเป็นต้อง
มีการขยายสัญญา
ออกไป 
4. ปรับแก้ไข TOR 
ให้สามารถมีรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอ
โครงการเพิ่มข้ึน 
 
 

และจัดท านโยบายการก าหนดอัตรา       
ค่าไฟฟ้า ปี 64 - 68 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 
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2. จัดท าแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุ นการผลิ ตและการ ใช้      
เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง 
 
การน าพืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีแป้งและน้ าตาลสูงเป็น
วัตถุดิบ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
กากน้ าตาล ฯลฯ เป็นวัตถุดิบที่จะ
น าไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ทางเคมีและได้เอทิลแอลกอฮอล์ มี
ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟ
ง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง 
สามารถน าไปผสมกับน้ ามันเบนซิน
หรือดี เซลตามสัดส่วนต่างๆ เป็น
เชื้อเพลิงในยานพาหนะ ช่วยลด
ปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน และยัง
ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ได้อีก
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
   จัดท าแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอล 

- กระทรวงพลังงาน
ได้จัดท าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  
โดยก าหนดเป้าหมาย
การใช้ เอทานอลไว้ 
ปี พ.ศ. 2580 ที่ 
7.50 ล้านลิตรต่อวัน 

1. ให้กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ก าหนด
แผนการผลิต
อ้อยและมัน
ส าปะหลัง 
รวมทั้งผลิตผล
ทางการเกษตร
อ่ืนเพ่ือรองรับ
และสอดคล้อง
กับการลงทุน
ผลิตเอทานอล
2. กรมธุรกิจ
พลังงานจัดท า
มาตรฐาน 
เอทานอล และ
มาตรฐานน้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 
3. รณรงค์ให้
ประชาชน
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ
และร่วมกันใช้

- ปริมาณ
การผลิต 
เอทานอล 
ในประเทศ
ก าลังเข้าสู่
ภาวะ  
“ล้นตลาด” 
อยู่ที่ระดับ   
3 ล้านลิตร/วัน 
(มีปริมาณ  
เอทานอล 
ระดับ 7 ล้าน- 
ลิตร/วนั 
ขณะที่มีความ
ต้องการใช้
เพียง 4 ล้าน-
ลิตร/วนั) 

1. มีการผลิตแก๊ส
โซฮอล์หลากชนิด
ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 
E10 (ออกเทน 91, 
95) แก๊สโซฮอล์ 
E85 
2. ปริมาณการ
ผลิตเอทานอล  
ในประเทศก าลังเข้า 
สู่ภาวะ “ล้นตลาด” 
อยู่ที่ระดับ 3 ล้าน-
ลิตร/วัน  
3. ราคาเอทานอล
ในประเทศมีราคา
สูงกว่าราคาน้ ามัน
เบนซินพื้นฐาน 
เนื่องจากวัตถุดิบ
คือ กากน้ ามัน 
(โมลาส) ราคา 
3.5-3.8 บาท/
กิโลกรัม และมัน
ส าปะหลังราคา   
3 บาท/กิโลกรัม 

1. ประชุมหารือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เพ่ือทบทวน
เป้าหมายการใช้   
เอทานอล ปี พ.ศ. 2580 
ที่ 7.50 ล้านลิตร
ต่อวัน และจัดท า
แนวทางส่งเสริม
และสนับสนุนที่
เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน 
2. พิจารณาปรับลด
ชนิดน้ ามันแก๊ส-
โซฮอล์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบ ต่อผู้ใช้
ยานพาหนะให้
กระทบน้อยที่สุด 
3. ประสานโรงกลั่น
น้ ามันเพื่อปรับ
กระบวนการกลั่น
น้ ามันเบนซินพ้ืนฐาน 
ให้รองรับนโยบาย
การสร้างสรรค์การ

1. มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผน TIEB เมื่อ 
วันที่ 18 ก.พ. 63 และแผนพัฒนาพลังงาน- 
ทดแทน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนด
เป้าหมายการใช้เอทานอลไว้ ปี พ.ศ. 2580   
ที่ 7.50 ล้าน- ลิตรต่อวัน 
2. ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการส่งเสริม
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล) ภายใต้
แผน AEDP 2018 และอยู่ระหว่างน าเสนอ
ผู้บริหาร 
3. กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศยกเลิก 
จ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน
91 เพ่ือลดชนิดน้ ามันกลุ่มเบนซิน และให้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ ามันเบนซิน
พ้ืนฐาน ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 
4. ร่างแผน Oil Plan 2018 ฉบับปรับปรุง
ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้       
แก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นน้ ามันเบนซินพ้ืนฐาน 
(ปริมาณการใช้ E20 ไม่ต่ ากว่า 50% ของ
ความต้องการใช้น้ ามันกลุ่มเบนซินภายใน
ปี พ.ศ. 2564),ยกเลิกจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ 
91 ในปี พ.ศ. 2564 ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 
E85 ในปี พ.ศ. 2565 และยกเลิกแก๊ส
โซฮอล์ 95 ในปี พ.ศ. 70  

31 มี.ค. 63 
2x2 = 4 

 
30 มิ.ย. 63 
2x2 = 4 

 
30 ก.ย. 63 
2x1 = 2 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
เป็นเชื้อเพลิง เพ่ือสนับสนุนการใช้
พืชเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจ
ฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ 
4. คณะกรรมการ
บริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) 
ก าหนด
หลักเกณฑ์การ
เก็บเงินเข้า
กองทุนน้ ามัน 
เชื้อเพลิง และ
กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
ส าหรับน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ 
5. ให้มีกลไก
ราคาเพ่ือจูงใจ
ให้ประชาชน
ใช้แก๊สโซฮอล์
ต่ ากว่าราคา
น้ ามันเบนซิน 
95 
 

4. การจะยกเลิก
การจ่ายเงินชดเชย 
ให้แก่น้ ามัน
เชื้อเพลิง ที่มี
ส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
ในเดือน ก.ย 65 
ตามท่ีพระราช- 
บัญญัติกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2562 
ก าหนดในมาตรา 55 

ใช้แก๊สโซฮอล์ 
4. ส่งเสริมให้โรงงาน 
ผลิตเอทานอล เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ 
ผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
5. รณรงค์ให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 
และร่วมกันใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
6.  หารือส านักงาน
บริหารกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับ
การจะยกเลิกการ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่
น้ ามันเชื้อเพลิงที่มี
ส่วนผสมของชีวภาพ
ที่จะเกิดขึ้นในเดือน
ก.ย. 65 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
3.จัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 
 
   แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต 
คาดว่า ปี ค.ศ. 2010 – 2040 พลังงาน
จากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคง
เป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก ทั้งนี้ 
เนื่องจากประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญ
กับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน 
(Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติ    
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือก 
 
วัตถุประสงค์ 
   จัดท าแผนบริหารจัดการก๊ าซ
ธรรมชาติระยะยาวเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความ
มั่ น ค ง  เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านการสร้างการเติบโตบน
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดท าแผน
บริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ ที่
ครอบคลุมและ
สอดคล้องกันทั้งมิติ
การใช้ การจัดหา 
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยการ
วางแผนงานและ 
กลยุทธต่างๆ เพ่ือ
ผลักดันให้การ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน อาทิ 
1. แผนบริหาร
จัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติที่จะ
หมดอายุในอนาคต 
2. แนวทางก ากับ
และส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติ 
3. แผนพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน

- ก าหนด
บทบาทของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้มี
ความชัดเจน 
และประชุม
หารืออย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือ
บริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ 
ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ 
รวมถึงติดตาม
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท า
แผนงานต่างๆ 
ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

1. การ
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
แผน มีการ
ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ 
ในระดับ
ประมาณ 
4,800 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน โดย
เป็นพลังงาน
หลักของการ
จัดหา
พลังงาน
ขั้นต้นเชิง
พาณิชย์ของ
ประเทศ ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 
42 และ 
ก๊าซธรรมชาติ 
ถูกน าไปใช้
ในภาคผลิต

1. แนวโน้มการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ 
จากแหล่งใน
ประเทศจะลดลง
และหมดไป  
การส ารวจขุดเจาะ
แหล่งใหม่ๆ ล้วน
มีความล าบาก
ยิ่งขึ้น  
2. การน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจาก
แหล่งในประเทศ
เมียนมา และการ
จัดหาก๊าซธรรม-
ชาติจากแหล่งใน
พ้ืนที่ทับซ้อน ไทย
มาเลเซีย มีแนวโน้ม 
ลดลงและจะหมดไป 

1. การประชุม
หารือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติทั้ง
ของโลกและของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ 
การจัดท านโยบาย
และแผนน าไปสู่
การเตรียมการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ
ให้มีความต่อเนื่อง 
ทั้งมีการส ารวจ และ 
ผลิตก๊าซธรรมชาติ 
ในแหล่งที่มีศักยภาพ
ของประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการบริหาร
จัดการแหล่งผลิตที่
จะหมดอายุสัมปทาน 
และสัญญาซื้อขาย 

1. มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) ให้มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งมิติการใช้ 
การจัดหา และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนด
เป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละมิติ 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- Gas Plan 2018 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63  
- Gas Plan 2018 ได้รับการพิจารณาจาก
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม -
แห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 
- เสนอ Gas Plan 2018 ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กพช. และได้รับการพิจารณา จาก สศช. 
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22 มิ.ย. 63 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ต่อไป 
2. มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซ-
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพ่ือทดแทนน้ ามันเตา 
LPG และถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
มาตรการที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งจะเป็นแนวทาง 

31 มี.ค. 63 
2x2 = 4 

 
30 มิ.ย. 63 
2x1 = 2 

 
30 ก.ย. 63 
1x1 = 1 

 
(ปัจจุบัน
คะแนน

ความเสี่ยง 
= 0) 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
ด้านก๊าซธรรมชาติ  
4. การศึกษาการ
พัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลาง
การค้า LNG  
 5. แนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขัน
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ไฟฟ้าคิดเป็น
ร้อยละ 59
ของปริมาณ
การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
ทั้งหมดของ
ประเทศ 
2. มีโครงข่าย
ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิ
ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบ  
จึงสามารถ
ด าเนินการ
จัดหาจาก
แหล่งอื่นมา
ทดแทนได้
ในกรณีที่
แหล่งใด
แหล่งหนึ่ง 
มีการลดการ
ผลิตลง 

ในอนาคต ซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างรอบคอบ
และแม่นย าเพ่ือ
ความต่อเนื่องในการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ 
รวมถึงการใช้
ประโยชนจ์าก
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศสูงสุด 
และมีการลงทุนใหม่
รองรับความต้องการ
ที่เพ่ิมขึ้น 
2. การศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเปน็เชื้อเพลิง 
เพ่ือทดแทนน้ ามันเตา 
LPG และถ่านหิน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
โดยก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

ในการส่งเสริมต่อไป 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ระบบกั ก เก็บพลั งงานประเภท
แบตเตอรี่ 
 
วัตถุประสงค์ 
1 .  เ พ่ือจั ดตั้ งคณะอนุกรรมการ
ภายใต้  กพช .  ศึกษาก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา และส่งเสริมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ESS) 
พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
ESS ที่ชัดเจน 
2. เพ่ือก าหนดและจัดท าแนวทางใน
การส่งเสริมการผลิต การใช้ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและ
กา รก า กั บ ดู แ ลก า ร พัฒนาแล ะ
ส่งเสริม ESS อย่างเป็นระบบครบ
วงจร 
 

1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ESS 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด 
แนวทางและเป้าหมาย
การส่งเสริมระบบ 
กักเก็บพลังงานประเภท 
แบตเตอรี่ อาจไม่ถูก
เสนอหรือบรรจุเป็น
วาระการประชุม กพช. 
ตามระยะเวลาของ
แผนงานที่ก าหนดไว้    
  2. ผู้มีอ านาจลง-
นามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ESS 
อาจให้มีการปรับปรุง
แก้ไของค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่
ในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
ดังนั้นอาจท าให้การ
ท าแผนปฏิบัติการ
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 

1. ควบคุม
กระบวนการ
จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
เทคโนโลยี
ระบบกักเก็บ
พลังงาน ประเภท
แบตเตอรี่ (ESS) 
ให้เป็นไปตาม
หลักการ และมี
องค์ประกอบ 
อ านาจหน้าที่
ครอบคลุม
ครบถ้วนต่อ
การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ  
โดยประชุมหารือ 
กับผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีแผนการ
ด าเนินงาน
ตามขั้นตอน
การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การ ESS ที่
ชัดเจน 
2. มีการ
ประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า 
ของการจัดท า
แผนปฏิบัติ-
การ ESS 
อย่างน้อย  
3 เดือน/ครั้ง 

1.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ESS อาจล่าช้า 
เนื่องจาก 
ผู้มีอ านาจลงนาม
ในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ESS อาจมีการ
ปรับปรุงแก้ไข
องค์ประกอบและ
หน้าที่ในค าสั่งฯ 
2. คณะกรรมการ 
ESS ให้ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม ESS 
ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิด
ความล่าช้ากว่า
ระยะเวลาตาม 
แผนงาน    

1. ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ESS 
ให้เป็นไปตาม
หลักการ และมี
องค์ประกอบ อ านาจ- 
หน้าที่ ครอบคลุม
ครบถ้วนต่อการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. ทบทวน
รายละเอียดและ
คุณสมบัติในการ
สรรหาผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์  
เพ่ือศึกษาแนวทาง
ปฏิรูป ESS ให้
ถูกต้องและครบถ้วน
ที่สุด 
3. ประชุมเชิง-
ปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท าแผน- 
ปฏิบัติการ โดยเสนอ
คณะกรรมการ ESS 

1. กพช. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่   
16 ธ.ค. 62 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS 
โดยประธาน กพช, ได้ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ESS เมื่อวันที่ 31
ม.ค. 63 
2. สนพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐ  เ อกชน  และสถาบั น วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูล และข้อเสนอแนะ 
ในการเตรียมการจัดท าแผนการส่งเสริม
ระบบกักเก็บพลังงาน  
3. สนพ. ได้ยื่นข้อเสนอและได้รับการอนุมัติ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า 
“โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่” จาก ส านักงาน 
กกพ. โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ
จัดท าขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาตาม พรบ. 
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
4. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอ
ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ ESS 

31 มี.ค. 63 
4x3 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 
3x3 = 9 

 
30 ก.ย. 63 
3x3 = 9 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
3. การศึกษาเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม ESS 
อาจเกิดความล่าช้า 
เช่น การได้รับข้อมูล 
ที่ล่าช้าหรือมีข้อมูล
ที่ไม่เพียงพอ ต่อการ
จัดท าแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และประสานงาน 
กับฝ่าย-
เลขานุการ กพช. 
เพ่ือเตรียม
ความพร้อม 
การเสนอร่าง
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ESS 
2. ควบคุม
กระบวนการ 
ด าเนินงาน 
ในด้านการศึกษา 
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม ESS 
ให้เป็นไปตาม
แผนงานของ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
ก่อนมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว น าไปใช้
ด าเนินงานตาม
แผนงานต่อไป และ
รายงาน กพช.   
เพ่ือทราบ 
4. ด าเนินการตาม
แผน และข้ันตอน
การจัดท าแผน- 
ปฏิบัติการ โดยมี
การประชุมเพ่ือ
รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 
3 เดือน/ครั้ง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
5. โครงการศึกษาการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ในการขับเคลื่อนแผน
พลังงานของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้าน
พลั ง ง าน ที่ มี อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น ข อ ง
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานใน
ก ากับของกระทรวงพลังงาน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
อ า น า จหน้ า ที่  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ขอ ง
หน่วยงานต่างๆ ในการเข้าถึงหรือ
ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ข อ ง แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน เ พ่ือวางแนวทางการ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ไข
กฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยง
ข้อมูลได ้
2 .  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่

- การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการก ากับ 
ควบคุม ดูแล 
และแต่งตั้ง
คณะท างาน
เพ่ือก ากับการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
2. ได้แผน
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Plan) แผนที่
น าทาง
(Roadmap) 
และแผน 
ปฏิบัติการ 
(Action Plan)    
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารของ
ศูนย์สารสนเทศ
พลังงาน
แห่งชาติ 
3. ได้ระบบ
ต้นแบบสาธิต 

- เนื่องจาก
คณะกรรมการ
ก ากับการศึกษา
มาจากหลาย
หน่วยงานท าให้
ไม่สามารถนัด
ประชุมได้ภายใน
ระยะเวลากระชั้นชิด  
ท าให้ต้องมีการ
ขยายเวลาตรวจ
รับงานออกไป 
- งานที่จัดส่งไม่มี
คุณภาพหรือไม่
ตรงกับที่ก าหนด 
- ต้องใช้
ระยะเวลามากใน
การศึกษา
กฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือ
อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องในการ
เข้าถึงหรือการ

1. วิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือให้ทันระยะเวลา
ที่ก าหนด เช่น  
1.1 กรณีการนัด
ประชุมคณะกรรมการ
ก ากับการศึกษา  
ควรแจ้งระยะเวลา
ที่ต้องตรวจรับงาน
ในงวดถัดไป และ
ขอนัดวันและเวลา
ประชุมก่อนล่วงหน้า 
1.2 กรณีงานที่จัดส่ง
ไม่มีคุณภาพหรือไม่
ตรงกับที่ก าหนด
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจะต้องรีบแจ้ง 
และประสานกับทาง
ทีมที่ปรึกษาให้เร่ง
ด าเนินการแก้ไข 
ก่อนน าเข้าที่ประชุม

- สนพ. ได้จัดท าโครงการศึกษาการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย 
ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2 ต่อ สนพ. ในวันที่ 11 มี.ค. 63 โดย 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานดังกล่าวในเบื้องต้น และ
เห็นควรให้มีการปรับปรุง จึงแจ้งที่ปรึกษา
เพ่ือรับไปปรับแก้ในเบื้องต้น 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีความเห็นว่า
ควรมีการตรวจรับรายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2 ภายหลังจากการประชุมคณะท างาน 
Steering Committee เพ่ือน าข้อคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประชุมมา
ประกอบการพิจารณาตรวจรับรายงาน
ดังกล่าวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณา
ต่อ ผอ.สนพ. ออกไปอีก 30 วันท าการ ตั้งแต่
วันที่ 2 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 63 ต่อมา 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกัน

31 มี.ค. 63 
3x4 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 
3x3 = 9 

 
30 ก.ย. 63 
0x0 = 0 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
น าทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และกลวิ ธี ในการน า เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ตาม
พันธกิจ และวิสัยทัศน์  พร้อมทั้ ง
ส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูล รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้าน
พลังงาน  
3. เพื่อจัดท าระบบต้นแบบสาธิต 
(Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและ
สรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงาน
ในหลายมิติ  เ พ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและสนับสนุนทางเลือกใน
การตัดสินใจ และการวางนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน  
 
หมายเหตุ : เป็นโครงการที่บรรจุใน
รายงานการควบคุมภายในของ
กระทรวงพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Prototype) 
การเชื่อมโยง
ข้อมูลและ
สรุปภาพรวม 
ของข้อมูล
ด้านพลังงาน
ในหลายมิติ 
เพ่ือสะท้อน
ผลการ
ด าเนินงาน
และสนับสนุน
ทางเลือกใน
การตัดสินใจ 
และการวาง
นโยบายและ
แผนด้าน
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 

ได้มาซึ่งข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงาน 
ท าให้การด าเนินงาน
อาจล่าช้าไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ก ากับการศึกษา 
2. ประสานหารือ
และจัดประชุมกับ
คณะท างาน หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องใน
การเข้าถึงหรือการ
ได้มาซึ่งข้อมูล 
3. ปรับระยะเวลา
ในแผนการ
ด าเนินงานของ
โครงการในแต่ละ
กิจกรรมให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 
 
 
 

พิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
ในวันที่ 18 พ.ค.63 และมีมติไม่รับรายงาน
ฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม
ขอบเขตการด าเนินงานตามสัญญาจ้าง   
ที่ปรึกษา (ขาดในส่วนของ TOR ข้อ 3.9 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 
ส่งคืนรายงานฉบับดังกล่าว โดยให้ที่ปรึกษาฯ 
ปรับปรุงรายงานให้ครอบคลุมตาม TOR และ
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ที่ปรึกษาได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณา ในวันที่ 23 มิ.ย. 63 และมีความเห็น
ว่ารายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมขอบเขต 
การด าเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา  
จึงเห็นชอบให้รับรายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 2 โดยผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้  
- กรอบแนวทางในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ  
- การบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและใน
อนาคต  
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และ
แผนที่น าทาง (Roadmap) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
  ทั้ งนี้  ได้ มี ก ารสัมมนาเ พ่ือน า เสนอ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และ
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและการ
จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 
19 มิ .ย. 63 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
กรุงเทพฯ   
- ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ 
สนพ. ในวันที่ 10 ก.ย. 63 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงาน
ดังกล่าวโดยมีความเห็นร่วมกันว่ารายงานฉบับ
สมบูรณ์มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นไปตามขอบเขต
การด าเนินงาน และเพ่ือให้รายงานดังกล่าว     
มีความครบถ้ วนสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น เห็นควร 
น าความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะท างาน
ศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ 
มาประกอบการพิจารณา ประกอบกั บ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จ าเป็นต้องใช้
เวลาในการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่เพ่ิมเติม
เข้ามา เพ่ือประกอบการพิจารณารายงาน    
โดยละเอียด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ      
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงเห็นควร
ด าเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนพ. ออกไป
อีก 15 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 ต.ค. 63  
ซึ่งได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 20 
ต.ค. 63 
 

6. การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล
นโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน 
ผ่าน Website 
 
วัตถุประสงค์ 
ศึกษา รวบรวม พัฒนาระบบข้อมูล
นโยบาย แผน มาตรการ พลังงาน
เพ่ือเผยแพร่ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการ
บริหารจัดการนโยบายด้านพลังงาน 
 

การเผยแพร่ข้อมูล
นโยบาย และ 
มาตรการด้านพลังงาน 
1. มีความล่าช้า 
เนื่องจากมีหลาย
ขั้นตอน  
2. เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
 
 
 

ติดตาม ประสาน 
ผ่านอีเมล์ ฯลฯ 
กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเร่งรัดการ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่าน Web EPPO  
อย่างใกล้ชิด 
ผ่านอีเมล์ 
 

เพ่ิมช่องทาง 
การเผยแพร่
ข้อมูลนโยบาย 
และมาตรการ
ด้านพลังงาน 
ที่เร็วขึ้น 
 
  

1. หน่วยงานที่
ต้องการข้อมูล
เผยแพร่ได้รับ
ข้อมูลล่าช้ากว่าที่
คาดหวังเนื่องจาก
ข้อมูลที่เผยแพร่ 
ผ่าน Web EPPO 
ในแต่ละครั้งมี
จ านวนมาก 
2. มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลาย

เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย 
แผน มาตรการ  
ด้านพลังงาน  ผ่าน 
www.eppome.com 
ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ได้เร็วขึ้น 

ได้น าข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการด้าน
พลังงาน เผยแพร่ผ่าน www.eppome.com 
โดยประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถสืบค้นข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการ
ด้านพลังงานที่รองรับมติการประชุมแล้ว  
จนถึงปัจจุบัน ดังนี้  
กพช. ครั้งที่ 1/36 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 
63 และ 
กบง. ครั้งที่ 5/63 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 
63  

31 มี.ค. 63 
4x3 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 
2x2 = 4 

 
30 ก.ย. 63 

2x2 = 4 

http://www.eppome.com/
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
หน่วยงาน จึงต้อง
ใช้เวลาเพื่อ
ประสานงานและ
ตรวจสอบให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง 

7. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของ ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ด้านพลังงาน 
และแผนอ่ืนๆ 
 

สภาพัฒน์ฯ มีการ
ปรับรูปแบบแผน 
ปฏิบัติราชการให้มี
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี 
และแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ด้านพลังงาน และ
แผนอ่ืนๆ 
 
 
 
 

1. มีการ
ทบทวนแผน 
ปฏิบัติราชการ  
2. มีการปรับ
รูปแบบการ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ
โดยใช้แบบฟอร์ม 
ตามรูปแบบ
ของสภาพัฒน์ฯ 
 
 

ข้อมูลในแผน 
ปฏิบัติราชการ 
ที่ได้รับไม่
ครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์ม  
ที่สภาพัฒน์ฯ 
ก าหนด 
 
 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบยังไม่
เข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงแผน
ระดับต่างๆ ท าให้
ได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
 
 

1. จัดท าแผนผัง
ความเชื่อมโยงของ
แผนระดับต่างๆ  
2. จัดท าแนวทาง   
การจัดท าแผนปฏิบัติ 
ราชการตามรูปแบบ
ของ สภาพัฒน์ฯ  ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รับทราบ 
3. แจ้งเวียนแนวทาง 
การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามรูปแบบ
ของ สภาพัฒน์ฯ ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับทราบ 
 
 

1. จัดท าแผนผังความเชื่อมโยงของแผน
ระดับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
2. จัดท าแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการตามรูปแบบของสภาพัฒน์ ฯ 
เรียบร้อยแล้ว  
3. แจ้งเวียนแผนผังความเชื่อมโยงของแผน
ระดับต่างๆ และแนวทางการจัดท าแผน- 
ปฏิบัติราชการตามรูปแบบของสภาพัฒน์ฯ 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63 
 

31 มี.ค. 63 
4x3 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 

3x2 = 6 
 

30 ก.ย. 63 
2x1 = 2 



   14 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
8. การรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(EMENSCR) 
 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อติ ดตามความก้ า วหน้ า กา ร
ด าเนินงานโครงการด้านพลังงานของ 
สนพ.ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติใน
ร ะบ บ ติ ด ต า ม แล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล
แห่งชาติ (EMENSCR) 

- ผู้บริหารของ    
ส่วนราชการ จะต้อง
อนุมัติรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติใน
ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(EMENSCR) ภายใน 
30 วัน นับจากสิ้นสุด
ไตรมาส ซึ่งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่สามารถรายงาน
ความก้าวหน้าได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ผู้บริหารไม่
สามารถอนุมัติ
รายงานความก้าวหน้า 
ได้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- กลุ่มติดตาม
และประเมินผล 
(ตต.) ได้ก าหนด
แผนการรายงาน
ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
ชาติในระบบ
EMENSCR  
ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
ด าเนินการให้
แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน 
นับจากสิ้นสุด
ไตรมาส 

- หน่วยงาน
รายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
ชาติในระบบ 
EMENSCR 
ล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

- หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่เข้าใจ
แนวทาง           
การรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ในระบบ 
EMENSCR 

1. จัดท าแนวทาง
การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของระบบ 
EMENSCR โดย
ระบุถึงขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 
2. แจ้งเวียนแนว
ทางการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
ชาติของระบบ 
EMENSCR ไปยัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการจัดท าแนวทางการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของ
ระบบ EMENSCR เรียบร้อยแล้ว 
2.แจ้งเวียนแนวทางการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของ
ระบบ EMENSCR ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 

31 มี.ค. 63 
4x3 = 12 

 
30 มิ.ย. 63 
2x2 = 4 

 
30 ก.ย. 63 
2x2 = 4 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมท่ี
ภายในมีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ความเสี่ยง 
(ผลกระทบ 
X โอกาส) 

 
9. การบริหารสัญญาทางแพ่งของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สนพ. มี
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทาง
แพ่ง การด าเนินการควบคุมงาน การ
ตรวจรับงาน การแก้ไขสัญญา และ
ขออนุมัติขยายอายุสัญญา อย่าง
ถูกต้อง 
2.  ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการ
บริหารสัญญาทางแพ่งของ สนพ. 

- เจ้าหน้าที่ของ 
สนพ. ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนต่างๆ 
ของการบริหาร
สัญญาทางแพ่ง   
ไม่เพียงพอ 

1. มีกลุ่มนิติการ
ให้ค าแนะน า
ด้านการบริหาร
สัญญาทางแพ่ง 
2. มีที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย
และท่ีปรึกษา
ด้านพัสดุ
ตรวจสอบและ
ให้ค าแนะน า
ด้านการท า
สัญญาทางแพ่ง 

- การบริหาร
สัญญาทางแพ่ง 
เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
ทางราชการ 

- ยังมีบางประเด็น 
ที่ติดขัดหรือไม่
ชัดเจนส าหรับ
การปฏิบัติตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 

1. จดัท าคู่มือหรือ
แนวทางการบรหิาร
สัญญาทางแพ่ง 
2. หารือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
3. อบรมให้ความรู้
การบริหารสัญญา
ทางแพ่งให้กับ
เจ้าหน้าทีข่อง 
สนพ. 

1. มีการจัดท าแนวทางการบริหารสัญญา  
ทางแพ่งของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (ไม่รวมสัญญาก่อสร้าง) โดยเสนอให้
ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 รวมทั้ง 
ได้มีหนังสือ ที่ พน 0601.6/ว 601 ลงวันที่ 
30 ก.ย. 63 แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
2. การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารสัญญา 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการหารือหน่วยงาน- 
กลาง เช่น กรมบัญชีกลาง และส านักงบ-
ประมาณ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ 
3. สนพ. มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาดของ 
สนพ. “ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารสัญญา” เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนพ. มีผู้ เข้าร่วม
ประมาณ 82 คน 

31 มี.ค. 63 
2x2 = 4 

 
30 มิ.ย. 63 
2x2 = 4 

 
30 ก.ย. 63 
0x0 = 0 

 

 


