รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ
หน้า
บทสรุป
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2563
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บทสรุป
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
1.1 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 8 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร
ชื่อโครงการ
1. กำรทบทวนและจัดทำแผน PDP ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม เพื่อนำร่องกำรพัฒนำธุรกิจกำรตอบสนองด้ำนโหลด
3. โครงกำรศึกษำทบทวนแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนก๊ำซธรรมชำติของประเทศเพื่อ
รองรับควำมมั่นคงและกำรเติบโตของประเทศ
4.โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต
5. กำรแก้ไขคำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมำตรกำรเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
6. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย
7. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ
8. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดทำนโยบำยกำรกำหนดโครงสร้ำง
อัตรำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทย ปี 2564-2568
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1.2 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ขับ เคลื่ อ นนโยบำยพลั งงำนของประเทศ มี 16 โครงกำร มีโ ครงกำรที่
สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 2 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงอยู่ระหว่ำง
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 7 โครงกำร
ชื่อโครงการ
9. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมภิ ำคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
10. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศในอำเซียน (ASEAN Power Grid)
11. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนมำร์ สำขำพลังงำน
(คณะทำงำนร่วมเพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเชื่อมโยงสำยส่งระหว่ำงไทยและ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์)
12. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์
(Cybersecurity) (งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)
13. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมแปรรูปขยะพลำสติกเป็นพลังงำนที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทย

ร้อยละ
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ชื่อโครงการ
14. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน์
15. 'โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)
16. โครงกำรกำรประกวดโครงร่ำงวิจัยพลังงำน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษำปีที่ 2
17. กำรทบทวนและจัดทำแผนบริหำรจัดกำร Gas (พ.ศ. 2561 – 2580)
18. กำรศึกษำสัดส่วนของปริมำณก๊ำซธรรมชำติเพื่อรักษำควำมมั่นคงกับปริมำณ
เพื่อเปิดให้มีกำรแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค
19. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดทำมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติ
เหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตำ ถ่ำนหิน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
20. โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศ
ไทยระยะปำนกลำง พ.ศ. 2565 – 2574
21. โครงกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำยกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพ
(B100, เอทำนอล)
22. โครงกำรสำนพลังเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรมีส่วนร่วมต่อนโยบำย
พลังงำน
23. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยพลังงำน
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24. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรพลังงำน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี
(startup) ที่ช่วยส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 25 โครงกำร มีโครงกำรที่ สำมำรถดำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 21 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงอยู่ระหว่ำงขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 1 โครงกำร
ชื่อโครงการ
25. โครงกำรศึกษำกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และออกแบบกำรพัฒนำศูนย์
สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ เพื่อรองรับกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำร
ขับเคลื่อนแผนพลังงำนของประเทศไทย
26. โครงกำรจัดทำข้อมูลงำนวิจัยและทะเบียนนักวิจัยด้ำนพลังงำน
27. กำรวิเครำะห์ Energy Index
28. กำรจัดทำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ (Load Forecast) และ
กำรจัดทำประมำณกำรควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด (Peak) ของประเทศ
29. โครงกำรสำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจำก Disruptive Technology
30. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ
31. กำรจัดทำข้อมูล และประมำณกำรด้ำนพลังงำนร่วมกับสมำชิกในประเทศ
ASEAN, APEC และ IEA

ร้อยละ
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ชื่อโครงการ
32. กำรวิเครำะห์และจัดทำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ
33. กำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนพลังงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคีและทวิภำคี
34. กำรประชุมคณะทำงำนขององค์กำรพลังงำนโลก (World Energy Council
Work Programme)
35. กำรประชุมภำยใต้อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโลก
36. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
37. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงเจตคติ
38. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
39. โครงกำรสวัสดิกำร สนพ.
40. แผนพัฒนำบุคลำกรของ สนพ.
41. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งและสำยงำน
42. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ ั่วไปในกำรปฏิบตั ิงำน
43. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
44. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
45. กำรจัดทำและกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั
46. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
47. กำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สนพ.
48. โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่นปิโตรเลียม
49. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน
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2. ปัญหา/อุปสรรค
2.1 ในช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กำร
ดำเนิ น โครงกำร/กิจ กรรมที่มีกำรรวมตัว กันของกลุ่ มคน เช่น กำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ ไม่ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนด
2.2 โครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ยังไม่สำมำรถเริ่มดำเนินกำรได้
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงดำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19
คลี่คลำยลง ควรเร่งดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ที่อยู่ในระหว่ำงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ควรเตรียมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง แต่จะสำมำรถลงนำมสัญญำได้เมื่อ กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนอนุมัติงบประมำณ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy
Security)

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. การทบทวนและจัดทาแผน PDP ให้ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนา
ร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้าน
โหลด (งบปี พ.ศ. 2562)

-

3. โครงการศึกษาทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการ
เติบโตของประเทศ

พ.ย.2562 - พ.ย.2563

4. โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

5. การแก้ไขคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่
4/2547 เรื่อง กาหนดมาตรการเพื่อ
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ามันเชื้อเพลิง

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา
-

ตัวชี้วัด
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

เป้าหมาย
ระดับที่ 5 กพช. เห็นชอบร่างแผน
PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ผลการดาเนินงาน
ระดับที่ 5 กพช. เห็นชอบร่างแผน PDP2018 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63

25,000,000 ระดับความสาเร็จการเตรียมความ ระดับที่ 5 พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วม อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
พร้อม เพื่อนาร่องการพัฒนาธุรกิจ โครงการ
การตอบสนองด้านโหลด
6,366,500 ระดับความสาเร็จการทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ
ความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ

ระดับที่ 5 จัดทาแผนที่นาทาง
ระดับที่ 1 มีแนวทางการศึกษาและแผนการ
(Roadmap) การพัฒนาระบบ
ดาเนินงานการศึกษา โดยคณะกรรมการได้ตรวจรับ
รับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
รายงานฉบับต้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ธรรมชาติ รายภูมิภาคของประเทศ
ไทย และแนวทางการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติที่เหมาะสม

17,000,000 ระดับความสาเร็จการจัดทากรอบ ระดับที่ 5 มีรายงานฉบับสมบูรณ์
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร (Final Report) ภายใน 14 เดือน
เคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา
ตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ระดับที่ 5 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาได้ตามกาหนด

ระดับที่ 1 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception
Report) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

-

ระดับความสาเร็จการปรับปรุงข้อ
กฎหมายให้ชัดเจนและไม่ให้
ซ้าซ้อนกับ พ.ร.บ. กองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

ระดับที่ 5 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2562

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่ 6. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ต.ค. 2562- มี.ค. 2563
สนับสนุน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development)

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ระดับที่ 5 ได้แนวทางการขับเคลื่อน ระดับที่ 5 ได้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจริยะ
แนวทางการขับเคลื่อนเมือง
เมืองอัจริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
อัจฉริยะของประเทศ ด้านพลังงาน
อัจฉริยะ

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข

-

-

-

-

636,650

-

1,700,000

-

-

-

-

-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขัน ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563
ในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

12,398,200 ระดับความสาเร็จการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการจัดตั้งตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันใน
กิจการไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ
นโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ
รวมถึงข้อเสนอแนะและแผนที่นา
ทาง รายละเอียดแนวทางในการ
พัฒนาตลาดกลางเพื่อซื้อขายไฟฟ้า
ที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศ

ระดับที่ 5 มีแผนปฏิบตั ิการจัดตั้ง ได้ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และอยู่
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการ ระหว่างการจัดทารายงานสรุปแนวทางการศึกษา
แข่งขันในกิจการไฟฟ้าที่สอดคล้อง โครงการ
กับนโยบายการเปิดเสรีก๊าซ
ธรรมชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะและ
แผนที่นาทางรายละเอียดแนวทาง
ในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อซื้อขาย
ไฟฟ้าที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ

8. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง เม.ย.2563 - ธ.ค. 2563
และจัดทานโยบายการกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี
2564-2568

6,575,900 ระดับความสาเร็จการจัดทาร่าง
นโยบายการกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ปี 2564 - 2569

มีร่างนโยบายการกาหนดโครงสร้าง ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และ
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินการตาม
2564 -2568
นโยบายเดิม ปัญหาและอุปสรรค และนโยบาย
ต่างประเทศ

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้มี
ผลกระทบต่อการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการจัดประชุม/
สัมมนา จึงได้ดาเนินการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศ
การดาเนินงานตามนโยบาย ในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นาโขง (GMS)
(Policy Implementation)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข

ต.ค. 2562 - ก.ย.2563

91,800 การเข้าร่วมประชุม RPTCC จานวน 4 ระดับที่ 4 การเข้าร่วม ยังไม่ได้มีการจัดประชุม
ครัง
ประชุม RPTCC ครังที่ 4

- เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชือไวรัส COVID-19 ทา
ให้การประชุมเลื่อนออกไป

10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยง ต.ค. 2562 - ก.ย.2563
ระบบส่งไฟฟ้า และการซือขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)

36,300 การเข้าร่วมประชุม APGCC จานวน 4 ระดับที่ 4 การเข้าร่วม ยังไม่ได้มีการจัดประชุม
ครัง
ประชุม APGCC ครังที่ 4

- เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชือไวรัส COVID-19 ทา
ให้การประชุมเลื่อนออกไป

11. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย- ต.ค. 2562 - ก.ย.2563
เมียนมาร์ สาขาพลังงาน (คณะทางานร่วมเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

38,300 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ
คณะทางานร่วมไทย –เมียนมาร์

- เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชือไวรัส COVID-19 ทา
ให้การประชุมเลื่อนออกไป

12. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)
(งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)

ก.ค. 2562 - ม.ค. 2564

ระดับที่ 4 นาเสนอผล
การศึกษาของ
คณะทางานร่วมไทย –
เมียนมาร์

15,817,032 ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนการ ระดับที่ 5 มีแผนการ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาการรักษาความ
ไซเบอร์สาหรับสมาร์ทกริด
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สาหรับสมาร์ทกริดให้
สอดคล้องกับแผนแม่บท
สมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และจัดประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นต่อ
“ร่าง” แผนการ
พัฒนาการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สาหรับสมาร์ทกริด

ยังไม่ได้มีการจัดประชุม

ระดับที่ 2 มีผลการศึกษาข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้านระบบไฟฟ้า มาตรการปกป้องและหรือป้องกัน
ระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ แนวทางการดาเนินการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สาหรับระบบไฟฟ้า
ต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย และ
ผลการประเมินระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยได้รับรายงาน
ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562

13. โครงการศึกษาการส่งเสริมแปรรูปขยะพลาสติก
เป็นพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

14. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

15. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

7,908,516.00

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

16. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน
(Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563

-

ระดับความสาเร็จการทบทวนและ
จัดทาแผนบริหารจัดการ Gas (พ.ศ.
2561 – 2580)

ระดับที่ 5 กพช. เห็นชอบ ระดับที่ 5 กพช. ได้เห็นชอบ (ร่าง) Gas Plan 2018 แล้ว เมื่อ
(ร่าง) Gas Plan 2018 วันที่ 19 มีนาคม 2563

-

-

18. การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อ พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563
รักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขัน
และเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค

-

ระดับความสาเร็จการการศึกษา
สัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อ
รักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิด
ให้มีการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภค

ระดับที่ 5 มีผล
ระดับที่ 3 มีผลการศึกษาสถานการณ์ปจั จุบนั และ
การศึกษาสัดส่วนที่
แนวโน้มความต้องการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เหมาะสมของปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษา
ความมั่นคงและปริมาณที่
เปิดให้มีการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

-

-

17. การทบทวนและจัดทาแผนบริหารจัดการ Gas
(พ.ศ. 2561 – 2580)

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ
(Energy Monitoring and
Evaluation)

เป้าหมาย

19. โครงการศึกษาเพื่อจัดทามาตรการส่งเสริมการ เม.ย. 2562 - เม.ย.2563
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน
เพื่อทดแทนนามันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

5,000,000 ระดับความสาเร็จการจัดทามาตรการ ระดับที่ 5 มีรายงานฉบับ ระดับที่ 4 มีร่างรายงานฉบับสุดท้าย โดยได้รับรายงาน
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ
สุดท้าย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อ
ทดแทนนามันเตา ถ่านหิน และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว

20. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะ
ปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574

เม.ย. 2563 - ก.ย. 2564

23,600,000 ระดับความสาเร็จการพัฒนาแผนการ ระดับ 5 มีรายงานฉบับ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
สมบูรณ์
สมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะ
ปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574

21. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายการ
ส่งเสริมให้มีการใช้เชือเพลิงชีวภาพ
(B100, เอทานอล)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างจัดทารายงานสรุปแนวทางการศึกษา
เบืองต้น

4,000,000 ระดับความสาเร็จการทบทวน
ระดับที่ 5 นาเสนอ
ระดับที่ 5 นาเสนอหลักเกณฑ์การคานวณราคาไบโอ
หลักเกณฑ์คานวณราคาไบโอดีเซลให้ หลักเกณฑ์การคานวณ ดีเซลต่อ กบง. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562
มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
ราคาไบโอดีเซลต่อ กบง.

3,190,000

-

-

-

-

-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
22. โครงการสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
ส่วนร่วมในการกาหนดและ การมีส่วนร่วมต่อนโยบายพลังงาน
ดาเนินนโยบาย (Public
Participation)
23. โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้าน
นโยบายพลังงาน

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

24. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรพลังงาน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (startup) ที่ช่วยส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

25.โครงการศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ก.ค. 2562 - ก.ค. 2563
และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
(30 ล้านบาท งบประมาณปี 2562)

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

29,880,500 ระดับความสาเร็จของผลการศึกษา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน

26. โครงการจัดทาข้อมูลงานวิจัยและ
ทะเบียนนักวิจัยด้านพลังงาน
27. การวิเคราะห์ Energy Index

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 มีผลการศึกษาและ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่
มีความเหมาะสม

ระดับที่ 4 มีผลศึกษาและได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Plan) และกรอบระยะเวลา
(Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ โดย
คณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับผลการศึกษา เมื่อ
วันที่ 19 มี.ค. 2563

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

5,976,100 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระหว่างติดตามสานักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป

อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

-

จานวนรายงานและผลการ
วิเคราะห์ดัชนีพลังงาน

12 ครั้ง/ปี

มีจานวนรายงานและผลการวิเคราะห์ดัชนีพลังงาน
ของทุกเดือน จานวน 6 ครั้ง

-

-

28. การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
ไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) และ
การจัดทาประมาณการความต้องการไฟฟ้า
สูงสุด (Peak) ของประเทศ

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทาค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
ประเทศ (Load Forecast) และ
การจัดทาประมาณการความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของ
ประเทศ

ระดับที่ 5 นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทางาน
จัดทาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า

ระดับที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการไฟฟ้าของประเทศ

-

-

ระดับที่ 5 นาเสนอผลการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ของประเทศต่อคณะทางาน
จัดทาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผล
และนาผลพยากรณ์ไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

ระดับที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิธีการที่
เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลอง
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว

-

29. โครงการสารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จาก Disruptive Technology

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

15,000,000 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
แบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าระยะยาว

อยู่ระหว่างเสนอขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินโครงการต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน ในฐานะ
ผู้สนับสนุนทุนดาเนินโครงการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

30. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลองการ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา
-

31. การจัดทาข้อมูล และประมาณการด้าน ต.ต 2562 - ก.ย. 2563
พลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN,
APEC และ IEA

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

ระดับที่ 2 พัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-

-

มีการจัดทาข้อมูล และประมาณการด้านพลังงาน
ร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA
จานวน 6 ครั้ง

-

-

ระดับที่ 5 นาเสนอบทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม
2562

-

-

ระดับที่ 5 ตรวจสอบทบทวน
ผลการพยากรณ์จาก
แบบจาลอง

ระดับที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

-

-

-

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงแบบจาลองการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ

เป้าหมาย
ระดับที่ 5 นาเสนอผลการ
วิเคราะห์และจัดทารายงาน

72,400 จานวนครั้งของการจัดทาข้อมูล
12 ครั้ง/ปี
และประมาณการด้านพลังงาน
ร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN,
APEC และ IEA
-

ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ ระดับที่ 5 นาเสนอบท
และจัดทาประมาณการณ์ความ
วิเคราะห์และประมาณการ
ต้องการพลังงานของประเทศ
แนวโน้มและพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ
ต่อผู้บริหาร

ผลการดาเนินงาน

32. การวิเคราะห์และจัดทา
ประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

33. การพัฒนาแบบจาลองด้านพลังงาน
ภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

786,000 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
แบบจาลองด้านพลังงานภายใต้
ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

34. การประชุมคณะทางานขององค์การ
พลังงานโลก (World Energy Council
Work Programme)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

84,300 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
งานทางด้านพลังงานของประเทศ
ไทย

ระดับที่ 5 จัดทาดัชนี
พลังงาน/บทวิเคราะห์
ทางด้านพลังงาน/รายงาน
ทางด้านพลังงาน

ระดับที่ 3 รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

-

35. การประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

84,300 ระดับความสาเร็จของการประชุม
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก

ระดับที่ 5 กาหนดทิศทางและ ระดับที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ
นโยบายด้านการลดการ
เรือนกระจกด้านพลังงานของไทย
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของไทย

-

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิท 19 ทาให้ปี
นี้ไม่มีการจัดประชุม COP26
คาดว่าจะเลื่อนไปกลางปี 2564
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แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

-

-

36. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและ
แผนพลังงาน
36.1 รายงานประจาปีของ สนพ.

พ.ค. 2563 - ต.ค. 2563

600,000 ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทารายงานประจาปี
ของ สนพ.

ระดับที่ 5 นาเสนอรายงาน
ประจาปี 2562 ต่อผู้บริหาร
สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

230,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานสถิติพลังงานของประเทศ

ระดับที่ 5 จัดพิมพ์และ
ระดับที่ 2 รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
เผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน ด้านพลังงานของประเทศเป็นรายปี 25 ปี และราย
เดือนย้อนหลัง 5 ปี

-

-

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

-

ระดับที่ 5 เผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์แนวทางในการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อ
ใช้ในการดาเนินการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสังกัด สนพ.

ระดับที่ 5 เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางใน
การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการ
ดาเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสังกัด สนพ. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563

-

-

38.1 การพัฒนางานบริหารภายใน
สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

5,750,126 ระดับความความพึงพอใจของ
บุคลากร สนพ.

ระดับที่ 5 บุคลากร สนพ. มี
ความพึงพอใจร้อยละ 90

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

38.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

83,674 ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สนพ.

บุคลากร สนพ. มีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 70

อยู่ระหว่างสารวจผลความพึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

36.2 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ
(Smart Colleague)

ระดับที่ 3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563

37. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ
37.1 การกาหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
หลักเกณฑ์แนวทางในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการ
ดาเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
สนพ.

38. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ระดับความสาเร็จการจัดทารายงาน ระดับที่ 5 มีรายงานผลการ
การตรวจเช็คระบบห้องประชุม
ตรวจเช็คด้านการใช้งาน
ภายใน สนพ.
เปรียบเทียบและปัญหาของ
อุปกรณ์ที่เข้ามาทาการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละ
ครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

ระดับที่ 5 มีรายงานจานวนรายงานการตรวจเช็ค
ระบบห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 ชั้น 2 และชั้น 3
จานวน 2 รายงาน โดยผู้รับงานได้เข้าตรวจเช็ค
ดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 พ.ย. 2562
ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 ก.พ. 2563

41,837

-
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แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
39. โครงการสวัสดิการ สนพ.

40. แผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ต.ค.2562 - ก.ย. 2563

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ใน สนพ.

บุคลากร สนพ. มีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90

อยู่ระหว่างสารวจผลความพึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

-

-

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการโครงการสวัสดิการ

ระดับที่ 5 รับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

ระดับที่ 2 จัดทาแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563

-

-

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ระดับที่ 5 แจ้งเวียน
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2563 แผนพัฒนาบุคลากรให้
บุคลากรในสังกัดทราบ

ระดับที่ 4 ผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563

-

-

41. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน
41.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

41.2 การสัมมนาเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยาน
ยนตร์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน

ต.ต 2562 - ก.ย. 2563

41.3 ด้านการติดตามและประเมินผล
นโยบายด้านพลังงาน

เม.ย. 2562 - ก.ย. 2563

8,600 จานวนชั่วโมงการอบรมของ
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้มี เข้ารับการอบรมรวม 18 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง
ความรู้ ความชานาญ และเทคนิค
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่มีการ
โครงการอบรม อีกทั้งมี
ข้าราชการโอน/ย้าย จานวน
อัตรา และรับโอนข้าราชการ
จานวน 1 อัตรา ทาให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

88,725 เจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้ความ
ผู้ข้าร่วมสัมมนามีความรู้
ยังไม่มีการจัดสัมมนา
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยาน
ยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน
104,900 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจต่อแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย แผน และมาตรการที่
อนุมัติโดย กพช. และ กบง.

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความ ยังไม่มีการจัดสัมมนา
เข้าใจแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย แผน และ
มาตรการที่อนุมัติโดย กพช.
และ กบง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้
-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้
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แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
41.4 ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
และการพัสดุ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

150,000 บุคลากรของสานักงานเลขานุการ บุคลากรของสานักงาน
ยังไม่มีบคุ ลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
กรมเข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้าน เลขานุการกรมเข้ารับการ
การเงิน การบัญชี
อบรม/สัมมนา ด้านการเงิน
การบัญชี จานวน 15 หลักสูตร

-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมอบรมได้

174,500 ระดับความสาเร็จการดาเนิน
ระดับที่ 5 ดาเนินการจัด
ระดับที่ 3 จัดส่งแผนการดาเนินโครงการให้กองทุน
โครงการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพ
เงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
ด้านนโยบายพลังงาน
บุคลากรด้านนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563

-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้

42. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบตั ิงาน
42.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านนโยบายด้านพลังงาน

ม.ค. 2563 - ก.ย. 2563

42.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และ
ฝึกซ้อมหนีไฟ

มิ.ย. 2563 -ก.ย. 2563

42.3 การส่งบุคลากรอบรมการเขียน
หนังสือราชการและรายงานการประชุม

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

42.4 การเสริมสร้างความตระหนักด้าน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอ
ภาคหญิงชาย

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

33,000 จานวนบุคคลากรที่เข้ารับการอบรม ระดับที่ 5 จานวนเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินงาน โดยมีแผนที่จะดาเนินการใน
เดือน มิ.ย.2563 – ก.ย.2563

- ระดับความสาเร็จของบุคลากรบรรจุ ระดับที่ 5 ทาหนังสือเบิกเงิน ระดับที่ 1 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อข้าราชการ
ใหม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และบุคลากรของ สนพ. ที่บรรจุใหม่
เขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม

18,400 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ
มนุษยชน

ระดับที่ 5 จัดทารายงานผล ระดับที่ 2 อยู่ระหว่างทบทวนและจัดทาแผนแม่บท
การดาเนินการตามแผนแม่บท การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
การส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน
ระหว่างหญิงชายและสิทธิ
มนุษยชน

-

-

เนื่องจากไม่มีงบประมาณใน
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
รวมทั้งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม จึงขอ
ปรับเป็นการให้บคุ ลากรสมัคร
เข้าอบรม E-learning แทน

-
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แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.3 การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

43. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินงาน

43.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

43.2 การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ของ สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

43.3 การจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานประจาปี

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

- ระดับความสาเร็จการติดตามและ
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ เสนอผู้บริหารและแจ้ง
หน่วยงานภายในทราบ

ระดับที่ 5 มีรายงานผลการ ระดับที่ 3 มีปฏิทนิ การดาเนินงาน (Timeline)
ดาเนินงานตามแผนฯ
และอยู่ระหว่างการจัดทารายงานผลการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาเนินงานตามแผนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

-

รดับความสาเร็จการประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับที่ 5 จัดทาประกาศ
ระดับที่ 3 ติดตามรวบรวมกระบวนงาน และ
มาตรฐานกระบวนงานของ
ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กาหนด
สนพ. เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความ เพื่อรวบรวมจัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนงาน
เห็นชอบและลงนาม และ
เผยแพร่คาสั่งประกาศ
มาตรฐานกระบวนงานของ
สนพ. ให้กับบุคลากรภายใน
สนพ. ทราบและถือปฏิบตั ิ
ภายในเดือนมิถุนายน 2563

-

หน่วยงานภายใน สนพ. ส่ง
ข้อมูลให้ กพร.ล่าช้ากว่าที่กาหนด

-

ระดับความสาเร็จการจัดทารายงาน
การติดตามความก้าวหน้า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ระดับที่ 5 มีการติดตาม
แผนพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานประจาปี 2563
รอบ 12 เดือน และรายงาน
ผู้บริหาร

-

-

ระดับที่ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และนาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายใน สนพ. ทราบและถือปฏิบตั ิ
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

-

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

-

-

11,400 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับที่ 5 มีรายงานผลตาม ระดับที่ 4 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
ดาเนินการตามมาตรการการ
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปราบปรามการทุจริตประจาปี งบประมาณ
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส งบประมาณ

-

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

44. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
44.1 การปฏิบตั ิการตรวจสอบเชิงรุก

44.2 การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

ระดับความสาเร็จการจัดทารายงาน ระดับที่ 5 มีรายงานสรุปการ
สรุปการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานตรวจสอบครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับที่ 2 ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้
ดาเนินการตรวจสอบเงินสวัสดิการ สนพ. ซึ่งได้
ดาเนินการเมื่อ มี.ค. - เม.ย. 2563

44.3 การดาเนินการประเมินความ
มี.ค. 2563 - พ.ค. 2563
คุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของภาครัฐ (VFM)

-

ระดับความสาเร็จ
ระดับที่ 5 จัดส่งรายงานการ ระดับที่ 4 จัดทาร่างรายงานการประเมินความ
ของการจัดทารายงานการประเมิน ประเมินความคุ้มค่าในการ
คุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจ ประจาปีงบประมาณ
ความคุ้มค่าในการปฏบัติภารกิจ
ปฏิบตั ิภารกิจ ให้ผู้บงั คับบัญชา 2561
ของภาครัฐ (VFM)

-

-

44.4 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สนพ.

มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
และรายงานการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ของ
สนพ.

ระดับที่ 5 จัดทารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง

-

-

44.5 การจัดทารายงานการเงินประจาปี
ของ สนพ.

ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562

-

ระดับความสาเร็จการจัดทางบ
การเงินประจาปี ของ สนพ.

ระดับที่ 5 ส่งงบการเงินให้
ระดับที่ 5 ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ
กรมบัญชีกลางและสานักงาน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 พย 62
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน
90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ

-

-

ระดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

44.6 การดาเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ.
และแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

-

44.7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกที่ดีต่อสังคม

มิ.ย. 2563 -ก.ค. 2563

45.การจัดทาและการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการดิจิทลั

ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563

-

ระดับความสาเร็จการจัดทาและ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ดิจิทลั

46.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563

-

ระดับความสาเร็จการศึกษา ติดตาม ระดับที่ 5 มีการสอบถาม
และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ความพึงพอใจต่อระบบ ICT
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สนพ.
สารสนเทศ

46.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

5,489,200 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับที่ 5 มีการสอบถาม
ปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแล ความพึงพอใจต่อระบบ ICT
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจน สนพ.
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ระดับที่ 2 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

46.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

2,840,200 ระดับความสาเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ระดับที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้
บุคลากรใน สนพ.

ระดับที่ 3 จัดทา TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ.

-

การจัดสรรงบประมาณจาปี
ล่าช้า และได้ดาเนินการทันที
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ

47. การจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.

ต.ต 2562 - ก.ย. 2563

-

ระดับที่ 5 การจัดทาข้อมูล
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน
และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.

ระดับที่ 3 การจัดทาข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน โดยได้นาเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

-

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 ทาให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 มีการจัดกิจกรรม/ ระดับที่ 1 มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม
โครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการ แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กว่าร้อยละ 70
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

44,200 ระดับความสาเร็จการจัดโครงการ/ ระดับที่ 5 สรุปและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลการจึดโครงการ
และจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
ระดับที่ 5 มีการสอบถาม
ความพึงพอใจต่อระบบ ICT
สนพ.

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

-

-

ระดับที่ 1 อยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์
กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สนพ.

-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมได้

ระดับที่ 2 รวบรวมและจัดทาแผนปฏิบตั ิการดิจิทลั

-

-

ระดับที่ 2 จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

46. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. ตาม
กาหนดเวลา

1,954,201

-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
48. โครงการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

49. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

มี.ค. 2563 - ก.ย. 2563

งบประมาณที่
ได้รบั /สัญญา

ตัวชี้วัด

480,000 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม

เป้าหมาย
ระดับที่ 5 ดาเนินการ
ประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกัดและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาจัดสรรตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินฯ

ผลการดาเนินงาน
ระดับที่ 5 ดาเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงาน
ในสังกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 และอยู่ระหว่าง
รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ

1,865,643.44 การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงาน มีจานวนการปิดบัญชีโครงการ ดาเนินการปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
มากกว่า 60 โครงการ
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จานวน
49 โครงการ

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

106,734

-

248,838

-

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2563
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1 การทบทวนและจัดทาแผน PDP ให้สอดคล้องกับ
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่
1.1.1 จานวนนโยบาย
1
1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
ความมั่นคงทางพลังงาน
แผน มาตรการ และ
พลังงาน
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(Energy Security)
แนวทางที่นาไปสู่
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
2 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนาร่องการพัฒนาธุรกิจ
ความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
การตอบสนองด้านโหลด (งบปี พ.ศ. 2562)
พลังงาน
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
3 โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
ธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการ
แผนพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เติบโตของประเทศ
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
4 โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
เคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.2 มีนโยบายด้านพลังงาน
ที่สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ (Economic
Development)

ตัวชี้วดั

1.2.1 จานวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

-

-

-

-

กฟ.

-

-

-

-

25.00

กฟ.

-

-

-

-

6.37

กป.

-

-

-

-

17.00

กป.

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ
(2) ดาเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ

5 การแก้ไขคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กาหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามัน
เชื้อเพลิง

-

-

-

-

-

กป.

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

6 การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะของประเทศไทย

-

-

-

-

-

กอ.

7 โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ

12.40

-

-

-

-

กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

กลยุทธ์หลัก/
วิธกี ารดาเนินการ
1.2.2 จัดทานโยบายเพื่อการกาหนดราคาพลังงาน
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงาน
ที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุก

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
8 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบาย
การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
ปี 2564-2568

งปม.
6.58

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กฟ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2563
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

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุ
ภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

0.09

-

-

-

-

กฟ.

10 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ
ส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน
อาเซียน (ASEAN Power Grid)

0.04

-

-

-

-

กฟ.

11 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์
สาขาพลังงาน (คณะทางานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์)

0.04

-

-

-

-

กฟ.

12 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซ
เบอร์ (Cybersecurity) (งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)

-

-

15.82

-

-

กฟ.

9

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
AEDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)

13 โครงการศึกษาการส่งเสริมแปรรูปขยะพลาสติกเป็น
พลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

กป.

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
EEP
(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
(3) ส่งเสริมโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

14 โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานบนสื่อออนไลน์

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

กอ.

15 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)
16 โครงการการประกวดโครงร่างวิจยั พลังงาน (Pitching)
ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

กอ.

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

กอ.

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน Oil
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
Oil
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ามันเชื้อเพลิง

-

-

-

-

-

-

-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ
(Energy Monitoring and
Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2

2.3 ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียมี
ส่วนร่วมในการกาหนดและ
ดาเนินนโยบาย (Public
Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มสี ว่ น
ได้สว่ นเสียต่อการ
ดาเนินนโยบายพลังงาน

70

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

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

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
17 การทบทวนและจัดทาแผนบริหารจัดการ Gas
(พ.ศ. 2561 – 2580)

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กป.

18 การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษา
ความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มกี ารแข่งขันและเกิด
ประโยชน์กบั ผู้บริโภค

-

-

-

-

-

กป.

19 โครงการศึกษาเพื่อจัดทามาตรการส่งเสริมการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อ
ทดแทนน้ามันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

-

-

5.00

-

-

กป.

20 โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง
พ.ศ. 2565 – 2574
21 การติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมให้มกี าร
ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (B100, เอทานอล)

-

-

-

-

23.60

กฟ.

-

-

-

-

-

-

22 โครงการสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีสว่ น
ร่วมต่อนโยบายพลังงาน

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

ลก.

23 โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดา้ นนโยบาย
พลังงาน

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

ลก.

24 โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรพลังงาน เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจเทคโนโลยี (startup) ที่ชว่ ยส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

ลก.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2563
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

14

3.1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
(1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน
(2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
(3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัด
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
25 โครงการศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

29.88

-

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

ศท.

อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ

26 โครงการจัดทาข้อมูลงานวิจยั และทะเบียนนักวิจยั ด้าน
พลังงาน

กอ.

27 การวิเคราะห์ Energy Index

-

-

-

-

-

ศท.

28 การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ
(Load Forecast) และ การจัดทาประมาณการความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ

-

-

-

-

-

ศท.

29 โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology
30 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-

-

-

-

15.00

ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

31 การจัดทาข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับ
สมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

0.07

-

-

-

-

ศท.

32 การวิเคราะห์และจัดทาประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

-

-

-

-

-

ศท.

0.79

-

-

-

-

ศท.

0.08

-

-

-

-

ศท.

0.08

-

-

-

-

ศท.

33 การพัฒนาแบบจาลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือ
พหุภาคีและทวิภาคี
34 การประชุมคณะทางานขององค์การพลังงานโลก (World
Energy Council Work Programme)
35 การประชุมภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจานวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2563
วิธกี ารดาเนินการ
36 โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลนโยบายและแผนพลังงาน
5
3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
(Public)
36.1 รายงานประจาปีของ สนพ.
(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลพลังงาน 36.2 รายงานสถิตขิ อ้ มูลพลังงานของประเทศ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาข้อมูลพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ดา้ นพลังงาน
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

80

0.60
0.23

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

-

-

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

กย.
ศท.

37 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ
37.1 การกาหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางานให้ 38 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
บุคลากร (Facilities & Welfare)
38.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อ่
คุณภาพชีวติ ในที่ทางาน
38.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอานวย
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
39 โครงการสวัสดิการ สนพ.
3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด

งปม.

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน (Skill) 40 แผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.
(1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
41 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
(2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ
ตาแหน่งและสายงาน
เฉพาะตาแหน่งและสายงาน
41.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน
(3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัตงิ าน 41.2 การสัมมนาเรื่องแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านยานยนตร์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน
41.3 ด้านการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงาน
41.4 ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ

-

-

-

-

-

ลก.

5.75

-

-

-

-

ลก.

0.08

-

-

-

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.

0.01
0.09

-

-

-

-

ตส.
กอ.

0.10
0.15

-

-

-

-

กย.
ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

กลยุทธ์หลัก/
วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

42 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัตงิ าน
42.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายด้าน
พลังงาน
42.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ
42.3 การส่งบุคลากรอบรมการเขียนหนังสือราชการและ
รายงานการประชุม
42.4 การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย
3.3 การปฏิบัตงิ านอย่างมี 3.3.1 คะแนนการ
ประสิทธิภาพ (Smart Work) ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
สนพ.

4.6

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good
Governance)
(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล

-

-

-

-

0.17

ลก.

0.03
-

-

-

-

-

ลก.
ลก.

0.02

-

-

-

-

ลก.

43 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
43.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจาปี
43.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัตงิ านของ สนพ.

-

-

-

-

-

กพร.
กพร.

43.3 การจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านประจาปี

-

-

-

-

-

กพร.

0.01

-

-

-

-

ตส.
ลก.

-

-

-

-

-

กย.

-

-

-

-

-

ลก.
ลก.
ลก.

44 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
44.1 การปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเชิงรุก
44.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.
44.3 การดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)
44.4 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.
44.5 การจัดทารายงานการเงินประจาปีของ สนพ.
44.6 การดาเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.
44.7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดตี อ่ สังคม

0.04

-

-

-

-

ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2563
วิธกี ารดาเนินการ
85 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัตงิ าน
(2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ลดลง

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
45 การจัดทาและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล
46 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ าน
46.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
46.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ
46.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(PC or Notebook)
47 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จา่ ย
งบประมาณของ สนพ.

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

5.49

-

-

-

-

ศท.

2.84

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

กย.

3.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน

48 โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหาร
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

-

-

-

0.48

-

ลก.

3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จา่ ยเงินกองทุนและ
ระบบการกากับดูแลการติดตามและประเมินผล
การใช้จา่ ยเงินกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ

49 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1.87

-

-

-

-

ลก.

37.49

-

50.70

รวม

0.48

87.14

