รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2564

1
6
7
11
14
20
21

บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติ รำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มีเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ จำนวน 4 เป้ำประสงค์ 4 ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 3 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด เนื่องจำก กำรดำเนินโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเพื่อให้มีควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 75
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1.1 มีนโยบำยที่นำไปสู่ควำม
มั่นคงทำงพลังงำน (Energy
Security)
1.2 มีนโยบำยด้ำนพลังงำน
ที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ (Economic
Development)
1.3 มีนโยบำยที่นำไปสู่กำร
ใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Energy
Efficiency)
1.4 มีนโยบำยที่นำไปสู่กำร
ใช้พลังงำนทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Environment)

1.1.1 จำนวนนโยบำย แผน
มำตรกำร และแนวทำงที่นำไปสู่
ควำมมั่นคงทำงพลังงำน
1.2.1 จำนวนนโยบำยส่งเสริม
ให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำร
พลังงำน

ปี 2564
ค่า
ผลการ
ร้อยละ
เป้าหมาย ดาเนินงาน ความสาเร็จ
1
4
400

1

5

500

1.3.1 จำนวนนโยบำยและ
มำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2

2

2

1.4.1 จำนวนนโยบำยมำตรกำร
ด้ำนพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

1

0

0

หมายเหตุ

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
จำนวน 3 เป้ำประสงค์ 3 ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 100
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 2.1.1 จำนวนมำตรกำรและ
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย โครงกำรทีส่ ่งเสริมและสนับสนุน
(Policy Implementation) แผนบูรณำกำรพลังงำนระยะ
ยำวของประเทศ
2.2 ระบบกลไกกำรติดตำม 2.2.1 จำนวนข้อเสนอแนะ
และประเมินผลนโยบำย
นโยบำยและแผนด้ำนพลังงำนที่
พลังงำนของประเทศ
ได้จำกกำรติดตำมและ
(Energy Monitoring and
ประเมินผล
Evaluation)

ปี 2564
ผลการ
ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน ความสาเร็จ
19
19
100

2

2

หมายเหตุ

100

1

ปี 2564
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ผลการ
ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน ความสาเร็จ
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 2.3.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
70
89.80
128
ร่วมในกำรกำหนดและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรดำเนิน
ดำเนินนโยบำย (Public
นโยบำยพลังงำน
Participation)

หมายเหตุ

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ จำนวน 4 เป้ำประสงค์
8 ตัวชี้วัด ดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 7 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด เนื่องจำกบุคลำกร
ของ สนพ. เห็นว่ำระบบ ICT ควรมีกำรปรับปรุงระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย และควรอัพเดทข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 87.50
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูล
พลังงำนของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

3.2 บุคลำกรมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ (Smart
Colleague)

3.3 กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Smart
Work)

3.4 บริหำรกองทุนพลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ระดับควำมสำเร็จของ
ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ

ปี 2564
ผลการ
ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน ความสาเร็จ
5
5
100

3.1.2 จำนวนรำยงำนและผล
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
พลังงำน
3.1.3 ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของ
จำนวนผู้เข้ำถึงข้อมูลพลังงำน

14

16

144

5

5

100

3.2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร สนพ.

90

90

100

3.2.2 ร้อยละของบุคลำกรของ
สนพ. มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
3.3.1 คะแนนกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรของ สนพ.
3.3.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร สนพ. ต่อระบบ ICT
3.4.1 ร้อยละกำรใช้จ่ำย
งบประมำณจำกเงินกองทุนเมื่อ
เทียบกับงบประมำณทีไ่ ด้รับ
จัดสรรเงินกองทุน

80

80

100

75.00 89.99

86.25

100

90

80

89

80

96.40

121

หมายเหตุ

เป็นกำร
ประเมินตนเอง
ของส่วน
รำชกำร

งบประมำณ
ของเงินกองทุน
อุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่น
ปิโตรเลียม
เพียงกองทุน
เดียว

2

2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์น โยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 15 โครงกำร
มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร และมีโครงกำร
ที่ได้ประกำศยกเลิกโครงกำรฯ จำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 72.00
ชื่อโครงการ
1. กำรทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อนำร่องกำรพัฒนำธุรกิจกำรตอบสนองด้ำน
โหลด (ต่อเนื่องปี 2563)
3. โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต
(ต่อเนื่องปี2563)
4. กำรจัดทำแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติเพือ่ ควำมมั่นคง
5. กำรทบทวนและจัดทำแผนบริหำรจัดกำรก๊ำซ (พ.ศ. 2561 – 2580)
6. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ
(ต่อเนื่องปี 2563)
7. โครงกำรนำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำในกำร
วิเครำะห์เชิงนโยบำยและกำรกำกับดูแลกิจกำรพลังงำน (ปี2563)
8. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ระยะที่ 2
9. โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงและแลกเปลีย่ นไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคอำเซียน (Grid Connector)
10. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดทำนโยบำยกำรกำหนดโครงสร้ำง
อัตรำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)
11. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนต้นทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ปี
2563)
12. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตระบบ
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี่ (ปี 2563)
13. โครงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ
14. โครงกำรพัฒนำนโยบำยและรูปแบบธุรกิจกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกใบ
อ้อยรองรับนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลและลดปัญหำกำร
ปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)
15. โครงกำรศึกษำแนวทำงในกำรนำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและกลไก
กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนของไทย

ร้อยละความสาเร็จ

หมายเหตุ

20
100
100
100
100
100
60
100
80
100
40
40
60
ยกเลิกโครงกำร

40
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2.2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ขั บ เคลื่ อ นนโยบายพลั ง งานของประเทศ มี 13 โครงกำร มี โครงกำร
ที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย 7 โครงกำร ไม่ บ รรลุ เป้ ำ หมำย 6 โครงกำร คิ ด เป็ น ควำมส ำเร็ จ
ร้อยละ 80.00
ชื่อโครงการ
16. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
(GMS)
17. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนม่ำร์ สำขำพลังงำน

18. โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของ
ประเทศไทยระยะปำนกลำง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563)
19. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์ (Cyber
security) (ต่อเนื่องปี 2563)
20. โครงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต
เทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศไทย
21. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงำนหมุนเวียน
22. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) ปีงบประมำณ 2563- 2564
ส่วนที่ 1 (ปี 2563)
23. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรพลังงำน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี
(Startup) ที่ช่วยส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์พลังงำน (ปี 2563)
24. โครงกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่งและ
ทบทวนหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ
25. กำรประเมินดัชนีชี้วัดด้ำนพลังงำนของประเทศปี 2563
26. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยพลังงำน (ปี 2563)
27. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน์
(ปี 2563)
28. กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นต่อแผนกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ
100

หมายเหตุ

20 สถำนกำรณ์ทำง

กำรเมืองของ
เมียนม่ำร์ จึงไม่มี
กำรประชุม

80
100
100
80
100
80
80
100
100
100
0 COVID-19 จึงไม่

สำมำรถดำเนินกำรได้

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 19 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 12 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร คิดเป็นควำมสำเร็จร้อยละ 84.91
ชื่อโครงการ
29. โครงกำรเชื่อมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
(แผนงำนบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล)
30. กำรวิเครำะห์ Energy Index
31. กำรจัดทำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ
32. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ
33. โครงกำรสำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจำก Disruptive Technology
(ต่อเนื่องปี 2563)

ร้อยละความสาเร็จ
50

หมายเหตุ

100
80
100
80
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ชื่อโครงการ
34. 'กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy
Review)
35. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
36. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
37. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
38. โครงกำรสวัสดิกำร สนพ.
39. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งและสำยงำน
40. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ ั่วไปในกำรปฏิบตั ิงำน
41. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ
42. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
43. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
44. กำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั
45. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
46. โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่นปิโตรเลียม
47. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)

ร้อยละความสาเร็จ
100

หมายเหตุ

93.33
100
100
100
100
0 COVID-19 จึงไม่

สำมำรถดำเนินกำรได้

60
100
100
100
100
100
100

1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ในช่ว งเดือนตุล ำคม 2563 – กันยำยน 2564 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19
ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น โครงกำร/กิ จ กรรมที่ มี ก ำรรวมตั ว กั น ของกลุ่ ม คน เช่ น กำรประชุ ม กำรอบรมสั ม มนำ
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนด
2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงดำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19
คลี่คลำยลง ควรเร่งดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
2.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงไว้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในส่วนที่สำมำรถทำได้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น

5

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

7

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ 1. การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ให้
มั่นคงทางพลังงาน (Energy สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
Security)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รบั

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ขยายโครงการสิ้นสุด 24 ธ.ค. 2564

−

2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ นาร่องการพัฒนา
ธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564

3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพืน้ ที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกและพืน้ ที่ที่มีศักยภาพเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)

พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564

4.' การจัดทาแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพือ่ ความมั่นคง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

5. 'การทบทวนและจัดทาแผนบริหารจัดการก๊าซ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จของการทบทวนและจัดทาแผน ระดับที่ 5: กพช. ให้ความเห็นชอบร่าง
PDP2022
แผนฯ

25,000,000.0 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการเตรียม
ความพร้อม เพือ่ นาร่องการพัฒนาธุรกิจการ
ตอบสนองด้านโหลด
17,000,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษากรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4
ในพืน้ ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพืน้ ที่ที่มี
ศักยภาพเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
(ต่อเนื่องปี 2563)
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนโครงสร้าง
−
พืน้ ฐานพลังงานที่สามารถรองรับการจัดหาและ
จัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ

−

ค่าเป้าหมาย

ระดับที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
ระดับที่ 1: จัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และจัดทา
สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาร่างแผน PDP2022

ระดับที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลสาเร็จ
(100%)

งบประมาณที่ใช้จริง
20%

100%

−

22,162,000.00

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
เนื่องจากได้เกิดการแพร่
ระบาดซ้าของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอก 3 และ
เพือ่ เป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดต่อดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นต้องขอเลื่อนการจัด
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
และรับฟังความคิดเห็น
โครงการฯ ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ได้ทนั ในเวลาที่กาหนดตาม
สัญญา ที่ปรึกษาฯ จึงได้มี
หนังสือขอให้ สนพ. พิจารณา
ขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 4
เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 24
สิงหาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่
24 ธันวาคม 2564

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
กฟ.

−

กฟ.

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับ
รายงานฉบับสมบูณ์เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
Report) ภายใน 14 เดือนนับตั้งแต่ลง
นามในสัญญา (ภายใน ม.ค. 64)

100%

17,000,000.00

−

กป.

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 หน่วยงานนาไปสู่การปฏิบตั ิ

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 หน่วยงานนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ครม. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 มีมติรับทราบ มติ กพช.เมื่อวันที่ 1
เม.ย. 64 เรื่องโครงสร้างพืน้ ฐานก๊าซธรรมชาติ แล้ว โดยมี สนพ. ชธ.
กกพ. ปตท. กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้นาแผนโครงสร้าง
พืน้ ฐานก๊าซธรรมชาติ ไปสู่การปฏิบตั ิ

100%

−

−

กป.

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม Gas Plan 2018 โดย
ชธ. และ ปตท. ได้นาปริมาณการนาเข้า LNG ปี 2564 - 2566 เท่ากับ
0.48 1.74 และ 3.02 ล้านตันต่อปี ต่อ กบง. โดยเดือนมกราคมถึง
กรกฎาคม 2564 ปตท. ได้มีการนาเข้า Spot LNG แล้วจานวน 10 ลา
เรือ คิดเป็น 0.80 ล้านตัน

100%

−

−

กป.

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการทบทวน ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดาเนินการตาม Gas Plan 2018
(Gas Plan 2018)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่ 6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
สนับสนุนการพัฒนา
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)
เศรษฐกิจ (Economic
Development)

1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy
Efficiency)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รบั

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน

22 มี.ค. 2563 - 22 ธ.ค. 2563

12,398,200.00 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

ระดับที่ 5 : รายงานรายงานฉบับ
สมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ

ระดับที่ 5 : รายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะ
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

7. 'โครงการนาร่องพัฒนา Use Case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิง
นโยบายและการกากับดูแลกิจการพลังงาน (ปี2563)

ก.พ. 2564 - ม.ค. 2565

15,890,000.00 ระดับความสาเร็จของการนาร่องพัฒนา Use
Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแลกิจการ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : มี use case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแล
กิจการพลังงาน

ระดับที่ 3 : มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work shop) เพือ่ นาร่องพัฒนา
Use Case ด้านไฟฟ้า

8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน
(Grid Connector)

3 ก.พ. 2564 - 2 พ.ย. 2564

7,488,000.00 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการศึกษา
การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าใน ภูมิภาคอาเซียน (Grid
Connector)

ระดับที่ 4 : รายงานผลการดาเนินงาน ฉบับที่ 2
โดยที่ปรึกษา (ม.เกษตร) ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2 พร้อม
ทั้งจัดประชุมนาเสนอรายงานฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
ทั้งนี้ มีกาหนดการที่จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน
(Grid Connector) ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทา
นโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

23 มี.ค. 2563 - 23 ธ.ค. 2563

6,573,700.00 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการศึกษา ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการกาหนด
ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
แนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบายการ
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ไทย ปี 2564 - 2568
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี ปี 2564 - 2568
2564 – 2568

11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี
2563)

18 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565

−

ระดับความสาเร็จการจัดทาแนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

15,005,600.00 ระดับความสาเร็จของโครงการทบทวนต้นทุนใน
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ระดับที่ 5 : นาแนวทางการส่งเสริมการ ระดับที่ 5 : นาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ระยะที่ 2 เสนอ กพช. เพือ่ พิจารณา โดย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ครม. มี
เสนอ กพช. เพือ่ พิจารณา
มติรับทราบ มติ กพช.เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 โดยมอบหมายให้ กบง.
เป็นผู้พจิ ารณาและดาเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบตั ิให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ผล
ระดับที่ 2 : สรุปการศึกษาและทบทวนนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศใน
การศึกษาและทบทวนต้นทุนในการรับซื้อ ปัจจุบนั พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่มีผล
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ต่อการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
ทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ผลสาเร็จ
(100%)

งบประมาณที่ใช้จริง
100%

12,390,000.00

60%

6,245,600.00

100%

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
−

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
กฟ.

กฟ.

−

−

กป.

80%

6,287,300.00

−

กฟ.

100%

6,537,700.00

−

กฟ.

−

−

กฟ.

40%

12. 'โครงการศึกษาเพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565

15,000,000.00 ระดับความสาเร็จของการศึกษาเพือ่ จัดทา
ระดับที่ 5 : นาเสนอแผนปฏิบตั ิการฯ ต่อ ระดับที่ 2 : นาเสนอเป้าหมาย/แนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการใช้ระบบกักเก็บพลังงานของไทย ต่อ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
การกักเก็บพลังงาน
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

40%

14,950,000.00 จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ จากเหตุ
ดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการ
ประชุมให้เป็นออนไลน์และ
ยกเลิกการศึกษาดูงานซึ่งได้
ดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
ของสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กอ.

13. 'โครงการจัดทาแผนการพัฒนาสถานีประจุ
แบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ รองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565

15,000,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการจัดทาแผนการ
พัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพือ่ รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ

60%

14,950,000.00 จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ จากเหตุ
ดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการ
ประชุมให้เป็นออนไลน์และ
ยกเลิกการศึกษาดูงานซึ่งได้
ดาเนินการแก้ไขรายละเอียด
ของสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กอ.

ระดับที่ 5 : จัดทาแผนการพัฒนาสถานี ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดต่อระบบไฟฟ้า และเสนอแนะ
อัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ ข้อกาหนดที่จาเป็นต่อการจัดตั้งสถานี
รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รบั

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน

14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหา
การปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565

10,000,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาพัฒนา
นโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการศึกษา
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
แนวทางที่เหมาะสมในการนาใบและยอด
อ้อยไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพือ่ สนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
ต่อ ผอ.สนพ.

15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการนากลไก RECs
มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย

22 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2565

12,000,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาแนวทางใน
การนากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไก
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของไทย

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการศึกษาแนว
ทางการนากลไก RECs มาปรับปรุงการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 2 : ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบกลไกการรับซื้อไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

ผลสาเร็จ
(100%)
−

งบประมาณที่ใช้จริง
−

40%

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
สนพ.ได้ดาเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาจานวน 2 ครั้งแต่ไม่มีผู้
ผ่านการคัดเลือก และหากต้อง
ดาเนินการคัดเลือกใหม่อาจใช้
เวลาไม่เพียงพอต่อการทา
สัญญาจ้างให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงได้ยกเลิกโครงการ

11,990,000.00 จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ จึงจะปรับ
รูปแบบการประชุมให้เป็น
ออนไลน์ ซึ่งจะต้องแก้ไข
รายละเอียดของสัญญาต่อไป

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
กอ.

กอ.

10

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

11

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ประเทศในอนุภมิภาคลุ่มแม่นาโขง (GMS)
(Policy Implementation)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
(100%)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

30,000.00 การเข้าร่วมประชุมทีเ่ กี่ยวข้องกับการซือขาย ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional
ไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่นาโขง
Power Trade Coordination
(RPTCC) จานวน 2 ครัง
Committee Meeting (RPTCC)

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power
Trade Coordination Committee Meeting
(RPTCC) ครังที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม
2564 โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

100%

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

30,000.00 ระดับความสาเร็จของการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย –
เมียนมาสาขาพลังงาน

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการศึกษาของ
คณะทางานร่วมฯ แก่ MTJWG/C

ระดับที่ 1 : แต่งตังคณะทางานร่วมระหว่าง ไทยเมียนม่าร์

20%

18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574
(ต่อเนือ่ งปี 2563)

7 เม.ย. 2563 - 6 ต.ค. 2564

23,600,000.00 ระดับความสาเร็จโครงการพัฒนาแผนการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยระยะปานกลาง
พ.ศ. 2565-2574

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์

ระดับที่ 4 : รายงานผลการดาเนินงาน ฉบับที่ 3

19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์
(Cybersecurity) (ต่อเนือ่ งปี 2563)

12 ก.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2563

15,817,032.00 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับ
สมาร์ทกริด

20. โครงการจัดทาแผนการพัฒนางานวิจยั
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

30 ธ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2564

6,722,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการจัดทา
แผนการพัฒนางานวิจยั เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ท
กริดในประเทศไทย

ระดับที่ 5 : จัดทาแผนการพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับสมาร์ทก
ริด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่ รับ
ฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์สาหรับสมาร์ทกริด
ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์

21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพือ่ ส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียน

18 ก.พ. 2564 - 17 พ.ย. 2564

6,233,200.00 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาแนว ระดับที่ 5 : กรอบแนวทางการพัฒนาการ
ทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพือ่ ส่งเสริม
เพือ่ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน มาตรการทีเ่ หมาะสมใน
การส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน
และโครงสร้างราคาเพือ่ การซือขายไฮโดรเจน
เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ระหว่างไทย-เมียนม่าร์ สาขาพลังงาน

งบประมาณที่ใช้จริง

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

−

−

กฟ.

กฟ.

80%

ยังไม่มีการจัด
ประชุมร่วมกัน
ระหว่าง คณะทางาน
ฝ่ายไทย และ ฝ่าย
เมียนม่าร์ เนือ่ งจาก
สถานการณ์ทาง
การเมืองของ
เมียนม่าร์
20,969,000.00
−

ระดับที่ 5 : จัดทาแผนการพัฒนาการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับสมาร์ทกริด ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศไทย
และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และจัดประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับ
สมาร์ทกริด

100%

12,653,625.00

−

กฟ.

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์

100%

6,601,112.00

−

กฟ.

ระดับที่ 4 : กรอบแนวทางการพัฒนาการผลิตและการ
ใช้ไฮโดรเจนเพือ่ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน มาตรการที่
เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน
และโครงสร้างราคาเพือ่ การซือขายไฮโดรเจน

80%

−

5,928,560.00 จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 2019 ทาให้ไม่
สามารถการ
ดาเนินการตาม
สัญญา และต้องมี
การแก้ไขสัญญาจ้าง
ในส่วนทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินการได้

กฟ.

กอ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
(EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที่ 1
(ปี 2563)

25 ม.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564

8,500,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการลดการใช้
พลังงานภาครัฐ (EUI)

23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกร
พลังงาน เพือ่ สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี
(Starup) ทีช่ ่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1 ธ.ค. 2564

6,680,920.00 ระดับความสาเร็จของโครงการพัฒนา
ระดับที่ 5 : จัดกิจกรรมโครงการ THE
เครือข่ายนวัตกรพลังงาน เพือ่ สนับสนุนธุรกิจ ENERGiST 3 by EPPO
เทคโนโลยี(Startup) ทีช่ ่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

7,012,370.00 ระดับความสาเร็จของโครงการประเมินผล
การส่งเสริมการใช้เชือเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกาหนด
ราคาเชือเพลิงชีวภาพ

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้
และประเมินผลนโยบาย
เชือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวน
พลังงานของประเทศ (Energy หลักเกณฑ์การกาหนดราคาเชือเพลิงชีวภาพ
Monitoring and
Evaluation)

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564

25. การประเมินดัชนีชีวัดด้านพลังงานของ
ประเทศปี 2563

ต.ค. 2563 - ก.ย.2564

−

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการ ระดับที่ 5 : วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการประหยัด
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
พลังงานของส่วนราชการ โดยมีหน่วยงานทีต่ ้อง
รายงานข้อมูลทังสิน 14,753 หน่วยงาน โดยรายงาน
การใช้ไฟฟ้าครบ 12 เดือน จานวน 9,719 หน่วยงาน
มีผลรวมของการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 2,831.66 ล้าน
หน่วย ผลรวมของการใช้ไฟฟ้าจริง 1,608.14 ล้าน
หน่วย คิดเป็นการลดใช้ไฟฟ้าร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับ
การใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และรายงานการใช้นามันครบ 12
เดือน จานวน 9,546 หน่วยงาน มีผลรวมของการใช้
นามันมาตรฐาน 232.34 ล้านลิตร ผลรวมของการใช้
นามันจริง 118.42 ล้านลิตร คิดเป็นการลดใช้นามัน
ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับการใช้นามันมาตรฐาน

ระดับที่ 5 : จัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

งบประมาณที่ใช้จริง

ระดับที่ 4 : การจัดกิจกรรมคัดเลือกธุรกิจเทคโนโลยี

80%

3,300,000.00

−

ลก.

ระดับที่ 4 : จัดทารายงานผลความก้าวหน้าครังที่ 2

80%

4,170,408.00

−

กป.

100%

−

−

กย.

สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพืนทีส่ ื่อมวลชน และ
สื่อต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในสื่อต่างๆ รวมไม่น้อย
กว่า 100 ครัง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการ
เผยแพร่ข่าวรวม 581 ครัง

100%

2,985,300.00

−

ลก.

10,849,800.00

−

กอ.

−

กฟ.

2 ก.พ. 2564 - 1 ธ.ค. 2564

15,524,800.00 ระดับความสาเร็จของโครงการบริหารการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน

27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)

5 ม.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565

10,849,800.00 ระดับความสาเร็จโครงการบริหารและสร้าง ระดับที่ 5 : Facebook EPPO Thailand
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อ
และ Facebook รวมพลังหาร 2 มียอด
ออนไลน์ (ปี 2563)
ผู้ติดตามเพิม่ ขึนเพจละ 50,000 Pagelike

ระดับที่ 5 : Facebook EPPO Thailand และ
Facebook รวมพลังหาร 2 มียอดผู้ติดตามเพิม่ ขึนเพจ
ละ 50,000 Pagelike

100%

180,000.00 จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
ต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
จานวน 1 ครัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 300 คน

พน. จะมีการจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ (PDP2022)
ซึ่งมีกาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 ปัจจุบัน สนพ.
(กฟ.) อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทาสมมติฐานในการจัดทา PDP ซึ่งมีร่างกาหนดการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ภายในเดือน
มิถุนายน 2565

0%

พ.ย. 2563 - ส.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

4,250,000.00

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 26.' โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ร่วมในการกาหนดและดาเนิน ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)
นโยบาย (Public
Participation)

28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

100%

ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานการ
ระดับที่ 5 : นาเสนอรายงานการประเมิน ระดับที่ 5 : นาเสนอรายงานการประเมินดัชนีชีวัดด้าน
ประเมินดัชนีชีวัดด้านพลังงานของประเทศ ปี ดัชนีชีวัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563 พลังงานของประเทศ ปี 2563
2563
สนพ. มีพนที
ื ข่ ่าวโทน (บวกและกลาง) รวม
ไม่น้อยกว่า 70% ของปริมาณข่าวทีเ่ ผยแพร่
ตลอดระยะเวลาโครงการ
สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพืนทีส่ ื่อมวลชน
และสื่อต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในสื่อต่างๆ
รวมไม่น้อยกว่า 100 ครัง

ผลสาเร็จ
(100%)

−

กอ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

14

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
29.' โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน
(แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ัล)

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด

11,798,300.00 ระดับความสาเร็จของโครงการเชื่อมโยง
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจทิ ัล)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

-

ระดับความสาเร็จของการจัดทาค่า
ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ตอ่
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ คณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ประเทศ

ระดับที่ 4 : วิเคราะห์ผลจากแบบจาลอง

32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลอง
การพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

-

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการวิเคราะห์และจัดทารายงาน

35.' โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลั
งงาน าปีของ สนพ.
35.1 รายงานประจ

เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564

400,000.00 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ประจาปี 2563 ของ สนพ.

−

−

ศท.

100%

−

−

ศท.

100%

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

จานวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

80%

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจาทุก
เดือนครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ (1) Energy
Security (2) Energy Efficiency และ (3) Energy
Environment

31. การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ

−

ศท.

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจา
ทุกเดือนครอบคลุมทั้ง 3 เรื่อง

ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์
Energy Index

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

50%

-

34. 'การจัดทารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand
Energy Review)

−

อยูร่ ะหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมและติดตัง้
ระบบ รวมถึงการศึกษา สารวจความต้องการ
วิเคราะห์และออกแบบ WEB APPLICATION
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานฉบับที่ 2 ใน
วันที่ 20 ก.ย. 64 และขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินงวดที่ 2
ให้กบั ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ
Dashboard ได้มีการออกแบบในเบื้องต้นแล้ว ใน
หัวข้อเกีย่ วกับสถานการณ์การจัดหา การใช้ และ
ราคาน้ามัน อยูร่ ะหว่างการจัดทาข้อมูลเพื่อให้
Dashboard มีความสมบูรณ์ตอ่ ไป

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

15,000,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการสารวจ
และปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความ
ต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive
Technology (ต่อเนือ่ งปี 2563)

−

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศท.

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ออกแบบและพัฒนา Dash-board ในการนาเสนอ
รายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
นาเสนอผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จานวน
อย่างน้อย 2 Dashboard

30. การวิเคราะห์ Energy Index

33.' โครงการสารวจและปรับปรุงการ
25 ส.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว (ขยายเวลาการดาเนินโครงการฯ
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ถึง 24 ธ.ค. 2564)
จาก Disruptive Technology (ต่อเนือ่ งปี
2563)

ผลสาเร็จ
(100%)

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการวิเคราะห์และจัดทา
รายงาน

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการ ระดับที่ 4 : ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
ไฟฟ้าของประเทศต่อคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ ประเทศระยะยาว
ความต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผลและนาผล
พยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายที่เกีย่ วข้องต่อไป

มีการจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยจานวน 12 ครั้งต่อปี

มีการจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยจานวน 12 ครั้งต่อปี

ระดับที่ 5 : นาเสนอรายงานประจาปี 2563 ต่อ
ผู้บริหาร สนพ.

ระดับที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี 2563

80%

5,724,500.00

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

12,000,000.00 เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ทาให้การดาเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ที่ปรึกษาฯ จึงได้มีหนังสือขอให้ สนพ.
พิจารณาขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 4 เดือน
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 24 ส.ค. 2564 เป็น
สิ้นสุดวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ทั้งนี้ สนพ. ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดจากการได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 มิได้เกิดจากเจตนาของที่ปรึกษา
ฯ ในการที่จะดาเนินงานล่าช้า ประกอบกับ
การขอขยายระยะเวลาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา
97 จึงได้อนุมัตใิ ห้ที่ปรึกษาฯ ขยาย
ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการฯ เป็น
สิ้นสุด 24 ธ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

ศท.

100%

−

−

ศท.

80%

−

−

กย.
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3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

200,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการเผยแพร่
ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน(วารสาร
นโยบายพลังงาน)

ระดับที่ 5 : ดาเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน

ระดับที่ 5 : ดาเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับที่ 129 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
ผ่านทางเว็ปไซต์ สนพ. และสื่อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2564

100%

−

−

35.3 รายงานสถิตขิ ้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

230,000.00 ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิตพิ ลังงาน

100%

172,800.00

−

ศท.

36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับที่ 5 : ทาหนังสือแจ้งกอง/ศูนย์ เพื่อมอบหมาย
งานและรายงานผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

100%

−

−

ลก.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

5,830,000.00 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.

ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

100%

5,215,283.70

−

ลก.

100%

110,000.00

−

ลก.

35.2 วารสารนโยบายพลังงาน

37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
37.1 การอานวยความสะดวก ความ
สะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ
รปภ. แม่บ้าน)
37.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

38.' โครงการสวัสดิการ สนพ.

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของการหมุนเวียนเรียนรู้ ระดับที่ 5 : ทาหนังสือแจ้งกอง/ศูนย์ เพื่อ
งานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
มอบหมายงานและรายงานผลการปฏิบัตงิ านของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน

83,674.00 ระดับความสาเร็จของการตรวจเช็คระบบ ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
ห้องประชุมภายใน สนพ.
เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทาการ เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทาการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
โดยเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการสวัสดิการ

39.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

100,000.00 ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ

39.2 การฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(CGIA)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ผลสาเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ลก.

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

100%

−

−

ลก.

ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จานวน 5 เรื่อง

ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จานวน 7 เรื่อง ดังนี้
1. อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3
2. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส
รอบรู้วินัยการเงินการคลัง
3. อบรมหัวข้อ การปฏิบัตงิ านในระบบ GFMIS ช่วง
สิ้นปีงบประมาณ
4. อบรมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
5. อบรมหลักสูตร Security of Information
Technology in the Digital Age 4.0
6. อบรมหลักสูตร Effective Presentation by
Powerpoint Advanced
7. อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
2016/2019 PivotTable and PivotChart

100%

−

−

ลก.

ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 48 ชม.

ยังไม่มีการจัดการอบรมเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

0%

−

ด้วยมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ทา
ให้ ไม่มีการจัดโครงการอบรมฯจึงส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัตริ าชการได้

ตส.

39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน

ระดับความสาเร็จของการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

16

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
40.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป
ในการปฏิ
บัตงิ านกสูตร การฝึกซ้อม
40.1 อบรมหลั
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
40.2 แนวทางการนาเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

ตัวชีว้ ัด

22,000.00 จานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

ค่าเป้าหมาย
ระดับที่ 5 : จานวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน

ผลสาเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ไม่สามารถดาเนินการได้เนือ่ งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID 19

0%

−

−

ลก.

ไม่สามารถดาเนินการได้เนือ่ งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID 19

0%

−

−

กย.

−

ลก.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

101,100.00 บุคลากรของ สนพ. สามารถนาความรู้ที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้เป็น
สัมมนาไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
แนวทางในการนาเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน ให้สะท้อนความมัน่ คง มัง่ คั่ง และ
ยัง่ ยืน ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

100,000.00 จานวนรายงานผลการดาเนินงานดูแล
ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

42.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ระดับที่ 5 : ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
แผนปฏิรูปองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และ ดาเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การของ สนพ.
รอบ 12 เดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0600.2/ว69 ลงวันที่
19 มีนาคม 2564 และ 12 เดือน ตามหนังสือกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ที่ 0600.2/222 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2564 เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว

100%

−

−

กพร.

42.2 การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัตงิ านของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ระดับที่ 5 : จัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการ
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัตงิ านของ สนพ. ปฏิบัตงิ านของ สนพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกับ
ลงนาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัตงิ าน ให้กบั บุคลากรภายใน สนพ.
ทราบและถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ระดับที่ 5 : จัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านของ สนพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกับลง
นาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัตงิ าน ให้กบั บุคลากรภายใน สนพ.
ทราบและถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว
125 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

100%

−

−

กพร.

42.3 การจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านประจาปี

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ประจาปี

กพร.สนพ. ไม่ตอ้ งดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการประจาปี เนือ่ งจาก
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้กาหนดให้มีการประเมิน
ผู้บริหารองค์การตามแนวทางของ สานักงาน ก.พ.ร.
แต่จะเป็นการประเมินรายบุคคลตาม ว 20/2552
ของสานักงาน ก.พ.ร. เพียงอย่างเดียว (ประเมินเลื่อน
ขั้นเงินเดือน)

100%

−

−

กพร.

41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
41.1 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซด์ห้องสมุดออนไลน์
3.3 การปฏิบัตงิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : รายงานผลการดาเนินงานดูแลระบบ
ระดับที่ 3 : รายงานผลการดาเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดสานักงานนโยบายและแผน ฐานข้อมูลของห้องสมุดสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 3 ครั้ง
พลังงาน 2 ครั้ง

60%

24,877.50

42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5 : ติดตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านประจาปี 2564 รอบ 12 เดือน และ
รายงานผู้บริหาร สนพ. มาใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ (ผอ.สนพ.) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

43.1 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการประจาปี (KPI กรม)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

43.2 การปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเชิงรุก

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

100%

−

−

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กพร.

ระดับ 5 : ดาเนินการติดตาม รวบรวม จัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ.
พร้อมรายงานผลให้ สานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ
e-SAR ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

100%

−

−

กพร.

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ภายใน ครั้งที่ 3

100%

−

−

ตส.

ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานผลการ ระดับที่ 5 : จัดทาข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ ย
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตร งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร
มาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ สงป. สนพ.
302

ระดับที่ 5 : จัดทาข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ ย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.

100%

−

−

กย.

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)

ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจ ต่อผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา

100%

ระดับที่ 5 : มีการรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตาแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายงานผลร้อยละ
90

100%

−

−

ลก.

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 5 : จัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง ระดับที่ 5 : จัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง โดยส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่าน
ระบบ GAQA เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

100%

−

−

ลก.

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
การเงินประจาปีของ สนพ.

ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ
สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

100%

−

−

ลก.

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายใน
สนพ.

ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. และจัดส่งให้
กระทรวงพลังงาน

ระดับที่ 5 : ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อย
แล้ว พร้อมกับได้จดั ส่งรายงานผลการดาเนินงานรอบ
6 เดือน และ 9 เดือน ให้กระทรวงพลังงาน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้มี
หนังสือแจ้งให้จดั ส่งรายงานฯ รอบ 12 เดือน ดังนัน้
จึงยังไม่ได้ดาเนินการจัดส่งรายงานฯ รอบ 12 เดือน
ให้กระทรวงพลังงาน

−

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ระดับที่ 5 : ติดตาม รวบรวม จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานผลให้
สานักงาน ก.พ.ร. ผ่าน ระบบ e – SAR ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ภายใน

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3

43.3 การจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัตงิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณของ
สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

43.4 การดาเนินการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของภาครัฐ
(VFM)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

43.5 การดาเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ.
และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม ระดับที่ 5 : มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
ประจาปีงบประมาณ 2564
กว่าร้อยละ 90

43.6 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

43.7 การจัดทารายงานการเงินประจาปี
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

42.4 การควบคุมภายใน สนพ.

ตัวชีว้ ัด

ผลสาเร็จ
(100%)

43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล

-

ระดับที่ 5 : นาเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจ ต่อผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา

ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ สตง.
ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยจัดส่ง
แล้วเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กย.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

100%

−

−

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศท.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ. ร้อยละ 80

100%

−

−

ศท.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ. ร้อยละ 80

100%

5,078,232.70

−

ศท.

ระดับที่ 5 : ติดตัง้ อุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.

100%

568,838.00

−

ศท.

ระดับที่ 5 : ดาเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จา่ ยเงินฯ โดยได้
ดาเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2564
ต่อหน่วยงานในสังกัดแล้ว เมือ่ วันที่ 26 มกราคม
2564 และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จา่ ยเงินฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่
148) เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2564

100%

210,590.00

−

ลก.

100%

−

−

ลก.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการจัดทาและการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ. ร้อยละ 80

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

ระดับความสาเร็จของการศึกษา ติดตาม ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา ICT สนพ.
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/
บารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

5,290,000.00 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ

45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

2,960,000.00 ระดับความสาเร็จของการจัดหา
ระดับที่ 5 : ติดตัง้ อุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC
or Note-book)

46.' โครงการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

480,000.00 ระดับความสาเร็จของโครงการทบทวน
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
กองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม

47.' การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564

−

45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิ
ภาพการปฏิ
ัตงิ านและจัดหา
45.1ทธิการศึ
กษา ติดบตาม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
(เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ค่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

44.' การดาเนินงานตามแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล

ตัวชีว้ ัด

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ระยะเวลาดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ.

ระดับที่ 5 : ดาเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จา่ ยเงินฯ

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผล ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผล
การปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ การปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
ประจาปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.
ประจาปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ. ซึ่งดาเนินการ
จัดทาภาพรวมเสร็จแล้วเรียบร้อย อยูร่ ะหว่างเสนอ
ผอ.สนพ.

ผลสาเร็จ
(100%)
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แผนปฏิบตั ิราชการรายปี พ.ศ. 2564
เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ
1.1.1 จานวนนโยบาย
1
1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
1. การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy
แผน มาตรการ และ
พลังงาน
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
Security)
แนวทางที่นาไปสู่
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
ความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนาร่องการพัฒนาธุรกิจการ
ตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)
พลังงาน
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
แผนพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มศี ักยภาพ
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 4.' การจัดทาแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
5. 'การทบทวนและจัดทาแผนบริหารจัดการก๊าซ (พ.ศ. 2561
– 2580)
1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ
(2) ดาเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

-

-

-

-

กฟ.

-

-

-

-

25.00

กฟ.

-

-

-

-

17.00

กป.

-

-

-

-

-

กป.

-

-

-

-

-

กป.
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1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development)

ตัวชี้วดั
1.2.1 จานวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2564
วิธกี ารดาเนินการ
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)

1.2.2 จัดทานโยบายเพื่อการกาหนดราคาพลังงาน
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
(2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)

งปม.
12.39

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กฟ.

7. 'โครงการนาร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแล
กิจการพลังงาน (ปี2563)

-

-

-

-

15.89

กฟ.

8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
ระยะที่ 2

-

-

-

-

-

กป.

9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมภิ าคอาเซียน (Grid Connector)

7.89

-

-

-

-

กฟ.

10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบาย
การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

6.58

-

-

-

-

กฟ.

11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี2563)

-

-

-

-

15.01

กฟ.

1.2.3 จัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
(2) จัดทาโครงการนาร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
(3) เสนอนโยบายที่สง่ เสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
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1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency)

ตัวชี้วดั
1.3.1 จานวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
2
1.3.1 จัดทานโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
12. 'โครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
(ปี 2563)
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
15.00

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามแผน EV 13. 'โครงการจัดทาแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่
(Road Map EV)
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน ไฟฟ้าของประเทศ
ยนต์ไฟฟ้า
(2) จัดทาโครงการนาร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่สง่ เสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

-

-

-

-

15.00

กอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน 14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการ
ทดแทน
ใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิต
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)
ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการนากลไก RECs มาปรับปรุง
(2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
นโยบายและกลไกการส่
งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมุนเวียนของไทย

-

-

-

-

10.00

กอ.

-

-

-

-

12.00

กอ.
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เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2564
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 2.1.1 จานวน
15
2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานตามนโยบาย (Policy มาตรการและ
PDP
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

16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภมิ
ภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

0.03

-

-

-

-

กฟ.

17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนม่าร์
สาขาพลังงาน

0.03

-

-

-

-

กฟ.

18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน
สมาร์ท
กริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574
(ต่19.
อเนืโครงการพั
่องปี 2563)
ฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้าน

-

-

-

-

23.60

กฟ.

-

-

15.82

-

-

กฟ.

20. โครงการจัดทาแผนการพัฒนางานวิจยั เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีดา้ นสมาร์ทกริดในประเทศไทย

6.72

-

-

-

-

กฟ.

21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

6.23

-

-

-

-

กอ.

ไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)

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

เป้าหมาย
2564

กลยุทธ์หลัก/
วิธกี ารดาเนินการ
'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
EEP
(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
' (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
' (3) ส่งเสริมโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ
2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)
23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรพลังงาน เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจเทคโนโลยี (Starup) ที่ชว่ ยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ปี 2563)

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
8.51
-

6.68

-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กอ.

-

ลก

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน Oil
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
Oil Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ามันเชื้อเพลิง
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
Gas Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ
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ตัวชี้วดั

2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2.3 ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วม 2.3.1 ร้อยละความ
ในการกาหนดและดาเนิน
พึงพอใจของผู้มสี ว่ น
นโยบาย (Public Participation) ได้สว่ นเสียต่อการ
ดาเนินนโยบายพลังงาน

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
2
2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
นโยบายและแผนพลังงาน
ภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเชื้อเพลิง
โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนิน ชีวภาพ
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
(1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล
(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการดาเนินการจัดทานโยบายและแผน เพื่อ
นามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
(3) จัดทาข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล

60

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

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
7.01
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
กป.

25. การประเมินดัชนีชี้วดั ด้านพลังงานของประเทศปี 2563

-

-

-

-

-

กย.

26.' โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดา้ นนโยบาย
พลังงาน (ปี 2563)

-

-

15.52

-

-

ลก.

27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
บนสื่อออนไลน์ (ปี 2563)

-

-

12.12

-

-

กอ.

28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.18

-

-

-

-

กฟ.
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เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
3.1.1 ระดับ
3
3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
29.' โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการบริหาร
พลังงานของประเทศ (Thailand ความสาเร็จของระบบ
ประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)
จัดการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ัล)
Energy Information Hub) ฐานข้อมูลและ
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
สารสนเทศ
ประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
(3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน
พลังงานของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

งปม.
11.79

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

-

-

ศท.

ระดับความสาเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 1 = ระบบฐานข้อมูล (Database) 2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support
System) 4 = ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 5 = ระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

3.1.2 จานวนรายงาน
และผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจานวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

14

5

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

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
(Public)
(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลพลังงาน
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาข้อมูลพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ดา้ นพลังงาน

30. การวิเคราะห์ Energy Index

-

-

-

-

-

ศท.

31. การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

-

-

-

-

-

ศท.

32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-

-

-

-

-

ศท.

33.' โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)

-

-

-

-

15.00

ศท.

34. 'การจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
(Thailand Energy Review)

-

-

-

-

-

ศท.

0.40
0.20
0.23

-

-

-

-

กย.
ลก.
ศท.

35.' โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลนโยบายและแผนพลังงาน
35.1 รายงานประจาปีของ สนพ.
35.2 วารสารนโยบายพลังงาน
35.3 รายงานสถิตขิ อ้ มูลพลังงานของประเทศ
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3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

ตัวชี้วดั
3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2564
วิธกี ารดาเนินการ
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

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
36.' ระบบข้าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สงู

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางานให้ 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
บุคลากร (Facilities & Welfare)
37.1 การอานวยความสะดวก ความสะอาด และความ
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อ่
ปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)
คุณภาพชีวติ ในที่ทางาน
37.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอานวย Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
38.' โครงการสวัสดิการ สนพ.

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ลก.

5.83

-

-

-

-

ลก.

0.11

-

-

-

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.
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ตัวชี้วดั
3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
80
3.2.3 พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน (Skill) 39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
(1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ตาแหน่งและสายงาน
(2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ
39.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
เฉพาะตาแหน่งและสายงาน
39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
(3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัตงิ าน ภายในภาครัฐ (CGIA)
40.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัตงิ าน
40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
40.2 แนวทางการนาเสนอนโยบายด้านพลังงาน
3.2.4 จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge 41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
Management)
41.1 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์ห้องสมุด
(1) กาหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร ออนไลน์
ต้องการ (Knowledge Vision)
(2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing)
(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย
(Knowledge Assets)

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

0.10
-

-

-

-

-

ลก.
ตส.

0.02
0.10

-

-

-

-

ลก.
กย.

0.10

-

-

-

-

ลก.

3.2.5 การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจยั
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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3.3 การปฏิบัตงิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

ตัวชี้วดั
3.3.1 คะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
สนพ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
2564
วิธกี ารดาเนินการ
4.6 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมี
42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good
42.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ
Governance)
42.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัตงิ านของ
(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ สนพ.
42.3 การจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจาปี
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร 42.4 การควบคุมภายใน สนพ.
43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
สู่ระดับมาตรฐานสากล
43.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการประจาปี (KPI กรม)
43.2 การปฏิบัตกิ ารตรวจสอบเชิงรุก
43.3 การจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จา่ ย
งบประมาณของ สนพ.

งปม.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

-

-

-

-

-

กพร.
กพร.

-

-

-

-

-

กพร.

-

-

-

-

-

กพร.

-

-

-

-

-

กพร.

-

-

-

-

-

ตส.
กย.

-

-

-

-

-

กย.

-

-

-

-

-

ลก.

43.6 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

43.7 การจัดทารายงานการเงินประจาปีของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

43.4 การดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของภาครัฐ (VFM)
43.5 การดาเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.
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ตัวชี้วดั
3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/
2564
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
44.' การดาเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ัล
45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ าน
45.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

80

45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC
or Notebook)
3.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ 46.' โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุน
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
สนับสนุน
3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จา่ ยเงินกองทุนและ
ระบบการกากับดูแลการติดตามและประเมินผล
การใช้จา่ ยเงินกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ

47.' การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
296.84

งปม.
-

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
กนช.
กอ.
กทป.
-

อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

5.29

-

-

-

-

ศท.

2.96

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

0.48

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.

67.18

7.01

58.66

0.48 163.50
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