รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ 12 เดือน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ
หน้า
บทสรุป
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2562
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24
25

บทสรุป
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์
มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัว ชี้วัดที่กำหนดตำมแผนฯ จำนวน 43
โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 66.15 มีโครงกำรที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่
กำหนดตำมแผนฯ จำนวน 22 โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 33.85
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำม
มั่นคงและยั่งยืน
2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
รวม
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
17
18
30
65
100

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
10
7
13
20
43
66.15

ยกเลิก
-

5
10
22
33.85

-

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
2.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 17 โครงกำร มี
โครงกำรที่ส ำมำรถดำเนิ น กำรบรรลุเป้ำหมำย 10 โครงกำร และไม่บรรลุ เป้ำหมำย 7 โครงกำร คิดเป็น
ควำมสำเร็จร้อยละ 74.12
ชื่อโครงการ
1. โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้ำสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย
(ปี2561)
2. โครงกำรศึกษำทบทวนนโยบำยอัตรำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำกำรใช้ (TOU Rate) (ปี 2561)
3. กำรปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมำยกำรจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น
พ.ร.บ.)
4. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์
5. โครงกำรศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนที่เหมำะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer
6. กำรทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
7. โครงกำรศึกษำทบทวนแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคงและ
กำรเติบโตของประเทศ
8. โครงกำรพัฒนำตลำดนำร่องกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเสรีสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ำรำยเล็กระบบ
โคเจนเนอเรชั่น (ปี 2561)
9. โครงกำรศึกษำทบทวนบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ LPG
(ปี 2561)
10. โครงกำรศึกษำทบทวนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรสำหรับก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
(NGV) (ปี 2561)

ร้อยละความสาเร็จ

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ
11. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรดำเนินโครงกำรนำร่องร่วมทุนภำครัฐ
ภำคเอกชน
12. กำรจัดทำกรอบแนวทำงกำรเปิดเสรี NG
13. โครงกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำรองรับแนวโน้ม Prosumer ของ
กิจกำรไฟฟ้ำ
14. โครงกำรศึกษำเพื่อกำหนดกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
ระยะยำวในพื้นที่ที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต
15. โครงกำรนำร่อง/สำธิตมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสำหรับ
ผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำยพลังงำน (EERS)
16. โครงกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ (eTukTuk)
17. โครงกำรสำธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงำน

ร้อยละความสาเร็จ

หมายเหตุ
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2.2 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ขับ เคลื่ อนนโยบำยพลั งงำนของประเทศ มี 18 โครงกำร มีโ ครงกำรที่
สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 13 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ
85.00
ชื่อโครงการ
18. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
19. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ
ระหว่ำงประเทศในอำเซียน (ASEAN Power Grid)
20. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561
21. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562
22. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจของระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (EMS) เพื่อกำร
ดำเนินกำรตอบสนองด้ำนโหลดบนสมำร์ทกริด
23. กำรกำกับกำรดำเนินงำนแผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (PDP2015)
24. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน
25. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน
26. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI)
27. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
28. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
29. โครงกำรสนับสนุนกำรประชุมเครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียน
30. โครงกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนภำคประชำชน "โครงกำรรวมพลังหำร 2"
31. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดทำมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้กำ๊ ซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติเหลว
และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตำ ถ่ำนหิน และ LPG
32. โครงกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย แผน และมำตรกำรทีได้รับอนุมัตโิ ดย กพช.
และ กบง.
33. โครงกำรบริหำรสื่อมวลชนสัมพันธ์ตำมสถำนกำรณ์ ปี 2562
34. รำยงำนผลควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนในกลุ่ม ASEAN และ APEC
35. โครงกำรสื่อสำรและสร้ำงภำพลักษณ์ต่อแผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ
(ต่อเนื่องจำกปี 2561)

ร้อยละความสาเร็จ
100
100
100
60
100
100
100
100
0
100
100
100
50
40
100
80
100
100

หมายเหตุ

2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำร
บรรลุ เป้ ำหมำย 20 โครงกำร ไม่บ รรลุ เป้ำหมำย 10 โครงกำร และมีโ ครงกำรย่อยที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ จำนวน 1 โครงกำร คือ กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็น
ควำมสำเร็จร้อยละ 80.98
ชื่อโครงการ
36. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนที่ผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้
เองโดยไม่ขำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำหรือจำหน่ำยให้ลูกค้ำตรง
37. โครงกำรศึกษำและสำรวจกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง
38. กำรพัฒนำข้อมูลกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
39. โครงกำรศึกษำกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และออกแบบกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศ
พลังงำนแห่งชำติ เพื่อรองรับกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรขับเคลื่อนแผน
พลังงำนของประเทศไทย
40. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ
41. กำรจัดทำข้อมูล และประมำณกำรด้ำนพลังงำนร่วมกับสมำชิกในประเทศ ASEAN,
APEC และ IEA
42. กำรวิเครำะห์และจัดทำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ
43. กำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนพลังงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคีและทวิภำคี
44. โครงกำรจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism)
45. กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy
Review)
46. กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร สนพ. (DOC)
47. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
48. โครงกำรสื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนนโยบำยไฟฟ้ำของประเทศไทย
49. โครงกำรผลิตและเผยแพร่กำรสื่อสำรตำมยุทธศำสตร์พลังงำน
50. โครงกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรแบรนด์สู่กำรเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
51. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรด้ำนพลังงำนบนสื่อโซเซียลมีเดีย
52. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงเจตคติ
53. ระบบข้ำรำชกำรผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง
54. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
55. โครงกำรสวัสดิกำร สนพ.
56. กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคคลำกร
57. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งและสำยงำน
58. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ ั่วไปในกำรปฏิบตั ิงำน
59. แผนงำนพัฒนำระบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
60. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
61. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
62. กำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)
63. โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสัญญำโรง
กลั่นปิโตรเลียม
64. โครงกำรประเมินผลโครงกำรทีได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน (ปี 2561)
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ชื่อโครงการ
65. โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนในส่วนที่ สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมำณ 2549-2561

ร้อยละความสาเร็จ

หมายเหตุ

100

3. ปัญหา/อุปสรรค
โครงกำรที่มีกำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำม
เวลำที่ ก ำหนด และบำงโครงกำรไม่ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณ จึ ง ไม่ ส ำมำรถจั ด จ้ ำ งผู้ เ ชี่ ย วชำญในกำร
ดำเนินกำรได้
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรเร่งรัดกำรทำงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy
Security)

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธ.ค.60 -ธ.ค. 61

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

2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตรา ธ.ค.60 - ธ.ค.61
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)
(ปี 2561)

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

1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กาลัง
ผลิตไฟฟ้าสารองสาหรับแผนผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (ปี2561)

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

ต.ค. 60 - ก.ย. 62

4. โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์

ต.ค.61 - ก.ย.62

5. โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่ มิ.ย.62 - มิ.ย.63
เหมาะสมสาหรับรองรับแนวโน้ม
Prosumer

6. การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับ ต.ค.61 - ก.ย.62
ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

7. โครงการศึกษาทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ
รองรับความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ

ต.ค.61 - ก.ย.62

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
100%

เกณฑ์กาลังผลิตไฟฟ้าสารองใหม่ที่
มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั

เกณฑ์กาลังผลิตไฟฟ้าสารองใหม่ที่มี
ความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั โดยดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์

ระดับ 5 ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2561

100%

- การจัดทาและประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกาศใช้ พ.ร.บ.
ประกาศใช้ พ.ร.บ.
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

100%

15,976,800 ระดับความสาเร็จโครงการพัฒนา
ระบบรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์

ระดับ -3 กรรมการตรวจรับ
รายงานสรุปแนวทางการศึกษา
เบื้องต้น

งบประมาณที่
ใช้จริง
7,954,620

5,100,000 มีข้อจากัดในข้อมูล Load Profile, Loss
of Load Probability; LOLP จึงใช้ค่า
เทียบเคียงสถิติแทนค่าจริง
-

กรรมการตรวจรับรายงานสรุปแนวทาง
การศึกษาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2562

100%

790,852

5,000,000 ระดับความสาเร็จ โครงการศึกษา ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 2 กรรมการตรวจรับรายงานสรุป
สัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสม
Report)
แนวทางการศึกษาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29
สาหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer
สิงหาคม 2562

40%

950,000

- ระดับความสาเร็จการทบทวนและ ระดับ 5 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
จัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ให้
แผน PDP 2018
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

ระดับ 5 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผน
PDP2018 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

6,387,500 ได้ผลการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้แผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของ
กับก๊าซธรรมชาติของแต่ละภูมิภาค
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและ
การเติบโตของประเทศแล้วเสร็จ
ตามแผน

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

100%

-

0%

-

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่ 8. โครงการพัฒนาตลาดนาร่องการซื้อ
สนับสนุน
ขายไฟฟ้าเสรีสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระบบโคเจนเนอเรชั่น (ปี2561)
(Economic Development)
9. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความ
แตกต่างราคาขายปลึกน้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซ LPG (ปี 2561)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.พ.61 - พ.ค. 62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
29,200,000 ระดับความสาเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาตลาดกลางนาร่อง
การซื้อขายไฟฟ้าเสรีสาหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชั่น

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
Report)
Report) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
100%

งบประมาณที่
ใช้จริง
29,200,000

ต.ค. 59-ก.ย. 61

6,860,000 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความ
แตกต่างราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ LPG

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
Report)
Report) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

100%

6,815,900

10. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายใน ต.ค. 59-ก.ย. 61
การดาเนินการสาหรับก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)

2,280,000 การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
Report)
Report) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

100%

2,250,000

11. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การดาเนินโครงการนาร่องร่วมทุน
ภาครัฐภาคเอกชน

5,000,000 ระดับความสาเร็จโครงการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการดาเนิน
โครงการนาร่องร่วมทุนภาครัฐ
ภาคเอกชน

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 2 ได้รับรายงานแนวทาง
Report)
การศึกษาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2562

ต.ค.61 - ก.ย.62

12. การจัดทากรอบแนวทางการเปิดเสรี ต.ค.61 - ก.ย.62
NG

13. โครงการศึกษาการปรับโครงสร้าง พ.ย.61 - ส.ค.62
กิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer
ของกิจการไฟฟ้า

- ได้ผลศึกษาแนวทางการกาหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ แนว
ทางการกากับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันและเกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภคแล้วเสร็จตามแผน และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในทางปฏิบตั ิ

24,992,000 ระดับความสาเร็จ โครงการศึกษา
การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
รองรับแนวโน้ม Prosumer ของ
กิจการไฟฟ้า

ได้ผลการศึกษาแนวทางการกาหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ และ
แนวทางการกากับดูแลที่ส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันและเกิดประโยชน์
กับผู้บริโภค

40%

1. อยู่ระหว่างการจัดทา Gas Plan ฉบับ
ใหม่
2. อยู่ระหว่างดาเนินโครงการนาร่อง
ระยะที่ 1 และอยู่ระหว่างการนาเสนอ
กพช. พิจารณา ดังนี้ (1) การจัดหา LNG
ของ กฟผ. ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี (2)
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อ
รองรับการแข่งขั้นในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติระยะที่ 1

0%

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่
Report)
28 สิงหาคม 2562

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

-

24,865,000

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการศึกษาเพื่อกาหนดกรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.61 - ก.ย.62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ได้รบั /สัญญา
17,000,000 ระดับความสาเร็จโครงการศึกษา ระดับ 5 รายงานผลการศึกษา
เพื่อกาหนดกรอบแผนการพัฒนา เบื้องต้น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
ระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
- ระดับความสาเร็จของการนาร่อง/ ระดับ 5 นาแผนงานในปีแรก (ปี
สาธิตการดาเนินงานตามมาตรการ 2561) ลงสู่การปฏิบตั ิ และกาหนด
EERS
แผนการดาเนินงานในปีที่ 2 (ปี
2562)

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จของ
การดาเนินงาน
60%

งบประมาณที่
ใช้จริง

ระดับ 2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการและ
เป้าหมายผลประหยัดพลังงานของ
โครงการนาร่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ EERS

40%

-

มีรถตุ๊กตุ๊กเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
จานวน 14 คัน โดยได้จดทะเบียนแล้ว
13 คัน

100%

60,361,500 โครงการพบปัญหาเรื่องการจดทะเบียน
ทดแทน คณะอนุกรรมการแก้ปญ
ั หา
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ ปรับลด
ขอบเขตการดาเนินงาน โดยลดเป้าหมาย
จากเดิม 100 คัน เป็นไม่เกิน 15 คัน

80%

69,300,260 มีบางหัวจ่ายที่พบปัญหาการทางานของ
หัวจ่าย จึงได้ดาเนินการขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินโครงการ เพื่อทดสอบ
การใช้งานของหัวจ่าย

ระดับ 3 ดาเนินการจัดจ้างรอบที่ 2

1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้ 15. โครงการนาร่อง/สาธิตมาตรการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
(Energy Efficiency)
พลังงานสาหรับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
พลังงาน (EERS)

ม.ค.61- ธ.ค. 63

16. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยน
รถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
(eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2562)

ก.ย.59 - ต.ค. 62

69,940,000 จานวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับ
การสนับสนุน

มีจานวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไม่เกิน 15
คัน

17. โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานี
อัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 1 (จานวน 100
หัวจ่าย)

พ.ค.59 - มี.ค. 62

76,047,500 ระดับความสาเร็จของการเกิดการ
ลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนใน
การบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน

มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า จานวน 100 มีผู้ขอรับการสนับสนุน จานวน 80 หัว
หัวจ่าย
จ่าย โดยได้ติดตั้งหัวจ่ายแล้วเสร็จทั้งหมด

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
- การจัดจ้างในรอบที่ 1 มีจานวน
ผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย โดยคาดว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 18. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
การดาเนินงานตามนโยบาย กับประเทศในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นาโขง
(Policy Implementation) (GMS)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.61 - ก.ย.62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
91,800 เข้าร่วมประชุม GMS

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
-

-

เข้าร่วมประชุม GMS จานวน 1 ครัง

เข้าร่วมประชุม GMS จานวน 2 ครัง
ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562
ณ กรุงเทพฯ
ครังที่ 2 เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2562
ณ ประเทศสิงคโปร์

เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid
จานวน 1 ครัง

เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid
จานวน 1 ครัง เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน
2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

100%

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทย ประจาปี 2560-2561

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ประจาปี
2560-2561

100%

4,995,000

19. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา ต.ค.61 - ก.ย.62
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซือขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN
Power Grid)

36,300 เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid

20. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ ม.ค. - พ.ย. 61
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริด
ของประเทศไทยในระยะสัน พ.ศ. 2561

4,995,000 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดในภาพรวมตามแผน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยในระยะสัน
พ.ศ.2560-2564

21. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ มี.ค 62 - ก.พ.63
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริด
ของประเทศไทยในระยะสัน พ.ศ. 2562

4,995,000 ระดับความสาเร็จโครงการสนับสนุน
ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
Report)
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยในระยะสัน พ.ศ. 2562

ระดับที่ 3 มีรายงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2562

60%

1,998,000

14,999,000 ระดับความสาเร็จโครงการพัฒนา
ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
Report)
การพลังงาน (EMS) เพื่อการดาเนินการ
ตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ดกริด

ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
Report) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

100%

14,999,690

22. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อ
การดาเนินการตอบสนองด้านโหลดบน
สมาร์ดกริด

ก.พ. 61- ก.พ. 62

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
23. การกากับการดาเนินงานแผนพัฒนา
กาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(PDP2015)

24. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
พลังงานทดแทน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 61 -ก.ย.62

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการที่ดาเนินโครงการได้
ตามแผน PDP

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 ดาเนินโครงการได้ตามแผน ระดับที่ 5 ดาเนินโครงการได้ตามแผน
PDP ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ
PDP จานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย
1. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
2. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
3. เขื่อนบางลาง
4. โรงไฟฟ้าลาตะคอง
5. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6. โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ 1
7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (น้าเงียบ 1)
8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (ไซยะบุรี)

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

ต.ค.61 -ก.ย. 62

16,300,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยัน
การรับทุน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน จานวน 1 ทุน

100%

25. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา ต.ค.61 -ก.ย. 62
ระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน

6,000,000 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยัน
การรับทุน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน จานวน 46 ทุน

100%

การจัดทาสื่อรณรงค์ของโครงการแล้ว ได้จัดทาสื่อรณรงค์ของโครงการ และ
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
ดาเนินการจัดส่งให้พลังงานจังหวัด
ตามแต่ละภาคเรียบร้อยแล้ว ดังนี
1.ภาคเหนือ จัดส่งเมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2562
2.ภาคกลาง จัดส่งเมื่อวันที่ 20-24
พฤษภาคม 2562
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดส่งเมื่อ
วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562
4.ภาคใต้ จัดส่งเมื่อวันที่ 27-31
พฤษภาคม 2562

100%

การใช้ไฟฟ้าและนามันของส่วน
ราชการและจังหวัดต่ากว่าค่ามาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าและนามัน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2562

100%

26. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
(EUI)

ธ.ค.61 -เม.ย. 63

59,879,280 การจัดทาสื่อรณรงค์ของโครงการ

ผลการลดใช้ไฟฟ้าและนามันเชือเพลิง
ในภาครัฐ

ผลการประหยัดพลังงานของเดือน
มีนาคม - สิงหาคม 2562 ส่วนราชการ
สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 23
และประหยัดนามันได้ ร้อยละ 53 และ
จังหวัด สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ
51 และประหยัดนามันได้ ร้อยละ 55
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
-

4,210,850
57,198,432 หมายเหตุ: หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น
- สนพ. 16,594,280 บาท
-สป.พน. 43,285,000 บาท

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.61 -ก.ย. 62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
17,147,600 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยัน
การรับทุน

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
49,298

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน จานวน 3 ทุน

ต.ค.61 -ก.ย. 62

10,162,200 ระยะเวลาการทาหนังสือยืนยัน
การรับทุน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

ทาหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน จานวน 54 ทุน

100%

630,750

29. โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่าย เม.ย.62- เม.ย.63
เมืองอัจฉริยะอาเซียน

10,000,000 ระดับความสาเร็จโครงการสนับสนุน
การประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ
อาเซียน

ระดับ 5 มีการจัดประชุมเครือข่าย
ระดับ 5 มีการจัดประชุมเครือข่ายเมือง
เมืองอัจฉริยะครังที่ 2 อย่างน้อย 1 ครัง อัจฉริยะครังที่ 2 จานวน 1 ครัง เมื่อ
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2562

100%

1,348,500

30. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาค ต.ค. 61- ก.พ. 62
ประชาชน "โครงการรวมพลังหาร 2"

24,220,000 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ Viral Viral Clip มียอดรับชม 6,000,000 วิว จัดทาสื่อ Viral Clip เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
Clip
และมียอด Engagement 60,000 ครัง วันที่ 27 กันยายน 2562

50%

-

31. โครงการศึกษาเพื่อจัดทามาตรการ
เม.ย.62-เม.ย.63
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ
เหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนนามัน
เตา ถ่านหิน และ LPG

5,000,000 ระดับความสาเร็จโครงการศึกษาเพื่อ ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final
จัดทามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซ
Report)
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอ
มีเทน เพื่อทดแทนนามันเตา ถ่านหิน
และLPG

ระดับ 2 คณะกรรมการได้ตรวจรับ
รายงานฉบับต้น (รอบ 3 เดือน)
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2562

40%

32. โครงการติดตามและประเมินผล
ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
นโยบาย แผน และมาตรการทีได้รับอนุมัติ
โดย กพช. และ กบง.

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

ระดับที่ 5 : จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุม้ติ
โดย กพช. และกบง. เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2562

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

28. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์
พลังงาน

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ
(Energy Monitoring and
Evaluation)

เป้าหมาย

ระดับที่ 5 : จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย แผนและมาตรการที่
อนุม้ติโดย กพช. และกบง.

ผลการดาเนินงาน

100%

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

5,130,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 33. โครงการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ตาม ต.ค.61-ก.ย.62
ร่วมในการกาหนดและ
สถานการณ์ ปี 2562
ดาเนินนโยบาย (Public
Participation)
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
5,768,480 สนพ. มีพืนที่ประจาและควบคุมเนือหา
และพืนที่ข่าวเป็นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หวังผล
ด้านการรับข่าวสาร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สนพ. มีพืนที่ประจาและควบคุมเนือหา
และพืนที่ข่าวเป็นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หวัง
ผลด้านการรับข่าวสาร จานวน 10 ครัง

สนพ. มีพืนที่ประจาและควบคุมเนือหา
และพืนที่ข่าวเป็นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หวังผล
ด้านการรับข่าวสาร จานวน 8 ครัง

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
80%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
2,765,000

34. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงาน
ในกลุ่ม ASEAN และ APEC

ต.ค.61 - ก.ย. 62

1,700,000 ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วม
ประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียน
และเอเปก

ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน ดังนี
1. การะประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านพลังงานครังที่ 37 รายงานเมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2562
2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงานครังที่ 37 รายงานเมื่อวันที่ 23
กันยายน 2562

100%

823,559

35. โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์
ต่อแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)

ต.ค.61 - ก.ย. 61

22,523,499 จานวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พืนที่

จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พืนที่ จานวน 8 ครัง

จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพืนที่
จานวน 9 ครัง

100%

6,757,050

จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จานวน 11
ครัง

100%

จานวนกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนา
เผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนากาลัง
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย"
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จานวน 4
ครัง

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
36. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ธ.ค. 61 - ก.ย. 62
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบ
ของการไฟฟ้าหรือจาหน่ายให้ลูกค้าตรง
โครงการ/กิจกรรม

37. โครงการศึกษาและสารวจการใช้
พลังงานในภาคขนส่ง

เม.ย.61 - เม.ย.62

38. การพัฒนาข้อมูลพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าในระยะยาว

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

39. โครงการศึกษาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย

ต.ค.61 -ก.ย.62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ได้รบั /สัญญา
2,800,000 ระดับความสาเร็จ โครงการพัฒนา ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิต Report)
ไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใข้เอง
โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า
หรือจาหน่ายให้ลูกค้าตรง

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

6,650,000 ระดับความสาเร็จของศึกษาและ ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถ
ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับ
สารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2562

-

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
แบบจาลอง

ระดับ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้
ต่อคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 1 ครั้ง

30,000,000 ระดับความสาเร็จโครงการศึกษา ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
Report)
ออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ในการขับเคลื่อนแผน
พลังงานของประเทศไทย

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
2,785,210

100%

6,650,000

ระดับ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อ
คณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

100%

-

ระดับ 1 คณะกรรมการได้ตรวจรับรายงาน
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

20%

-

40. การพัฒนาและปรับปรุง
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แบบจาลองการพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงแบบจาลองการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประทศ

ระดับที่ 5 ปรับปรุงข้อมูลตัวแปรอิสระ
ต่างๆ ให้ทนั สมัยและประมาณการ
แนวโน้มในอนาคต

41. การจัดทาข้อมูล และประมาณการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ
ASEAN, APEC และ IEA

- จานวนรายงานและผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดทาร่วมกับสมาชิก พลังงานของไทยที่จัดทาร่วมกับสมาชิกใน
ในประเทศอาเซียนจานวน 12 ครั้ง
ประเทศอาเซียนจานวน 12 ครั้ง

ระดับที่ 5 ปรับปรุงข้อมูลตัวแปรอิสระต่างๆ
ให้ทนั สมัยและประมาณการแนวโน้มในอนาคต

100%

100%

-

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
42. การวิเคราะห์และจัดทาประมาณ
การณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

43. การพัฒนาแบบจาลองด้าน
พลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี
และทวิภาคี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
- ข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณ
การแนวโน้มและพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

- ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แบบจาลอง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์

มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ จานวน 2 บทวิเคราะห์

ระดับ 5 : ตรวจสอบทบทวนผลการ
พยากรณ์จากแบบจาลอง

ระดับ 5 : ตรวจสอบทบทวนผลการพยากรณ์
จากแบบจาลอง

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
-

100%

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

44. โครงการจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism)
44.1 ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ต.ค.61-ก.ย.62

- รายงานสถานการณ์ปโิ ตรเลียม
ตลาดโลก

รายงานสถานการณ์ปโิ ตรเลียมตลาดโลก รายงานสถานการณ์ปโิ ตรเลียมตลาดโลกใน
ในการประชุม กบง. เดือนละ 1 ครั้ง (12 การประชุม กบง. จานวน 3 ครั้ง
ครั้ง/ปี)

45. การจัดทารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand
Energy Review)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

- ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทย (Thailand Energy
Review)

ระดับที่ 5 จัดทารายงานและผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จานวน
12 ครั้ง

46. การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการ สนพ.
(DOC)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

-

ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงาน ร้อยละ 100
ให้ทนั สมัย

25%

ระดับที่ 5 จัดทารายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน จานวน 12 ครั้ง

100%

ร้อยละ 100 ดาเนินการรวบรวมวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

100%

เนื่องด้วยเงื่อนไขระยะเวลา
ของการประชุม กบง. ที่มี
วาระเร่งด่วน ทาให้ไม่
สามารถระบุวาระการ
รายงานสถานการณ์
ปิโตรเลียมตลาดโลกในการ
ประชุมได้
-

-

47. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน
47.1 รายงานประจาปีของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

47.2 วารสารนโยบายพลังงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

47.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

600,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานประจาปีของ สนพ.

-

ระดับที่ 5 : ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ ระดับที่ 5 : ดาเนินการผลิตและเผยแพร่
รายงานประจาปีของ สนพ.
รายงานประจาปีของ สนพ.

- จานวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับรู้การ
ดาเนินงานของ สนพ.

ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงานต่อปี

อยู่ระหว่างจัดทา Art Work

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทย

ระดับที่ 5 : เผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงานผ่านเว็บไซด์ สนพ.

ระดับที่ 4 : จัดทาบทวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล

100%

570,000

0%

-

80%

-

เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการ เนื่องจากไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณ

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
48. โครงการสื่อสร้างความเข้าใจด้าน
นโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก.ค. 62- เม.ย. 63

งบประมาณที่
ตัวชี้วัด
ได้รบั /สัญญา
11,759,000 จานวนกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
จานวนกิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
"แผนการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ฉบับใหม่ของประเทศไทย"

49. โครงการผลิตและเผยแพร่การ
สื่อสารตามยุทธศาสตร์พลังงาน

ก.ค. 62- มี.ค. 63

22,791,000 ยอดผู้ติดตามและยอดการมีส่วน
ร่วมและเข้าถึง รวมทุกช่องทาง
สื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พื้นที่ จานวน 5 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและจัดแผนการ
จัดกิจกรรมสัมมนา

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
0%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล ทาให้ยังไม่
สามารถดาเนินการจัดแผน
กิจกรรมสัมมนาได้

จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและจัดแผนการ
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากาลังผลิต จัดกิจกรรมสัมมนา
ไฟฟ้าฉบับใหม่ของประเทศไทย" จานวน
5 ครั้ง
แคมเปญการสื่อสารมียอดผู้ติดตามไม่ แคมเปญที่ 1: Video content เรื่อง สนพ.
น้อยกว่า 1,500,000 Views/เรื่อง และ เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน มียอดผู้ติดตาม
ให้มียอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง ไม่
จานวน 1,761,047 Views และเข้าถึงจานวน
น้อยกว่า 2% (30,000 คน/เรื่อง) รวม 44,876 คน
ทุกช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ

50%

-

40%

-

62%

2,258,080

จานวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการ จานวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามและประเมินผล
สร้างกระแสของ Influencer รวม กระแสของ Influencer รวมทุกช่องทาง แคมเปญที่ 1
ทุกช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดเคมเปญ สื่อสารเมื่อสิ้นสุดเคมเปญ ไม่น้อยกว่า
600,000 คน
จานวนครั้งการสื่อสารประจาตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน รวมทุก
ช่องทางสื่อสาร และเทียบ PR
Value และ Ad Value ในการ
ติดตามผล เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ
50. โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
จัดการแบรนด์สู่การเป็นแพลตฟอร์ม
เพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน

51. โครงการบริหารการสื่อสารด้าน
พลังงานบนสื่อโซเซียลมีเดีย

พ.ค. 62- พ.ค. 63

9,520,000 - มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน สมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
- มีบคุ ลากรภายใน สนพ. มีส่วน
ร่วมในฐานะโค้ชและที่ปรึกษา
(Mentor) กับโครงการ

มิ.ย 62- มี.ค 62

จานวนครั้งการสื่อสารประจาตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน รวมทุกช่องทาง
สื่อสาร และเทียบ PR Value และ Ad
Value ในการติดตามผล เมื่อสิ้นสุด
แคมเปญ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า 30 คน

อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามและประเมินผล
แคมเปญที่ 1

มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 54 ธุรกิจ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

- มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือ ธุรกิจที่ จานวน 10 นโยบาย
เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน ที่เกิด
จากความร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง
สนพ. และภาคประชาชน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

- มีจานวนการเข้าถึงสื่อของ
จานวนรวมกันมากกว่า 5 ล้านครั้ง
ประชาชนทั้ง online/offline
11,334,400 ระดับความสาเร็จของการเพิ่มยอด 50,000 Page Likes
ผู้ติดตาม Fcebook เพจ EPPO
thailand

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอด 31,230
page likes

เป้าประสงค์
3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
52. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ
โครงการ/กิจกรรม

52.1 การกาหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

53. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

- ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ร้อยละ 20
หมุนเวียนเรียนรู้งานตามหลักเกณฑ์
แนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

-

ผลการดาเนินงาน
มีข้าราชการ ได้รับการหมุนเวียนเรียนรู้งาน
จานวน 23 คน จากข้าราชการ ทั้งหมด
77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87

จานวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูงได้รับการ
มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ุงหมุนเวียนเรียนรู้
ได้รับการพัฒนาตามกรอบการสั่ง พัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ งาน จานวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน คิด
สมประสบการณ์รายบุคคล
รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป็นร้อยละ 90

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

100%

-

100%

-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง
จานวน 1 คน ลาคลอดบุตร
และลากิจเพื่อเลี้ยงดูบตุ ร

54. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
54.1 การอานวยความสะดวก
ความสะอาด และความปลอดภัย
(คนขับรถ รปภ. แม่บา้ น)

ต.ค.61 -ก.ย.62

54.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค.61 -ก.ย.62

5,190,607 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรของ สนพ.

บุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 70

บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 72.46

100%

5,190,607

บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 90

100%

83,674

จานวนรายงานการตรวจเช็คระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 ชั้น 2
และ ชั้น 3 รายไตรมาสไม่น้อยกว่า
3 ครั้ง

จานวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง
ประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 ชั้น 2 และ ชั้น 3
จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

100%

บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 90

100%

100,000 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 90
สนพ. ร้อยละ 90

55. โครงการสวัสดิการ สนพ.

ต.ค.61 -ก.ย.62

-

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 90
สนพ. ร้อยละ 90

56. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ต.ค.61 -ก.ย.62

-

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้ระดั
บคุ บลากรในสั
ที่ 5 แจ้งงเวีกัดยทราบ
นแผนพัฒนาบุคลากรให้
บุคลากรในสังกัดทราบ

100%

-

-

เป้าประสงค์

ระยะเวลา
งบประมาณที่
ดาเนินงาน
ได้รบั /สัญญา
57. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน
โครงการ/กิจกรรม

57.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสาย
งานด้านงานตรวจสอบภายใน

ต.ค.61 -ก.ย.62

57.2 ด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ

ต.ค.61 -ก.ย.62

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

8,400 ระดับความสาเร็จในการเข้ารับการ ระดับ 5 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม ระดับ 5 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม 73
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน
24 ชั่วโมง
ชั่วโมง
และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน
บุคลากรมีการพัฒนาในการ
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและนา
ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ
ความรู้จากการอบรมมาใช้ในการ จานวน 5 เรื่อง
แก้ไขปัญหาการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้าน
การเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จานวน 15
เรื่อง

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

-

8,900

58. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบตั ิงาน
58.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

58.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง ต.ค. 61 - ก.ย. 62
และฝึกซ้อมหนีไฟ

20,000 มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
80% ของบุคลากรที่แจ้งรายชื่อเข้า แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม
รับการอบรม

-

22,000 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

มีจานวนผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 139 คน

100%

บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 100

100%

ระดับ 3 ดาเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

60%

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ผลการดาเนินการของ สนพ. ได้คะแนน ผลการดาเนินการของ สนพ. ได้คะแนนรวม
รวมเฉลี่ยร้อยละ 80
เฉลี่ยร้อยละ 75

75%

จานวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ได้รับความพึงพอใจ

58.3 การเสริมสร้างความตระหนัก ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ความเสมอภาคหญิงชาย
3.3 การปฏิบตั ิงานอย่างมี 59. แผนงานพัฒนาระบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ (Smart
59.1 การดาเนินการตามแผน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
Work)
ปฏิรูปองค์กรประจาปี

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

ระดับ 5 มีรายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน

0%

-

-

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
ไม่ได้รับงบประมาณในการ
ฝึกอบรม

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
59.2 การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ของ สนพ.

59.3 การจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานประจาปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

60. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
60.1 การประเมินส่วนราชการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานประจาปี

60.2 การปฏิบตั ิการตรวจสอบ
เชิงรุก

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

60.3 การส่งเสริมการป้องกันและ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
ปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส
ของ สนพ.

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
-

- ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายใน เดือน
มิ.ย.2562

มีมาตรฐานกระบวนงานของ สนพ.
ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบตั ิ

จัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบตั ิการปฏิบตั ิงานของ สนพ. ให้ความ
เห็นชอบและลงนาม ณ วันที่ 20 มิถุนายน
2562 และได้ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานภายใน
ให้เผยแพร่คาสั่งประกาศมาตรฐาน
กระบวนงานของ สนพ. ให้กับบุคลากร ทราบ
และถือปฏิบตั ิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2562

- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้รายงานความก้าวหน้ารอบ 12
เดือน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และสรุป
การรายงานแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ2562
(รอบ 12 เดือน) เสนอให้ ผอ.สนพ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

100%

- รายงานผลการดาเนินงานตามแนว
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
ตามมตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ พ.ศ.2562 สนพ. อยุ่
ในระดับมาตรฐาน

จัดทาสรุปการรายงานผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
ผอ.สนพ.เห็นชอบ เมื่อวันที่
3 ตุลาคม
2562 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
มาตรฐานขั้นสูง

100%

-

ระดับ 5 มีรายงานสรุปการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ ครั้งที่ 3 (มิ.ย. – ก.ย. 62)
จานวน 3 เรื่อง

100%

-

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
งบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.แล้ว เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2562

100%

-

ระดับความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ระดับ 5 มีรายงานสรุปการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ตรวจสอบ ครั้งที่ 3 (มิ.ย. – ก.ย. 62)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส

ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
60.4 การดาเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5 มีรายงาน VFM

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง
-

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

อยู่ระหว่างการรอความเห็น
จากคณะรัฐมนตรี ในการ
นาเข้าข้อมูลในระบบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(PART) ของสานัก
งบประมาณ

- มีรายงานการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบตั ิภารกิจของภาครัฐ
ประจาปี

ระดับ 5 มีรายงาน VFM

- ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จการใช้งบประมาณทัน
ตามกาหนดเวลา

ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อม
ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสาร
เอกสารประกอบให้กับสานักงบประมาณ ประกอบให้กับสานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2562

100%

-

60.5 การดาเนินงานวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

60.6 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 5 รายงานแผนเพิ่ม
ระดับที่ 5 รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30
ราชการ
ตุลาคม 2561

100%

-

60.7 การจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการเงินประจาปี

ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินให้
ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินให้สานักงาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,
การตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และ
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2561

100%

-

ร้อยละ 80 ณ ก.ย.62

บุคลากร สนพ. พึงพอใจต่อระบบ ICT ที่
ระดับร้อยละ 80

100%

-

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

ระดับ 5 ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual
Machine (VM) สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา

100%

-

61. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
61.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา ต.ค. 61 - ก.ย. 62
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
61.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual
Machine (VM) และการใช้บริการ
G-cloud Service

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

100,000 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT
-

ระดับความสาเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย
(server) ด้วย Visual Machine
(VM)

61.3 การปรับปรุง/พัฒนา/
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
บารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5,227,395 ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

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

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

100%

4,983,193

61.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or
Notebook)

2,285,600 ระดับความสาเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ระดับที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้บคุ ลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้
งาน

ระดับที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

100%

2,052,916

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

เป้าประสงค์

3.4 บริหารกองทุน
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
62. การดาเนินงานตามแผนแม่บทและ ต.ค. 61 - ก.ย. 62
แผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
โครงการ/กิจกรรม

63. โครงการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแม่บทและ
แผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

480,000 จานวนรายงานผลของผู้ได้รับ
จัดสรรทุน
การใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุน เมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน

เป้าหมาย
ระดับที่ 5 สามารถดาเนินงานได้ตาม
แผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ระดับที่ 5 สามารถดาเนินงานได้ตาม
แผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตามเป้าหมาย

จานวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน ยังไม่มีรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ เนื่องจากผู้รับทุนอยู่ระหว่างเข้าศึกษาและ
จัดสรร
ฝึกอบรม
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุน เมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
100%

0%

มีการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุน เมื่อ
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน คิดเป็นร้อยละ 44.36

55%

1ระดับ 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ระดับ 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมิน
ประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อ
โครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการ อนุรกั ษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน ประจาปี
ประเมิน ประจาปี 2562
2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

100%

64. โครงการประเมินผลโครงการที
มิ.ย. 61 - มิ.ย. 62
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2561)

16,578,000 รายงานผลการประเมินโครงการ
ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน
ประจาปี 2561

65. โครงการบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่
สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วง
ปีงบประมาณ 2549-2561

6,605,200 การดาเนินการปิดบัญชีโครงการ ปิดได้ 50 โครงการ
ของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ผลการดาเนินงาน

ปิดได้ 98 โครงการ

100%

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
-

232,246

16,578,000

-

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี พ.ศ. 2562
เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2562
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กาลังผลิตไฟฟ้าสารอง
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่
1.1.1 จานวนนโยบาย
1
1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
ความมั่นคงทางพลังงาน
แผน มาตรการ และ
พลังงาน
สาหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ปี2561)
(Energy Security)
แนวทางที่นาไปสู่
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลา
ความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
การใช้ (TOU Rate) (ปี 2561)
พลังงาน
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
3 การปรับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการ
(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
จัดตั้งกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)
แผนพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4 โครงการการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความ
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
ปลอดภัยด้านไซเบอร์
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
5 โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสาหรับ
รองรับแนวโน้ม Prosumer
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

6 การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

7.95

กฟ.

5.10

กฟ.

-

-

-

-

-

1.2.1 จานวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1

1.2.1 จัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการพลังงาน
(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การ
กาหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)
(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
(เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด)
(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบั ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ
8 โครงการพัฒนาตลาดนาร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสาหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น (ปี2561)

-

-

กป.

15.98

กฟ.

5.00

กฟ.

-

-

7

1.2 มีนโยบายด้านพลังงาน
ที่สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ (Economic
Development)

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

กฟ.

6.38

สป.

29.20

กฟ.

9 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคา
ขายปลึกน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG (ปี 2561)

6.82

กป.

10 โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
สาหรับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)

2.25

กป.
5.00

11 โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินโครงการ
นาร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน
12 การจัดทากรอบแนวทางการเปิดเสรี NG
13 โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ
แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า
14 โครงการศึกษาเพื่อกาหนดกรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

24.99

-

-

กฟ.
-

17.00

-

กป.
กป.
กป.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2562
วิธกี ารดาเนินการ
1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การ 1.3.1 จานวนนโยบาย
2
1.3.1 จัดทานโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
15 โครงการนาร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
ใช้พลังงานอย่างมี
และมาตรการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
ประสิทธิภาพ (Energy
ให้เกิดการใช้พลังงาน
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
พลังงาน (EERS)
Efficiency)
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามแผน EV
16 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊ก
(Road Map EV)
ไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2562)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
17 โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ต่อเนื่อง
(2) จัดทาโครงการนาร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
ปี 2559 -2562)
(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่สง่ เสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กอ.

69.94

กอ.

76.05

กอ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2562
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.1.1 จานวน
15 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงานตามนโยบาย มาตรการและ
PDP
(Policy Implementation) โครงการที่สง่ เสริม
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
และสนับสนุนแผน
PDP
บูรณาการพลังงาน
(2) จัดทาโครงการนาร่องด้าน Smart Grid
ระยะยาวของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
AEDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)
2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
EEP
(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
(3) ส่งเสริมโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

18 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุ
ภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

0.09

กฟ.

19 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ
ส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน
อาเซียน (ASEAN Power Grid)

0.04

กฟ.

20 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทยในระยะสั้น
พ.ศ. 2561
21 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น
พ.ศ. 2562
22 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อการดาเนินการตอบสนองด้าน
โหลดบนสมาร์ดกริด
23 การกากับการดาเนินงานแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP2015)
24 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน

5.00

5.00

กฟ.

15.00

-

-

-

-

-

กฟ.

16.30

กฟ.

6.00

กอ.

26 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (EUI)

59.87

กอ.

27 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
28 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านอนุรักษ์พลังงาน

17.14
8.56

กอ.
กอ.

29 โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ
อาเซียน

10.16

กอ.

30 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน
"โครงการรวมพลังงานหาร 2" ปี 2562

24.22

กอ.

25 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านพลังงานทดแทน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2562

กลยุทธ์หลัก/
วิธกี ารดาเนินการ
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
Gas Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

31 โครงการจัดทามาตรการส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติ
และไบโอมีเทนใช้ทดแทนน้ามันเตา ถ่านหิน และ LPG

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ
(Energy Monitoring and
Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน
โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
(1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล
(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการดาเนินการจัดทานโยบายและแผน เพื่อ
นามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
(3) จัดทาข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล

32 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และ
มาตรการทีได้รับอนุมตั โิ ดย กพช. และ กบง.

2.3 ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียมี
ส่วนร่วมในการกาหนดและ
ดาเนินนโยบาย (Public
Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มสี ว่ น
ได้สว่ นเสียต่อการ
ดาเนินนโยบายพลังงาน

60

2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน
(3) สร้างจิตสานึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์

33 โครงการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี
2562
34 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN
และ APEC

35 โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ตอ่ แผนพัฒนากาลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
5.00

5.13

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กป.

กย.

5.70
1.70

ลนก.
กย.

22.52

ลนก.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2562
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
3.1.1 ระดับ
3
3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
พลังงานของประเทศ
ความสาเร็จของระบบ
ประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)
(Thailand Energy
ฐานข้อมูลและ
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
Information Hub)
สารสนเทศ
ประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
(3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน
พลังงานของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

3.1.2 จานวนรายงาน
และผลการวิเคราะห์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจานวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

14

5

3.1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

36 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่เข้าข่ายระบบของการ
ไฟฟ้าหรือจาหน่ายไฟฟ้าให้ลกู ค้าตรง

2.80

ศท.

37 โครงการศึกษาและสารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

6.65

ศท.

38 การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ระยะยาว

-

-

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
(Public)
47 โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลนโยบายและแผนพลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลพลังงาน 47.1 - รายงานประจาปีของ สนพ.
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาข้อมูลพลังงาน 47.2 - วารสารนโยบายพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
47.3 - รายงานสถิตขิ อ้ มูลพลังงานของประเทศ
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ดา้ นพลังงาน
48 โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านนโยบายไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
49 โครงการผลิตและเผยแพร่การสื่อสารตามยุทธศาสตร์
พลังงาน ปี 2562

-

-

30.00

39 โครงการศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
40 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ
41 การจัดทาข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับ
สมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA
42 การวิเคราะห์และจัดทาประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ
43 การพัฒนาแบบจาลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือ
พหุภาคีและทวิภาคี
44 โครงการจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism)
44.1 - ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
45 การจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
(Thailand Energy Review)
46 ' การพัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิ าร สนพ. (DOC)

-

ศท.
ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

0.09

ศท.

-

-

-

-

-

กป.+กอ.

-

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

0.60
3.20
0.70

กย.
ลนก.
ศท.
11.76

ลนก.

22.79

ลนก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2562

กลยุทธ์หลัก/
วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

50 โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ สู่การ
เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

90

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดตี อ่ การทางานและองค์กร
(Attitude)
(1) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร
(2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
(3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทางาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน การแก้ไขปัญหาในการทางาน)
(4) สร้างเสริมทัศนคติในการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อสร้างทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ

51 โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียล
มีเดีย ปี 2562
52 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ
52.1

80

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน (Skill)
(1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ

อื่นๆ

11.33

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ลนก.

กอ.

-

-

-

-

-

ลนก.

-

-

-

-

-

ลนก.

- การกาหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน

53 ระบบข้าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สงู

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางานให้ 54 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
บุคลากร (Facilities & Welfare)
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อ่
54.1 - การอานวยความสะดวก ความสะอาด และความ
คุณภาพชีวติ ในที่ทางาน
ปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)
(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอานวย 54.2 - การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.
55 โครงการสวัสดิการ สนพ.
3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
9.52

56 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
57 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
57.1 - ด้านงานตรวจสอบภายใน
57.2 - ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
58 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ท่วั ไปในการปฏิบัตงิ าน
58.1 - การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัตงิ าน
58.2 - การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ
58.3 - การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย

ลนก.
5.19

-

-

-

-

0.10

ลนก.
ลนก.

-

-

-

-

-

ลนก.

-

-

-

-

-

0.05

ลนก.
ลนก.+กอง
ตส.
ลนก.
ลนก.+กอง
ลนก.

0.03
0.02

ลนก.
ลนก.

0.05
0.15

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2562
วิธกี ารดาเนินการ
3.3 การปฏิบัตงิ านอย่างมี 3.3.1 คะแนนการ
4.6 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมี
59 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ (Smart Work) ประเมินการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good
59.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจาปี
ราชการตามคารับรอง
Governance)
59.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัตงิ านของ สนพ.
การปฏิบัตริ าชการ
(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
สนพ.
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
59.3 การจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านประจาปี
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
60 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
สู่ระดับมาตรฐานสากล
60.1 - การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านประจาปี
60.2 - การปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเชิงรุก
60.3 - การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส ของ สนพ.
60.4 - การดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของภาครัฐ (VFM)
60.5 - การดาเนินงานวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART)
60.6 - การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.
60.7 - การจัดทารายงานการเงินประจาปีของ สนพ.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กพร.

ลนก.
กพร.

-

-

-

-

-

0.02

-

-

-

-

ตส.
ลนก.

-

-

-

-

-

กย.

-

-

-

-

-

กย.

-

-

-

-

-

ลนก.
ลนก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2562
วิธกี ารดาเนินการ
85 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัตงิ าน
(2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ลดลง

3.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน
3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จา่ ยเงินกองทุนและ
ระบบการกากับดูแลการติดตามและประเมินผล
การใช้จา่ ยเงินกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
61 การดาเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิ าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
61.1 - การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
61.2 - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server)
ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ
G-cloud Service
61.3 - การปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ
61.4 - การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(PC or Notebook)
62 การดาเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิ าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
63 โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหาร
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

0.10
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศท.
ศท.

-

-

-

-

ศท.

5.23

ศท.

2.29

ศท.

-

-

-

-

-

0.48

64 โครงการประเมินผลโครงการทีได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
65 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ สนพ.
เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปี 2549 -2561
68.28

-

ศท.
ลนก.

16.58

กย.

6.60

ลนก.

484.24

22.48

6.38

