ตารางสรุปผลประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

1. การจั ด ท าแผนการตรวจสอบ สารวจและประเมิน
ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ความเสี่ยง เพื่อใช้ใน
2564
การวางแผนการ
ตรวจสอบ โดยจัด
ลาดับความสาคัญ
ก่อนหลังของหน่วยงาน
หรือกิจกรรมที่จะ
ตรวจสอบ รวมถึง
ทบทวนปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์ความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ โดย
ประเมินความเสี่ยง
ภายในหน่วยงาน
สนพ. จานวน 4 กอง/
1 ศูนย์/1 สานักงาน/
1 กลุ่ม

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

จัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 และเสนอ
อนุมัติแผนการ
ตรวจสอบฯ
ภายในวันที่ 25
ก.ย. 2563

ดาเนินการเผยแพร่
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 ภายใน
หน่วยงาน สนพ.
ให้ทราบ ภายใน
วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผลการดาเนินงาน
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ที่ พน 0600.1/117 ลงวันที่
16 กันยายน 2563 และได้ดาเนินการ
เผยแพร่แผนฯ ปี 2564 ตามหนังสื อ
ก ลุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ที่ พ น
0600.1/120 ลงวันที่ 21 กันยายน
2563

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย
100



1

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

2. ปรั บ ป รุ ง กฎ บั ต ร และกรอ บ ทบทวนความเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตร
คุ ณ ธรรมการตรวจสอบภายใน ของกฎบัตรและกรอบ และกรอบคุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คุณธรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน
ภายในประจาปี
ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2563 และ
2563 ให้แล้วเสร็จ
เสนอเห็นชอบ/
ภายในวันที่ 5 พ.ค. อนุมัติ ภายใน
2563
วันที่ 25 พ.ค.
2563

ดาเนินการเผยแพร่
กฎบัตรและกรอบ
คุณธรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ
2563 ภายในหน่วยงาน
สนพ. ให้ทราบ
ภายในวันที่ 31
พ.ค. 63

3. ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

จัดทารายงานสรุป
ผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 9 เรื่อง
82.00
ได้ติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตั ว ชี้ วั ด รอบ 12 เดื อ น ตาม
หนั ง สื อ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
ที่ พน 0600.2/ว 142 ลงวั น ที่ 1
กั น ยายน 2563 ซึ่ ง จะต้ องรายงาน
ผ่านระบบ e-SAR ภายในวันที่ 5 – 22
ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร.

รวบรวมข้อมูลมา
ประกอบการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ
ที่กาหนดไว้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ร้อยละผลการประเมิน ตนเองใน
80.00
การดาเนินการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทารายงานสรุป
ผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 2 เรื่อง
81.00

ได้ดาเนินการทบทวนปรับปรุงกฎบัตร
และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
หนั งสื อกลุ่ มตรวจสอบภายใน ที่ พน
0600.1/54 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 และ
ได้ดาเนินการเผยแพร่กฎบัตร และ
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่
พน 0600.1/ว 59 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2563
ได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครบ จานวน 9 เรื่อง

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย
100



100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

5.ระดั บ ความส าเร็ จ การพั ฒ นา แผนพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงานของ การปฏิบัติงานของ
สนพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้รับความ
เห็นชอบ พร้อมแจ้ง
ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ

ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามแผน รอบ 6 เดือน
เสนอผู้บริหาร
สนพ. ภายใน
เดือนเมษายน 2563

ติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามแผนรอบ 12 เดือน
เสนอผู้บริหาร
สนพ. ภายใน
เดือนกันยายน 2563

6. ระดับความสาเร็จการจัดทารายงาน รายงานผลการควบคุม
ประเมินผลการควบคุมภายใน สนพ. ภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ สนพ. ได้รับ
ความเห็นชอบ และ
จัดส่งให้ สป.พน. ภายใน
เดือนธันวาคม 2562

ติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5) รอบ
6 เดือน เสนอ
ผอ.สนพ. ให้
ความเห็นชอบและ
จัดส่งให้ สป.พน.
ภายในเดือน
เมษายน 2563

ติดตามการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ภายใน (แบบ ปค.5)
รอบ 12 เดือน
เสนอ ผอ.สนพ. ให้
ความเห็นชอบและ
จัดส่งให้ สป.พน.
ภายในเดือน
ตุลาคม 2563

ผลการดาเนินงาน
แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จะไม่นาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ไปคิดเป็นคะแนน ดังนั้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จึงไม่มีผลคะแนน
ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
ประสิทธิภาพ รอบ 12 เดือน ตามหนังสือ
กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร ที่ พน
0600.2/ว 141 ลว. 31 ส.ค. 63 และ
เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาและนาผล
ดั ง กล่ า วมาด าเนิ นการประเมิ นผ่ าน
ระบบออนไลน์ ของส านั กงาน ก.พ.ร.
และได้ ด าเนิ นการเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อ
วันที่ 16 ก.ย. 2563
ดาเนินการติดตามและจัดทารายงาน
ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
รอบ 12 เดือน เสนอ ผอ.สนพ. ให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งให้ สป.พน.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

100



100



3

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

7. ระดับความสาเร็จการประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน
ของ สนพ.

ทบทวนมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของปีที่ผ่านมา พร้อม
แจ้งให้หน่วยงาน
ภายใน สนพ. พิจารณา
ทบทวนและเสนอ
กระบวนงานใหม่ภายใน
เดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่ประกาศฯ
ให้กับหน่วยงาน
ภายใน สนพ. และ
บุคลากร ในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ
พร้อมนาลงใน
เว็บไซต์ สนพ.
ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2563

8. มาตรการลด และคัดแยกขยะ
ในหน่วยงานภาครัฐ

ใช้ผลประเมินจาก
ระบบ e-report ของ
กรมควบคุมมลพิษ
(ระดับคะแนน
ร้อยละ 80)

รวบรวม ตรวจสอบ
พร้อมจัดทาประกาศ
มาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 เสนอ ผอ.สนพ.
พิจารณาลงนาม
ในประกาศฯ
ภายในเดือน
มิถุนายน 2563
ใช้ผลประเมินจาก
ระบบ e-report
ของกรมควบคุม
มลพิษ
(ระดับคะแนน
ร้อยละ 90)
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

9. ร้อ ยละความส าเร็ จ ของการเบิ ก ผลการเบิกจ่าย
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88

ผลการดาเนินงาน

จัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเสนอ
ผอ. สนพ. เห็ น ชอบ และลงนามใน
ประกาศเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ
สนพ. ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563 และ
ด าเนิ นการแจ้ ง เวี ย นให้ บุ ค ลากรใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ส่งข้อมูลให้ ศท. Upload ข้อมูลบน
website สนพ. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63
ใช้ผลประเมินจาก ผลการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ตาม
ระบบ e-report
มา ต รก า รล ด แล ะ คั ด แยกขยะ
ของกรมควบคุม ในหน่ ว ยงา นภ าค รั ฐ ป ระจ า ปี
มลพิษ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 สนพ.
(ระดับคะแนน
มีผลคะแนน 10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 100)
ร้อยละ 100
ผลการเบิกจ่าย
สนพ. ได้รับงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ
ลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
รายจ่ายลงทุน
2563 จานวน 2,840,200 บาท โดย
มากกว่าร้อยละ ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
100
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจานวน 7 รายการ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย
100



100



0
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

แต่ มี ก ารยื่ น อุ ท ธ รณ์ ขณะนี้ อ ยู่
ระหว่ า งรอผลการพิ จ ารณาการ
อุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณา
อุ ท ธ ร ณ์ แ ล ะ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น โ ด ย
กรมบั ญ ชี ก ลาง จึ ง ยั ง ไม่ มี ผ ลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนจานวนดังกล่าว
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สนพ. ได้ โ อนเปลี่ ย นแปลงจากงบ
ด าเนิ น งานเป็ น งบลงทุ น จ านวน
1,596,002 บาท สามารถเบิกจ่ายได้
จานวน 1,491,575.88 บาท และโอน
เปลี่ ยนแปลงกลั บเป็ นงบด าเนิ นงาน
จานวน 93,435.37 บาท รวมงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 4,342,766.63 บาท
ดาเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนตามสัญญา
จานวน 1,491,575.88 บาท คิดเป็น
อัตราผลเบิกจ่ายร้อยละ 34.35
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเงิน 2,840,200.00 บาท ยังไม่
สามารถดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้
จนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์
5

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียนโดยกรมบัญชีกลาง
10. การกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง จัดทาร่างประกาศ
หลักเกณฑ์และ จัดทาหนังสือให้ มี ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง
หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการ ข้าราชการผู้มี
ในการสับเปลี่ ยนหมุนเวียนงานเพื่อ
ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
แนวทางการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน
คุณสมบัติสับเปลี่ยน เพิ่ ม พู นประสบการของข้ า ราชการ
หมุนเวียนงาน
หมุนเวียนงาน
หมุนเวียนงาน
พลเรื อนส า มั ญ ใ น สั ง กั ด ส น พ .
ผ่านความเห็นชอบ แสดงความประสงค์ ลงวันที่ 13 มี.ค. 63 และจัดทาหนังสือ
จาก อ.ก.พ. สนพ. สับเปลี่ยน
ให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติสับเปลี่ยน
และเสนอ ผอ.สนพ. หมุนเวียนงาน
หมุ น เวี ย นงานแสดงความประสงค์
พิจารณาลงนาม พร้อมกับเสนอ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ตามหนังสือ
ในประกาศ
เพื่อพิจารณา
ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม ที่ พน
พร้อมกับแจ้ง
0601.3/ว 419 ลงวันที่ 17 ก.ค. 63
เวียนและเผยแพร่
และ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่ อพิจ ารณา
ประกาศฯ ให้
การขอย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ข้าราชการในสังกัด
ตามที่ มี ผู้ แ จ้ ง ความประสงค์ ตาม
ทราบโดยทั่วกัน
หนังสือสานักงานเลขานุการกรม ที่
พน 0601.3/564 ลงวันที่ 16 ก.ย.63
11. การประเมินคุณธรรมและความ
คะแนน 85.00
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
86.86
มากกว่า 90.00 โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ คะแนน ITA
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563
(กันยายน) สนพ. ได้ 93.03 เป็นอันดับ
ที่ 1 ของกระทรวงพลังงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

12. การดาเนินการปิดบัญชีโครงการ
≤60
ของหน่วยงานผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุน เพื่อส่ งเสริมการอนุ รั กษ์
พลังงาน
(การด าเนิ นการปิ ดบั ญชี โครงการของ
หน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปิ ด โครงการมากกว่ า 60 โครงการ
ปีงบประมาณ 2563)
13.ระดับความสาเร็จในการดาเนินคดี คาชี้แจงเพื่อต่อสู้คดี
ปกครอง (กรณีถูกฟ้องร้อง)
ต่อศาลปกครอง ซึง่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยมีการขอขยาย
ระยะเวลาต่อศาล
ปกครองไม่เกิน 3 ครั้ง
14. ระดับความสาเร็จของการจัดทา คณะกรรมการบริหาร
แผนบริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ นโยบายพลังงาน
พ.ศ. 2561 – 2580 (Gas Plan 2018) (กบง.)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

60

≥60

สามารถด าเนิ น การปิ ด โครงการที่
ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ รวม
82 โครงการ

100



คาชี้แจงเพื่อต่อสู้
คดีต่อศาลปกครอง
ซึง่ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ โดยมี
การขอขยายระยะเวลา
ต่อศาลปกครอง
ไม่เกิน 2 ครั้ง

คาชี้แจงเพื่อต่อสู้
คดีต่อศาลปกครอง
ซึง่ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ โดยมี
การขอขยายระยะเวลา
ต่อศาลปกครอง
ไม่เกิน 1 ครั้ง

จัดทาค าชี้แจงเพื่อต่ อสู้ คดีป กครอง
จ านวน 5 คดี โดยน าเสนอผ่ า น
พนักงานอัยการผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
ในการดาเนินการสามารถดาเนินการ
ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาล
ปกครองกาหนดโดยไม่มีการขอขยาย
ระยะเวลาในการดาเนินการแต่อย่างใด

100



คณะกรรมการ
นโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)

เสนอร่าง Gas Plan
2018 ที่ได้รับ
การพิจารณาจาก
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ

สนพ. ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
จัดทาร่าง Gas Plan 2018 ซึ่งเมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2563 กระทรวงพลังงาน
เสนอร่าง Gas Plan 2018 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

100
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ตัวชี้วัด

15. ระดับความสาเร็จของการทบทวน
โครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง

16. ระดับความสาเร็จในการศึกษา
กรอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะที่ 4 ในพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเล
ตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

สังคมแห่งชาติต่อ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะรัฐมนตรี
เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เพื่ อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง ครม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่าง Gas Plan 2018
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
นาเสนอการทบทวน นาเสนอการ
หน่วยงานที่
กป. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โครงสร้างราคาน้ามัน ทบทวนโครงสร้าง เกี่ยวข้องนา
ดาเนิน การทบทวนโครงสร้า งราคา
เชื้อเพลิง ต่อ กบง. ราคาน้ามันเชื้อเพลิง โครงสร้างราคา น้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
(บัญชีค่าขนส่ง) น้ามันเชื้อเพลิง จาก กบง. เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน
ต่อ กบง.
(บัญชีค่าขนส่ง) 2563 และเมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน
ไปสู่การปฏิบัติ
2563 สนพ. น าหลั ก เกณฑ์ ก าร
คานวณราคา ณ โรงกลั่นน้ามันเชื้อเพลิง
และค่าการตลาดที่เหมาะสม ไปคานวณ
โครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้
ในการกากับติดตามดูแลราคาน้ามัน
เชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รายงานผลการศึกษา รายงานผลการ สรุปรายงานผล กป. ร่ ว มกั บ มู ลนิ ธิ เ พื่ อ สถาบั น
ขั้นกลาง ครั้งที่ 1
ศึกษาขั้นกลาง
การศึกษาขัน้ กลาง ปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย ด าเนิ นการ
(Intermediate
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ศึกษากรอบแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Report 1)
(Intermediate (Intermediate ปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่ ง
Report 2)
Report 2) เสนอ ท ะ เ ล ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ พื้ น ที่ ที่ มี
ผอ.สนพ.
ศั ก ยภาพเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

17. ความสาเร็จของการทบทวนและ กบง. ให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ร่างแผน PDP2018
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(PDP2018)

18. การปรับปรุงและจัดทานโยบาย
การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

19. มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน)

ลงนามจัดจ้าง
ที่ปรึกษาฯ

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

กพช. ให้ความ
เห็นชอบร่างแผน
PDP2018 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1

นาเสนอผล
การศึกษา
ทบทวน/ปัญหา
และอุปสรรค
นโยบายเดิมและ
ต่างประเทศ แก่
ผอ.สนพ.
กบง. ให้ความเห็นชอบ กพช. ให้ความเห็นชอบ
ร่างรายละเอียด
ร่างรายละเอียด
กรอบนโยบาย
กรอบนโยบาย

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ครม. ให้ความ
เห็นชอบร่างแผน
PDP2018 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1

นาเสนอร่าง
แนวทางการปรับปรุง
และจัดทานโยบาย
การกาหนด
โครงสร้าง ปี 64-68
แก่ ผอ.สนพ.
ครม. ให้ความ
เห็นชอบร่าง
รายละเอียดกรอบ

ผลการดาเนินงาน
ในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
กป. ได้ดาเนินการสรุปและจัดส่งกรอบ
แผนการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ระยะที่ 4 เสนอ ผอ.สนพ.
กพช. ให้ความเห็นชอบร่างแผน PDP
2018 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
19 มี.ค. 63 และ สศช.ให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2563 และ ครม.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ร่างแผน PDP 2018
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2563
มี ผลการศึ กษาทบทวน/ปั ญหา และ
อุปสรรค นโยบายเดิม และเปรียบเทียบ
ข้ อมู ลผลการศึ กษาของต่ างประเทศ
กับประเทศไทย และเสนอร่างแนวทาง
การปรับปรุงและจัดทานโยบายการ
กาหนดโครงสร้าง ปี 64-68 ต่อ ผอ.สนพ.
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563
ครม. ให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียด
กรอบนโยบายโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนเพื่ อ
เศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย



75

100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
20. ระดับความสาเร็จการจัดทาแนวทาง แนวทางการส่งเสริม
การส่งเสริมพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุ พื้นที่ติดตั้งสถานีอัด
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Mapping)
ประจุยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Mapping) ที่
คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.)
ให้ความเห็นชอบ
21. ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลไก
Renewable Energy Certificates (RECs)
ในประเทศไทย

ผลการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินการส่งเสริม
RECs ที่ผ่านมา
ตัวอย่างการดาเนินการ
RECs ในต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ
และสถานการณ์ RECs
ในประเทศไทย

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

โรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก
แนวทางการส่งเสริม
พื้นที่ติดตั้งสถานี
อัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Mapping)
ทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายพลังงานชาติ
(กพช.) ให้ความ
เห็นชอบ
ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ศักยภาพ
ของประเทศไทย
รวมถึงผลที่คาดว่า
จะได้รับในการ
ดาเนินการส่งเสริม
RECs ในประเทศไทย
และผลการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก
รายงานผลการ
ติดตามแนวทาง
การส่งเสริมพื้นที่
ติดตั้งสถานีอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Mapping)
ให้ ผอ.สนพ. ทราบ

ผลการดาเนินงาน

กอ. ได้ ร ายงานผลการติ ด ตามการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางการส่งเสริมพื้นที่ติดตั้ง
สถานี อั ด ประจุ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า (EV
Charging Station Mapping) ให้
ผอ.สนพ. ทราบ ซึ่ง ผอ.สนพ. ได้รับ
ทราบรายงานผลฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่
29 กันยายน 2563
กรอบแนวทาง
ผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทาง
ในการส่งเสริม
การส่งเสริมกลไก Renewable Energy
และพัฒนากลไก Certificates (RECs) ในประเทศไทย
RECs ในประเทศไทย สามารถระบุกรอบแนวทางและรูปแบบ
และข้อเสนอแนะ การบริ หารจั ดการ ในการส่ งเสริมและ
รูปแบบการ
พัฒนากลไก RECs สาหรับประเทศไทยได้
บริหารจัดการ
พร้อมทั้งได้เสนอให้ ผอ. สนพ. รับทราบ
ที่เหมาะสมในการ ในผลการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ส่งเสริมกลไก RECs
ของประเทศไทย
เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

22. ระดับความสาเร็จของโครงการ ลดการใช้ไฟฟ้าและ
ลดการใช้ พ ลั ง งานในภาครั ฐ (EUI) น้ามันลงร้อยละ 5
ปีงบประมาณ 2563
เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานการใช้ไฟฟ้า
และน้ามัน

23. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ ศึกษาวิเคราะห์ความ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เชือ่ มโยงของแผนปฏิบัติ
ราชการกับแผนใน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

24. การจัดทาคาของบประมาณของ รวบรวมรายละเอียด
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน คาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ลดการใช้ไฟฟ้า
และน้ามันลง
ร้อยละ 8 เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าและ
น้ามัน

ลดการใช้ไฟฟ้า
และน้ามันลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าและ
น้ามัน

ผลการดาเนินงาน

- ส่วนราชการ สามารถลดการใช้
ไฟฟ้ าลงร้อ ยละ 34 และลดการใช้
น้ามันลงร้อยละ 43 เมื่อเทียบค่าใช้
พลังงานจริงกับค่ามาตรฐาน
- จังหวัด สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลง
ร้อยละ 49 และลดการใช้ น้ามั นลง
ร้อยละ 58 เมื่อเทียบค่าใช้พลังงาน
จริงกับค่ามาตรฐาน
นาเสนอร่างแผน เผยแพร่แผน
นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี
ปฏิบัติราชการ.ต่อ ปฏิบัติราชการ
2564 ต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่
ผู้บริหาร สนพ. ประจาปี พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
ภายใน เดือน มีนาคม ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร สนพ.
2563
ของ สนพ.
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ หนังสือเวียน
ภายในหน่วยงาน และ www.eppo.go.th
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
นาเสนอร่างคาขอ จัดส่งคาขอ
ด าเนิ นการรวบรวมรายละเอี ยดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
งบประมาณและน าเสนอร่ า งค าขอ
ประจาปีงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อ
งบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหาร พร้อมกับจัดส่ง
ผู้บริหาร สนพ.
2564 ให้สานัก- ค าของบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณตาม งบประมาณพ.ศ. 2564 ให้ ส านั ก
เวลาที่กาหนด
งบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย
100



100



100
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ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

25. ระดั บ ความส าเร็ จในการจั ดท า รวบรวมข้อมูลผลการ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามมติ ดาเนินงานตามมติ
คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน คณะกรรมการด้าน
นโยบายพลังงาน
ประจาปี 2562

วิเคราะห์ และ
จัดทารายงานสรุป
ผลการดาเนินงาน
ตามมติ
คณะกรรมการ
ด้านนโยบายพลังงาน
ประจาปี 2562
26. ระดั บ ความส าเร็ จ การจั ด ท า ประเมินผลข้อมูล
จัดทาร่างรายงาน
รายงานดัชนีชี้วัด Thailand Energy ตามดัชนีชี้วัด
ดัชนีชี้วัด
Trilemma Index (TETI) ประจาปี Thailand Energy Thailand Energy
พ.ศ. 2562
Trilemma Index
Trilemma Index
(TETI) ประจาปี พ.ศ. (TETI) ประจาปี
2562
พ.ศ. 2562

27. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ลดลง (Energy Intensity)
หน่วยวัด : พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท (Ktoe/billion Baht)

8.42
ktoe/Billion Baht

8.39
ktoe/Billion
Baht

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

นาเสนอรายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินงานตาม
มติคณะกรรมการ
ด้านนโยบาย
พลังงาน ประจาปี
2562 ต่อผู้บริหาร
นาเสนอรายงาน
ดัชนีชี้วัด
Thailand Energy
Trilemma Index
(TETI) ประจาปี
พ.ศ. 2562 ต่อ
ผู้บริหาร

ผลการดาเนินงาน

รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตาม
มติ ค ณะกรรมการด้ า นนโยบาย
พลังงาน ประจาปี 2562 และจัดทา
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
พร้ อ มกั บ น าเสนอรายงานสรุ ป ผล
การดาเนินงาน ต่อผู้บริหารเมื่อวันที่
25 กันยายน 2563
ออกแบบระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์
ดัชนีชี้วัด Thailand Energy Trilemma
Index (TETI) ด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel โดยประสานขอข้อมูลตัวชี้วัด
ตามดัชนีชี้วัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนามาประเมินผลในระบบฐานข้อมูล
จ านวน 18 ตั วชี้ วั ด พร้ อมจั ดท าร่ าง
รายงานดัชนีชี้วัด ประจาปี พ.ศ. 2562
และนาเสนอรายงานดัชนีชี้วัดต่อผู้บริหาร
เมื่อวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2563
8.36
ศท. ได้ ดาเนิ นการจั ดเก็บ ค านวณ
พันตันเทียบเท่า และรายงานผล สั ดส่ วนการใช้พลังงาน
น้ามันดิบ/พันล้าน ขั้ น สุ ด ท้ า ยต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
บาท
ภายในประเทศ (Energy Intensity: EI)
เป็นรายไตรมาสต่อเนื่อง ซึ่งผลการ

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย
100



100



100
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ตัวชี้วัด
เงื่อนไข
โดยคาดการณ์ว่า ปี 2562 GDP
เติบโตไม่ ต่ากว่ าร้ อ ยละ 2.7 และ
ราคาน่ ามันดิบไม่ต่ากว่า 69 ดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา/บาร์เรล
ทั งนี การวั ด ผลจะค่ า นวณจาก
GDP จริง ตามที สศช. โดยมี Lag
Time 1 ปี เนืองจาก สศช. จะ
ประกาศ GDP ปี 2562 ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนัน ในปี
2563 จะเป็นการรายงานผล EI ทัง
ปีของปี 2562
28. การประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
MtCO2eq = ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เงื่อนไข
การรายงานผลการด่าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกของกระทรวงพลังงาน จะ
รายงานเป็นทางการ โดยมี Lag Time
2 ปี เนืองจากจ่าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในกระบวนการติ ดตาม รายงานผล

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

คานวณ EI ปี 2562 อยู่ที่ 8.16 พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท

51.00 MtCO2eq

51.72 MtCO2eq 53.00 MtCO2eq

ศท. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะท างานประสานงานด้ า นการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของ
กระทรวงพลั ง งาน ได้ ป ระสาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2561
จากมาตรการภาคพลังงาน จานวน 8
มาตรการ โดยผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงานในปี พ.ศ.

100
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ตัวชี้วัด
แ ล ะ ท ว น ส อ บ ( Measurement
Reporting and Verification : MRV)
ข้อมูล ซึงผลการลด GHG ภาคพลังงาน
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะท่างาน
ประสานงานด้ า นการเปลี ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน
และคณะกรรมการ นโยบายการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
เพือให้ได้ข้อมูลทีมีความถูกต้อง ได้รับ
การยอมรับตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
ทีก่าหนด ดังนั น ในปี พ.ศ.2562 จะ
สามารถรายงานผลการลดก๊ าซเรื อน
กระจก ล่าสุดได้คือปี พ.ศ.2560
29. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
เงื่อนไข
 เฉพาะหน่วยงานที่มีความพร้อม
ในการเชื่อมโยงข้อมูล
 กระทรวงพลังงานมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

2561 เท่ากับ 57.84 MtCO2 คิดเป็น
สัดส่วน 15.76% เทียบกับกรณีฐาน
ณ ปี พ.ศ. 2563

สนพ. มีมาตรฐาน
ข้อมูลในการเชื่อมโยง
หรือแลกเปลีย่ นข้อมูล
ด้านพลังงาน

สนพ. มีการเชื่อมโยง
หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านพลังงาน
กับหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด
กระทรวงพลังงาน
หรือหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน้อย
2 หน่วยงาน

- สนพ. มีการ
เชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านพลังงาน กับ
หน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวง
พลังงาน หรือ
หน่วยงานภายนอก
อย่างน้อย 5

- สนพ. มีการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านพลังงานกับหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานหรือ
หน่วยงานภายนอก จานวน 5 หน่วยงาน
ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
- มีการเผยแพร่รายงานที่ได้จากการ

100
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เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด

เป้าหมายขั้นต่า
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายขั้นสูง
(100)

หน่วยงาน
- มีการเผยแพร่
รายงานที่ได้จาก
การเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านพลังงาน

รวม
สรุปผลการประเมิน
 ระดับคุณภาพ
 ระดับมาตรฐานขั้นสูง
 ระดับมาตรฐานขั้นต้น
 ระดับต้องปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่เทียบ สรุปผลการประเมิน
ตามเป้าหมายขั้นสูง
ได้จาก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เป้าหมาย

เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
พลังงาน ดังตัวอย่าง
1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- การผลิตและการใช้ลิกไนต์
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การผลิตไฟฟ้าแยกรายชนิดเชื้อเพลิง
3. กระทรวงพาณิชย์
- ราคาขายปลีกน้ามันสาเร็จรูป
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
5. ธนาคารแห่งประเทศไทย
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
95.69

เกณฑ์การประเมิน
มีผลคะแนนดาเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน
มีผลคะแนนดาเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน
มีผลคะแนนดาเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน
มีผลคะแนนดาเนินงานตากว่า 60 คะแนน

** หมายเหตุ : ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นผลการประเมินตนเอง
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