รายงานความก้า วหน้ า ตามแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจาปี ง บประมาณ 2565
รอบ 6 เดื อ น
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สารบัญ
หน้า
บทสรุป
สรุปการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2565
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บทสรุป
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
1.1 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 สร้ ำงสรรค์นโยบำยพลั งงำนเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 8 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร
ชื่อโครงการ
1. โครงกำรกำรศึกษำแนวทำงในกำรนำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและ
กลไกกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)
2. โครงกำรศึกษำสภำวะกำรแข่งขันในตลำดค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย
3. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนต้นทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนและ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
(ต่อเนื่องปี 2564)
4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำประชำรัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
(ก๊ำซชีวภำพ)
5. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตระบบ
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564)
6. โครงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำเพื่อ
รองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)
7. โครงกำรพัฒนำแนวทำงบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลข้อมูลกำรใช้งำน
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
8. โครงกำรศึกษำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรใช้ไฮโดรเจนเชิง
พำณิชย์ในประเทศไทย

ร้อยละความสาเร็จ
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1.2 ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ขับ เคลื่ อนนโยบำยพลั งงำนของประเทศ มี 16 โครงกำร มีโ ครงกำรที่
สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 13 โครงกำร
ชื่อโครงการ
9. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมภิ ำคลุ่มแม่น้ำโขง
(GMS)
10. กำรประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)
ระหว่ำงประเทศ
11. โครงกำรศึกษำแผนกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อสนับสนุนนโยบำย
กำรอนุรักษ์พลังงำน
12. กำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่ง และทบทวน
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ (ต่อเนื่องปี 2564)
13. กำรประเมินดัชนีชี้วัดควำมสมดุลด้ำนพลังงำนของประเทศ ปี 2564
14. กำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนก๊ำซธรรมชำติของ
ประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคง และกำรเติบโตของประเทศ
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ชื่อโครงการ
15. กำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
16. กำรติดตำมโครงสร้ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV
17. กำรติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV สำหรับรถโดยสำร
สำธำรณะ
18. โครงกำรประชำสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงำน
19. โครงกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเชิงรุกต่อนโยบำยและแผนพลังงำน
20. กำรประชุมด้ำนนโยบำยพลังงำนอำเซียนและกำรประชุมที่เกีย่ วข้อง
21. กำรประชุมกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลพลังงำนภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ
ด้ำนพลังงำนในกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมภิ ำคเอเชีย-แปซิฟิค
(Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)
22. กำรประชุมภำยใต้อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโลก
23. กำรประชุมภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนในกลุ่ม
ภูมิภำคอำเซียน
24. กำรประชุมควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลพลังงำนในฐำนะประเทศพันธมิตร
(Association Country) ขององค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ
100
40
80

หมายเหตุ

40
0
60
50
60
100
100

1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 16 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร
ชื่อโครงการ
25. โครงกำรนำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำใน
กำรวิเครำะห์เชิงนโยบำยและกำรกำกับดูแลกิจกำรพลังงำน (ต่อเนือ่ งปี 2564)
26. โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อช่วยวิเครำะห์และแสดงผลในลักษณะ
Data Visualization เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ
27. กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy
Review)
28. กำรจัดตั้งทีมปริซมึ่ (Prism) ด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
29. กำรวิเครำะห์และจัดทำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ
30.กำรจัดทำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ
31. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำยและแผนพลังงำน
32. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
33. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งและสำยงำน
34. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ ั่วไปในกำรปฏิบตั ิงำน
35. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
36. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
37. โครงกำรปรับปรุง/พัฒนำ/บำรุงรักษำ/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ
38. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
39. กำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสัญญำ
โรงกลั่นปิโตรเลียม
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ชื่อโครงการ
40. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ
(เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)

ร้อยละความสาเร็จ
80

หมายเหตุ

2. ปัญหา/อุปสรรค
2.1 ในช่วงเดือนตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้
กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น กำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนด
2.2 โครงกำรบำงส่ ว นอยู่ ใ นกระบวนกำรจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ ำ ง เนื่ อ งจำกเพิ่ ง ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น
งบประมำณ จึงยังไม่สำมำรถเริ่มดำเนินกำรได้
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงดำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรมีกำรปรับแผนกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ทัง้ ในเรื่องของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัจจัยภำยนอกอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนโครงกำร

3

รายงานการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

4

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

5

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืน (Energy Security and Sustainability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

1.1 มีนโยบายทีน่ าไปสู่
ความมัน่ คงทางพลังงาน
(Energy Security)
1.2 มีนโยบายด้านพลังงาน 1. โครงการการศึกษาแนวทางในการ
ทีส่ นับสนุนการพัฒนา
นากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบาย
เศรษฐกิจ (Economic
และกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
Development)
จากพลังงานหมุนเวียนของไทย
(ต่อเนือ่ งปี 2564)

2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขัน
ในตลาดค้าปลีกน้ามันเชือ้ เพลิง และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของ
ประเทศไทย

ต.ค. 63 - มี.ค. 65

ก.พ. - พ.ย. 65

3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุน ก.พ. 64 - ก.พ. 65
ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (ต่อเนือ่ งปี 2564)

12,000,000.00 ผลการศึกษาแนวทางในการนากลไก
RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของไทย

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการศึกษา
แนวทางการนากลไก RECs มา
ปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ
ผอ.สนพ.

3,595,845.00 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดค้าปลีกน้ามันเชือ้ เพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย

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

ระดับที่ 2 : รายงานฉบับต้น (Inception
Report) โดยมีเนือ้ หาประกอบด้วย
แผนการดาเนินงานการศึกษา, บุคลากรที่
รับผิดชอบ ตลอดโครงการในแต่ละ
ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ, รายละเอียด
และขัน้ ตอนการศึกษากระบวนการ และ
วิธีการดาเนินโครงการ แผนการส่งมอบ
งาน และแผนการเบิกจ่ายเงินตลอด
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

13,487,850.48 ระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาการ ระดับที่ 5 : จัดส่งรายงานผลการ ระดับที่ 5 : ทีป่ รึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน
พลังงานหมุนเวียนและแนวทางการ
12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา หลังจากวันลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
บริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาตรวจรับ
พลังงานหมุนเวียน
งานเรียบร้อยแล้วเมือ่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

11,866,000.00

–

13,487,850.48

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ส่งผลให้
การดาเนินงานจัด
ประชุมสัมมนาภายใต้
โครงการฯ ต้องปรับ
รูปแบบการจัดงาน
เป็นการ
ประชุมสัมมนาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับ
พืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

1.3 มีนโยบายทีน่ าไปสูก่ าร 5. โครงการศึกษาเพือ่ จัดทา
ใช้พลังงานอย่างมี
แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพ (Energy
การผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
Efficiency)
แบตเตอรี่
(ต่อเนือ่ งปี 2564)

พ.ย. 63 - ธ.ค. 65

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่
กาหนดใน PDP

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : กพช. ให้ความ
เห็นชอบรูปแบบการดาเนิน
โครงการและอัตรารับซื้อไฟฟ้า
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชา
รัฐสาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)

ระดับที่ 3 : คทง. พิจารณากรอบแนว
ทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นชอบ
รูปแบบการดาเนินโครงการและอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ
สาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ก๊าซชีวภาพ) แล้วในการปะชุมครั้งที่
2/2565(ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 โดย
เห็นชอบแนวทางการดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้จานวน 150 เมกะวัตต์

14,738,940 แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ระดับที่ 5 : นาเสนอแผนปฏิบัติ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
การฯ ต่อ ผอ.สนพ.
แบตเตอรี่

ระดับที่ 4 : จัดประชุมหารือ/ประชุม
กลุม่ ย่อย และสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ต่อเป้าหมายแนวทางและแผนปฏิบัติการฯ
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานทีม่ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เกีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าว

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค
–

10,399,550

การดาเนินงาน
โครงการฯ ไม่เป็นไป
ตามแผนงานตาม
ตัวชี้วัดเดิมเนื่องจาก
คณะกรรมการส่งเสริม
เทคโนโลยีระบบการ
กักเก็บพลังงาน ยังไม่
มีกาหนดการประชุม
ในระยะเวลาอันใกล้
ดังนั้น จึงส่งผลให้ต้อง
มีการขอเปลี่ยนแปลง
แผนงาน และตัวชี้วัด)
ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานใน
ปัจจุบัน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด

6. โครงการจัดทาแผนการพัฒนา
สถานีประจุแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเพือ่ รองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนือ่ งปี
2564)

พ.ย. 63 - ธ.ค. 65

14,950,000 รูปแบบการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม

7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหาร
จัดการและการกากับดูแลข้อมูลการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า

ก.ย. 64 - มี.ค. 66

9,300,000 แพลตฟอร์มต้นแบบสาหรับการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบ
ของศูนย์ข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
และกากับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Data Center)

1.4 มีนโยบายทีน่ าไปสูก่ าร 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
ใช้พลังงานทดแทนทีเ่ ป็น นโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
(Environment)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4,569,000.00 แนวทางและแผนการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาค
พลังงาน ทีค่ รอบคลุมมิติด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม ทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : จัดทาแผนการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพือ่ รองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศ เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติ

ระดับที่ 5 : จัดทาแผนการพัฒนาสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ รองรับ
เป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศ เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ โดยมีการจัดทาแผนพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน
(2565-2566) ระยะสั้น (2567-2568) ระยะ
กลาง (2569-2573) และระยะยาว
(2574-2578) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ
ด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน
และด้านเทคนิคและเทคโนโลยี

ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีทอี่ าจ ระดับที่ 1 : จัดทาร่างขอบเขตของงาน
เกีย่ วข้องกับการรวบรวมยานยนต์ จัดจ้างทีป่ รึกษา
ไฟฟ้า (EV Aggregation) และ
แพลตฟอร์ม เพือ่ ทาการวิเคราะห์
และสรุปความเป็นไปได้ทจี่ ะเพิม่
ขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม
ทีจ่ ัดทาขึน้ ในอนาคต โดยการบูร
ณาการเทคโนโลยีอนื่ ๆ
ระดับที่ 5 : นาเสนอแผนการ
พัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาค
พลังงานทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 3 : จัดทา (ร่าง) แนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การเพิม่
ศักยภาพการดาเนินการเชิงพาณิชย์ การ
กาหนดมาตรฐาน การกาหนดนโยบาย
แผนงาน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค
14,617,400 จากสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 ทาให้
ต้องมีการปรับรูปแบบ
การประชุมและสัมมนา
ให้เป็นแบบออนไลน์
และยกเลิกการศึกษาดู
งาน

–

456,900.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

9

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
การด้าเนินงานตามนโยบาย กับประเทศในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(Policy Implementation) (GMS)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

10. การประชุม ASEAN Power Grid
Consultative Committee (APGCC)
ระหว่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพือ่ สนับสนุน
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ก.ย. 64 - มี.ค. 66

2.2 ระบบกลไกการติดตาม 12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้
และประเมินผลนโยบาย
เชือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ
พลังงานของประเทศ
ทบทวนหลักเกณฑ์การก้าหนดราคา
(Energy Monitoring and เชือเพลิงชีวภาพ (ต่อเนือ่ งปี 2564)
Evaluation)

ก.พ. 64 - พ.ค. 65

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

30,000.00 การเข้าร่วมประชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การซือขายไฟฟ้าในประเทศใน
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (RPTCC)
จ้านวน 2 ครัง

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional ระดับที่ 1 : คณะกรรมการประสานความ
Power Trade Coordination
ร่วมมือการซือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ
Committee Meeting (RPTCC)
สมาชิกในอนุภาคลุ่มน้าโขง (RPTCC-28)
มีการประชุมครังล่าสุดเมื่อ 26-27
สิงหาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์
โดยมีหวั ข้อการประชุมทีส่ ้าคัญเกีย่ วกับ
ความสอดคล้องของมาตรฐาน
ประสิทธิภาพทางเทคนิคและรหัสกริด
(Gird Code) และระเบียบข้อบังคับ
ด้าเนินการภายใต้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคของธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่ง
ฯลฯ
30,000.00 การเข้าร่วมประชุม APGCC (จ้านวน ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC เอเชี
ระดับยที(ADB)
่ 1 : คณะกรรมการที
ป่ รึกษาด้าน
2 ครัง)
ครังที่ 2
โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนพิเศษ (APGCC) มี
การประชุม จ้านวน 1 ครัง เมื่อ 19
มกราคม 2565
9,313,800.00 แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ
พลังงานส้าหรับไฟถนนและไฟ
สาธารณะ

ระดับที่ 5 : มีแผนการพัฒนาสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่
รองรับเป้าหมายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ

6,980,000 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนิน
ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
โครงการประเมินผลการส่งเสริมการ Report)
ใช้เชือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง
และทบทวนหลักเกณฑ์การก้าหนด
ราคาเชือเพลิงชีวภาพ (ต่อเนือ่ งปี
2564)

ระดับที่ 1 : จัดท้าร่างขอบเขตของงาน
จัดจ้างทีป่ รึกษา

ระดับที่ 4 : จัดท้าร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report)

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ปัญหา/อุปสรรค

–

–

–

5,383,808.33

เนือ่ งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ทาง มน. เห็นว่า
มีแนวโน้มทีอ่ าจจะต้อง
เปลี่ยนแปลงการด้าเนินงาน
ในการจัดประชุมหารือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการ
สัมมนาน้าเสนอผลการศึกษา
จาก การประชุมรูปแบบ
ทัว่ ไป เป็น การประชุมแบบ
ออนไลน์ ซึ่ง มน. จะ
ด้าเนินการขอเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารด้าเนินงานพร้อมทังจะ
ขอปรับลดงบประมาณใน
ส่วนนีลง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

13. การประเมินดัชนีชีวัดความสมดุล
ด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความส้าเร็จการจัดท้ารายงาน ระดับที่ 5 : น้าเสนอรายงานประเมินดัชนี ระดับที่ 3 : ด้าเนินการน้าข้อมูลตัวชีวัด
การประเมินดัชนีชีวัดด้านพลังงาน ชีวัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย มาประเมินผลในระบบฐานข้อมูลฯ
ของประเทศ ปี 2564
ปี 2564

–

14. การติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนโครงสร้างพืนฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศเพือ่ รองรับความ
มั่นคง และการเติบโตของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าการ ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการ
ติดตามการด้าเนินงานตามแผน
ด้าเนินการ
โครงสร้างพืนฐานด้านก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศเพือ่ รองรับความมั่นคง
และการเติบโตของประเทศ

–

ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการด้าเนินการของ
โครงการที่ได้รบั การอนุมัติกอ่ สร้างจาก กพช.
แล้ว เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 โดย
เห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal
พืนที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่
3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) จังหวัดระยอง ก้าลังการแปรสภาพ
LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (ขยายได้ถึง
16 ล้านตันต่อปี) ในแผนโครงสร้างพืนฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพือ่ ความมั่นคงของประเทศ
และให้กระทรวงพลังงานน้าความเห็นของ
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

15. การติดตามการด้าเนินงานตาม
แนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความส้าเร็จในการจัดท้า
รายงานผลการด้าเนินงานแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

16. การติดตามโครงสร้างราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความส้าเร็จของการติดตาม
โครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV

17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส้าหรับรถ
โดยสารสาธารณะ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี
ส่วนร่วมในการก้าหนดและ พลังงาน
ด้าเนินนโยบาย (Public
Participation)

ต.ค. 64 - มี.ค. 66

19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน

ต.ค. 64 - มี.ค. 66

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย
ระดับที่ 5 : น้ารายงานผลการด้าเนินงาน
ตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2
ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การค้านวณ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ทีส่ ะท้อนต้นทุน
ทีแ่ ท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุก
ภาคส่วน

ระดับความส้าเร็จทีไ่ ด้จากการ
ติดตามการให้ความช่วยเหลือราคา
ขายปลีกก๊าซ NGV ส้าหรับรถ
โดยสารสาธารณะ
10,952,600.00 ระดับความส้าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน

ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV

12,808,100.00 ระดับความส้าเร็จของการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบาย
และแผนพลังงาน

ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

ระดับที่ 5 : น้ารายงานผลการด้าเนินงาน
ตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการฯ แล้ว
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 และ 18 ก.พ.
2565
ระดับที่ 2 : สนพ. และ ปตท. ร่วมกัน
ทบทวนหลักเกณฑ์การค้านวณราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกัน
เมื่อ 23 มี.ค. 65 เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ฯ
โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจากสถานการณ์
ราคาพลังงานโลกที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบนั ท้า
ให้การปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงยัง
ไม่เหมาะที่จะด้าเนินการในขณะนี จึงได้มี
การติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด
ต่อไป
ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV

–

–

สถานการณ์ราคาพลังงาน
โลกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงท้า
ให้ยังไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
ด้าเนินการ กป. จะได้มีการ
ติดตามสถานการณ์ราคา
อย่างใกล้ชิดต่อไป

–

เนือ่ งจากได้ลงนามในสัญญา
ด้าเนินการจ้างผู้ด้าเนินงาน
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
และด้าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต้องเป็นข้อมูล
ทีแ่ น่นอนและถูกต้อง จึงจะ
เริ่มประชาสัมพันธ์ได้

ระดับที่ 5 : ด้าเนินการจัดนิทรรศการ
ระดับที่ 2 : จัดท้าแผนการด้าเนินงาน
และด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ ประชาสัมพันธ์ทงโครงการ
ั
ระบุไว้ในโครงการ

–

ปัญหา/อุปสรรค

–

อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง
พิจารณาการอุทธรณ์ผลการ
จัดซือจัดจ้าง จึงยังไม่
สามารถด้าเนินการตามแผนได้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

20. การประชุมด้านนโยบายพลังงาน
อาเซียนและการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความ
ร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Expert Group on Energy
Data Analysis : EGEDA)

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง

รายงานผลการประชุมด้านนโยบาย ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม
พลังงานอาเซียน และการประชุมที่ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
เกีย่ วข้อง

ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
กับหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน โดย
เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN
Special Senior Officials Meeting on
Energy : Special SOME) เมื่อ 26-27
มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

–

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการพัฒนางานด้านการจัดท้า
มีการอบรม/สัมมนา น้าเสนอการ
ข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ประกอบการจัดท้า
ดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์
ด้านพลังงานต่างๆ

มีการจัดส่งสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทยให้กบั EGEDA จ้านวน 6 ครัง

22. การประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการภาคพลังงาน

23. การประชุมภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานใน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการพัฒนางานด้านการจัดท้า
มีการอบรม/สัมมนา และประชุมน้าเสนอ มีการประชุม The 7th ASEAN Energy
ข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย การจัดท้า และวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน Outlook (AEO7) Country Visit ของปะ
ร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เทศไทย เมื่อ 16 มีนาคม 2565

24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูล
พลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร
(Association Country) ขององค์กร
พลังงานระหว่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการพัฒนางานด้านการจัดท้า
มีการอบรม/สัมมนา และประชุมน้าเสนอ
ข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย การจัดท้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
ประกอบการจัดท้าดัชนีพลังงาน และ
รายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ

ระดับที่ 5 : น้าเสนอผลการด้าเนินงานต่อ ระดับที่ 3 : รวบรวม/ประเมินผลการลด
ผู้บริหาร
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน

มีการประชุม (ออนไลน์) EGEDA-IEA
Meeting ระหว่าง วันที่ 12-14 ตุลาคม
2564 และการอบรม EGEDA training
on Energy Statistics ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

14

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ
(Thailand Energy
Information Hub)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

25. โครงการนาร่องพัฒนา Use Case การ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแล
กิจการพลังงาน (ต่อเนือ่ งปี 2564)

มี.ค. 64 มี.ค. 65

15,890,000.00 ระดับความสาเร็จของการนาร่องพัฒนา
ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จาก
Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการ และการกากับดูแลกิจการพลังงาน
กากับดูแลกิจการพลังงาน

ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
ไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแลกิจการ
พลังงาน ดังนี้ Load Profile, การวิเคราะห์และติดตามแผน
PDP 2018 Rev.1, โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า, การวิเคราะห์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อค่า Ft และการประเมินเกีย่ วกับก๊าซเรือน
กระจก

10,878,912.50

26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูล
เพือ่ ช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ
Data Visualization เพือ่ รองรับการเป็น
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

5,130,000.00 ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบ
ระดับที่ 5 : มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
บริหารจัดการข้อมูลเพือ่ ช่วยวิเคราะห์และ พลังงาน (Interactive Dashboard)
แสดงผลในลักษณะ Data Visualization

อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นคาถามและข้อ
สงสัยด้านพลังงาน เพือ่ จัดลาดับความสาคัญและสรุปเป็น
โจทย์ในการจัดทา Interactive Dashboard

513,000.00

27. การจัดทารายงานสถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทย (Thailand Energy
Review)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

28. การจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) ด้าน
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

29. การวิเคราะห์และจัดทาประมาณการณ์
ความต้องการพลังงานของประเทศ

30. การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ

จานวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์
มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์
สถานการณ์พลังงาน จานวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ พลังงาน จานวน 6 ครั้ง
สนพ.

ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูล
สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้
พลังงานในภาพรวมนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ระดับที่ 5 : นาเสนอสถานการณ์ แนวทางการ
ดูแลราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG
ของประเทศรวมทัง้ แนวทางบริหารจัดการด้าน
ไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ
ต่อทีป่ ระชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

ระดับ 5 : นาเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขาย
ปลีกน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศ รวมทัง้
แนวทางบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้
พลังงานของประเทศต่อทีป่ ระชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

มีบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/
ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน

ระดับที่ 5 : นาเสนอบทวิเคราะห์และผลการ
ประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร

ระดับที่ 5 : นาเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการ
แนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อ
ผู้บริหาร จัดทาบทวิเคราะห์สถานการณ์หลังงาน 9 เดือน
แรกของปี2564 และแนวโน้มทัง้ ปี 2564ใช้ในการ
ประกอบการแถลงข่าวของ ผอ.สนพ. เมือ่ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2564 และจัดทาบทวิเคราะห์สถานหลังงานปี
2564 และแนวโน้มปี 2565 ใช้ในการประกอบการแถลง
ข่าวของ รมว.พน. เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว
ของประเทศ

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า

ระดับที่ 5 : นาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะทางานจัดทา
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 31
มกราคม 2565

–

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

–

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและ
แผนพลั
งาน
31.1 งรายงานประจ
าปีของ สนพ.
31.2 วารสารนโยบายพลังงาน

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ม.ค. 65 - ก.ย. 65

–

มีการจัดทารายงานประจาปี 2564 ของ
สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

จานวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ระดับที่ 5 : ดาเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
พลังงาน
มีการจัดทารายงานสถิติพลังงาน
ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติข้อมูลพลังงานใน
พลังงาน
ฐานข้อมูลของ สนพ. ให้ถูกต้อง

31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ
32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

32.1 การอานวยความสะดวก ความสะอาด
และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ.
แม่บ้าน)
32.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

4,433,484.00 ความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.

100,000.00 จานวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง
ประชุมภายใน สนพ.

ระดับที่ 5 : นาเสนอรายงานประจาปี 2564

ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 4 : จัดทาร่างรายงานประจาปี 2564

อยู่ระหว่างดาเนินการ

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

–
–

2,216,736.00

ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้ ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ทเี่ ข้า เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ทเี่ ข้ามาทาการตรวจเช็ค
มาทาการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง
ในการบริการแต่ละครั้ง จานวน 4 ครั้ง

41,837.00

ระดับที่ 5 : รายงานผลการดาเนินโครงการ/
หลักสูตร ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจาปี พ.ศ.
2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน

อยู่ระหว่างประสาน/สอบถาม
หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์

–

ระดับที่ 5 : รายงานผลการดาเนินโครงการ/
หลักสูตร ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจาปี พ.ศ.
2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน

ระดับที่ 5 : วิเคราะห์หลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ประเทศทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง

–

33. โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งและสายงาน
33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

60,000.00 รายงานผลการดาเนินโครงการ/หลักสูตร ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจาปี พ.ศ.
2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและ
สัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน
343,800.00 ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย
พลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
33.3 การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)
มีการฝึกอบรมตามภารกิจทีร่ ับผิดชอบ

–

33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)
ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตาม
หลักสูตร

เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ชม.
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนนักวิชาการ และประชาชนที่
สนใจ

ระดับที่ 5 : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร จานวน
3 หลักสูตร ได้แก่
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐ สาหรับผู้ปฏิบัติงาน (รุ่นที่ 1)
เมือ่ วันที่ 18-26 มกราคม 2565
2. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การดาเนินโครงการ
การเบิกจ่ายเงิน ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2565
3. หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง
ภาครัฐ สาหรับหัวหน้างาน เมือ่ วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์
2565
ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชม.
โดยได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฎิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์
Microsoft Teams ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่
12-14 ม.ค. 2565 และ 17-19 ม.ค. 2565 โดยมีหวั ข้อการ
อบรมจานวน 6 เรื่อง ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การ
จัดทาแผนการปฎิบัติงาน การปฎิบัติงานตรวจสอบ การ
รายงานผลการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน
พน. จะมีการจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ (PDP2022) ซึ่งมี
กาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยจะจัดทาร่างแผน
PDP2022 เสนอ กบง. พิจารณาเห็นชอบ ก่อนทีจ่ ะมีการจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นรวมกันกับแผนพลังงานอืน่ ๆ ใน
รูปของแผนพลังงานชาติ ซึ่งปัจจุบัน สนพ. (กฟ.) อยู่
ระหว่างการจัดทาข้อมูลและสมมติฐานในการจัดทาแผน
PDP2022 ซึ่งมีร่างกาหนดการเสนอร่างแผนต่อ กบง.ภายใน
เดือนมิถุนายน 2565

–

เนื่องจาก พน. มี
นโยบายให้จัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นทุก
แผนรวมกันในรูปของ
แผนพลังงานชาติ
ดังนั้นผลการดาเนิน
โครงการของกิจกรรมนี้
จึงตองขึ้นอยูก่ บั ผลการ
ดาเนินงานของแผน
พลังงานชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

34. โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้ทวั่ ไปใน
การปฏิบัติงาน
34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

500,000.00 รายงานผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่มีงบประมาณ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายและสิทธิมนุษยชน

34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อม
ดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ

มิ.ย. 65 - ก.ย. 65

34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

22,000.00 จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการอบรม

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ. ระดับที่ 2 : จัดทาแผนการดาเนินโครงการฝึกอบรมฯ
สนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 5 : จานวนเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80

แผนดาเนินโครงการจะเริ่มเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2565

บุคลากรของ สนพ. ได้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมฯ
และมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น

ระดับที่ 2 : คัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
บุคลากรทีเ่ หมาะสม

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

–

–

3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี 35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
ประสิทธิภาพ (Smart Work) อย่างมีประสิทธิภาพ
35.1 การจัดทาประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทาประกาศ ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐาน
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจาปี กระบวนการปฏิบัติงานให้กบั บุคลากรในสังกัด
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือน
มิถุนายน 2565

ระดับที่ 3 : ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทา
รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีก่ าหนด
โดย กพร. สนพ. ได้ดาเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ.
ทบทวนและจัดทากระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ที่ พน. 0600.2/ว 22 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล
เพือ่ จัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

–

35.2 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจาปี (ตัวชี้วดั ระดับกรม)

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตัวชี้วดั การประเมิน
ส่วนราชการฯ ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมกับจัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วดั เสนอผู้บริหาร สนพ. ทราบ โดย
กพร. สนพ. ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วดั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 66 ลงวันที่ 10 มีนาคม
2565 พร้อมกับจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/69 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2565

–

ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตัวชี้วดั
การประเมินส่วนราชการฯ ดาเนินการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อม
แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วดั จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพือ่ ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วดั เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

35.3 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติ ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนปฏิบัติระยะ 5 ปี
ราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สนพ.
(พ.ศ. 2566 - 2570)

35.4 การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จา่ ยงบประมาณของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

35.5 การดาเนินการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

–

35.6 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงาน
ย่อย (ตัวชี้วดั ระดับกอง/ศูนย์)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

ระดับที่ 2 : ผลวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากแบบสอบถามเพือ่
จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
แผนปฏิบัติราชการ ของ สนพ. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
ร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการทบทวน
และปรับปรุงตัวแปรทางยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ
รายปี พ.ศ. 2566 ของ สนพ. เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานการณ์ปัจจุบัน ทัง้ นีไ้ ด้นาเสนอผลการปรับปรุงตัว
แปรทางยุทธศาสตร์ของ สนพ. ในทีป่ ระชุมผู้บริหาร สนพ.
เพือ่ ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ในการประชุม
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ
และติดตามประเมินผลครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 9) เมือ่ วันที่
24 ธันวาคม 2564

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและราย
ไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ
สงป.302
ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM) ประจาปี 2565

ระดับที่ 5 : จัดทาข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ ย ระดับที่ 3 : จัดทาข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
งบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อ
รอบ 6 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว
ผู้บริหาร สนพ.

–

ระดับที่ 5 : นาเสนอรายงานการประเมิน
ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)
ประจาปี 2565

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทาตัวชี้วดั
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานย่อย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั การ
ประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพือ่ ดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

ระดับที่ 3 : สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ
ระดับหน่วยงานย่อย พร้อมคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส./หกพร. ลงนามแล้ว
เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใบคา
รับรองการปฏิบัติราชการ โดย กพร. สนพ. ได้ดาเนินการสรุป
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย
พร้อมคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส./หกพร. ลงนามแล้ว เสนอ ผอ.สนพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใบคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/59
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัด สนพ. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที พน
0600.2/ว 75 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565

–

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self
Assessment) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ระดับที่ 5 : ดาเนินการติดตามผลการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ
4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment)
จากสานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และ
ดาเนินการสรุปผล
การประเมินฯ เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

ระดับที่ 5 : ดาเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self
Assessment) ประจาปี 2565 จากสานักงาน ก.พ.ร. ผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่ง สนพ. ได้คะแนนเท่ากับ 416.14 คะแนน
พร้อมกับดาเนินการสรุปผลการดาเนินการตามเกณฑ์
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/70 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2565 ซึ่ง กพร. สนพ.

–

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผล ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทา
การประเมินผลการควบคุมภายในของ
รายงานการประเมินผล
สนพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เพือ่ ดาเนินการจัดทารายงานและ
สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

ระดับที่ 2 : รวบรวม ตรวจสอบและจัดทารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.5 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. พิจารณาเมือ่ วันที่
22 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5
แบบติดตาม ปค.5 และ ปค.6 ให้ สป.พน. เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/2462
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทา
รายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สนพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอ
ผู้บริหาร สนพ.

–

36.2 การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม ระดับที่ 5 : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
ทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส งบประมาณ

ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ

–

36.3 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของ สนพ.

ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบ ระดับที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จา่ ย
การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (CFS) เข้าสูก่ จิ กรรมย่อยในระบบ GFMIS สาหรับข้อมูลค่าใช้จา่ ย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

–

36.4 การจัดทารายงานการเงินประจาปี
ของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
การเงินประจาปี 2564 ของ สนพ.

ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบ ระดับที่ 4 : ส่งรายงานการเงินให้สานักการตรวจเงินแผ่นดิน,
การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ 28
ธันวาคม 2565

–

36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวติ และการ
ทางานตามหลักการพอเพียง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

ระดับความสาเร็จของรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพชีวติ บุคลากรของ สนพ.

ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ชีวติ ของเจ้าหน้าที่ สนพ.

–

36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล
36.1 การควบคุมภายใน สนพ.

ผลการดาเนินงาน

ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมูล บริบทการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน วางแผนกาหนดกิจกรรมหรือแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับเจ้าหน้าที่ สนพ. ทัง้ นีอ้ ยู่ระหว่างการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

36.6 การดาเนินการตามแผนปฎิรูปการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

–

37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตัวชีว้ ัด
(ตามแผน)

ค่าเป้าหมาย
(ตามแผน)

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณทีใ่ ช้จริง ปัญหา/อุปสรรค
–

ระดับความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ.
และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

ระดับที่ 5 : รายงานผลการดาเนินงานตาม
ระดับที่ 3 : ติดตามดาเนินงานและรายงานผลการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อ ดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน
คณะกรรมการจริยธรรมฯ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
ICT สนพ.

ระดับที่ 4 : เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระดับความสาเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.

ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ทัง้ นีร้ อบริษทั มาส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลังจากนัน้ จะดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3

ระดับที่ 5 : ดาเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อ
หน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพือ่ พิจารณาจัดสรร
ตามแผนการใช้จา่ ยเงินฯ

ระดับที่ 5 : ดาเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพือ่ พิจารณาจัดสรรตาม
แผนการใช้จา่ ยเงินฯ เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2564 และมีการรายงานผลการดาเนินงาน
กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ในการประชุม
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2565

117,812.00

ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการ
ประจาเดือน เสนอ ผอ.สนพ. โดยกลุ่มกองทุนพลังงาน (กท.) มี
การจัดทารายงานสรุปสถานะโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก
เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการ และ
รายงานผลการปิดบัญชีโครงการ เสนอ ผอ.สนพ. เพือ่ ทราบ เป็น
ประจาทุกเดือนโดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 6 เดือน (วันที่
1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65) กท. ดาเนินการปิดบัญชีโครงการ
ได้ จานวน 35 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.65)
คงเหลือโครงการทีต่ ้องบริหารจัดการ รวม 160 โครงการ ดังนี้

–

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน 39. การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรง
กลั่นปิโตรเลียม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

40. การบริหารจัดการโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
(เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

480,000.00 ระดับความสาเร็จของการทบทวนและ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

–

ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการ
โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากเงินนอก เบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการทีไ่ ด้รับการ
งบประมาณ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ เสนอ
ผอ.สนพ.

1. เงินกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1.1 โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2549-2561 จานวน 145 โครงการ
1.2 โครงการในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จานวน 10 โครงการ
2. เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2.1 โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5 โครงการ

ภาคผนวก

28

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธกี ารดาเนินการ

2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพือ่ ความมัน่ คงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่นาไปสู่ความ
1.1.1 จานวนนโยบาย
1
1. สร้างสรรค์นโยบายเพือ่ ความมั่นคงด้านพลังงาน
มั่นคงทางพลังงาน (Energy
แผน มาตรการ และ
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพือ่ สร้างนโยบายและแผน
Security)
แนวทางที่นาไปสู่
ด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ความมั่นคงทาง
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
พลังงาน
(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ
(2) ดาเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

2565
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development)

1.2.1 จานวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1

งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนากลไก RECs มา
ปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)

-

-

-

-

12.00

กอ.

2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย

3.78

-

-

-

-

กป.

1.2.2 จัดทานโยบายเพือ่ การกาหนดราคาพลังงาน 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
พลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขาย
(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564)
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
(2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

-

-

-

-

15.00

กฟ.

1.2.3 จัดทานโยบายเพือ่ ส่งเสริมโครงการประชา 4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
รัฐ (Social Enterprise)
ภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
(2) จัดทาโครงการนาร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
(3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน

-

-

-

-

-

กฟ.

1.2.1 จัดทานโยบายเพือ่ ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการพลังงาน
(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การ
กาหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)
(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
(เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด)
(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

อื่นๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
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1.3 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency)

1.4 มีนโยบายที่นาไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environment)

1.3.1 จานวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.1 จานวน
นโยบายมาตรการ
ด้านพลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

1

งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

1.3.1 จัดทานโยบายและมาตรการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ
เพือ่ ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. โครงการศึกษาเพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
(ต่อเนื่องปี 2564)

-

-

-

-

15.00

กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามแผน EV
(Road Map EV)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
(2) จัดทาโครงการนาร่องยานยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะ
(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

6. โครงการจัดทาแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)

-

-

-

-

15.00

กอ.

7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกากับดูแล
ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

-

-

9.31

-

-

กอ.

4.56

-

-

-

-

กอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้
ทดแทน
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
(1) จัดทาโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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งปม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 2.1.1 จานวน
17
2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานตามนโยบาย (Policy มาตรการและ
PDP
Implementation)
โครงการที่ส่งเสริม
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
และสนับสนุนแผน
PDP
บูรณาการพลังงาน
(2) การดาเนินงานเพือ่ พัฒนาระบบ Smart
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
AEDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)

กอ.

กทป.

อื่นๆ

9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

0.14

-

-

-

-

กฟ.

10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่ง
ไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน APGCC
(ASEAN Power Grid Consultative Committee)

0.14

-

-

-

-

กฟ.

-

-

9.31

-

-

กอ.

'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน 11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพือ่
EEP
สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
' (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงาน
' (3) ส่งเสริมโครงการนาร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
Oil
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
Oil Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิม่ ความมั่นคงด้านน้ามันเชื้อเพลิง

กนช.

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
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งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการดาเนินงานตามแผน
บริหารจัดการ Gas
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิม่ ความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ
2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน โดยดาเนินการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินนโยบายและแผน
พลังงานของประเทศ
(1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล
(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการดาเนินการจัดทานโยบายและแผน เพือ่
นามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
(3) จัดทาข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล

12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
(ต่อเนื่องปี 2564)

-

7.00

-

-

-

กป.

13. การประเมินดัชนีชี้วดั ความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ
ปี 2564

-

-

-

-

-

กย.

14. การติดตามการดาเนินงานตามแผนโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติของประเทศเพือ่ รองรับความมั่นคง และการ
เติบโตของประเทศ

-

-

-

-

-

กป.

15. การติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

-

-

-

-

-

กป.

16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV

-

-

-

-

-

กป.

17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV
สาหรับรถโดยสารสาธารณะ

-

-

-

-

-

กป.
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2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน 2.3.1 ร้อยละความ
ร่วมในการกาหนดและดาเนิน พึงพอใจของผู้มีส่วน
นโยบาย (Public Participation) ได้ส่วนเสียต่อการ
ดาเนินนโยบาย
พลังงาน

70

2.3.1 1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)
เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน
(3) สร้างจิตสานึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

งปม.

กนช.

18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน

-

-

19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผน
พลังงาน

-

- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior
official Meeting on Energy: SOME)

กอ.

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

กทป.

อื่นๆ

10.95

-

-

กอ.

-

12.80

-

-

ลก.

0.09

-

-

-

-

กย.

- การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN
Ministers on Energy Meeting: AMEM)

0.09

-

-

-

-

กย.

- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ
(ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy :
Special SOME)

0.05

-

-

-

-

กย.

- การประชุม Regional Energy Policy and Planning
Sub-Sector Network (REPP-SSN)

0.06

-

-

-

-

กย.

21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on Energy
Data Analysis : EGEDA)

0.13

-

-

-

-

ศท.

22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

0.21

-

-

-

-

ศท.

23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
พลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

0.53

-

-

-

-

ศท.

24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศ
พันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่าง
ประเทศ

0.17

-

-

-

-

ศท.

20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่ สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
3.1.1 ระดับ
5
3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
พลังงานของประเทศ
ความสาเร็จของระบบ
ประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)
(Thailand Energy
ฐานข้อมูลและ
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
Information Hub)
สารสนเทศ
ประเทศให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
พลังงานทุกประเภท
(3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน
พลั
งงานของประเทศ
3.1.2 จานวนรายงาน
14
3.1.2
วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิม่ ขึ้นของจานวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

25. โครงการนาร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกากับดูแล
กิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)

-

-

-

-

15.89

กฟ.

26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพือ่ ช่วยวิเคราะห์และ
แสดงผลในลักษณะ Data Visualization

5.13

-

-

-

-

ศพช.

-

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

กป.

-

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

-

-

ศท.

0.004
0.13

-

-

-

-

กย.
ลก.
ศท.

27. การจัดทารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
(Thailand Energy Review)
(1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน
28. การจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
(2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
(3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัด
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์
29. การวิเคราะห์และจัดทาประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

และผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

5

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
(Public)
(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาข้อมูลพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

30. การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ
31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน
31.1 รายงานประจาปีของ สนพ.
31.2 วารสารนโยบายพลังงาน
31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ

อื่นๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

2565
3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
สนพ.

90

งปม.

80

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

4.43

-

-

-

-

ลก.

0.10

-

-

-

-

ลก.

0.10
-

-

-

-

-

ลก.
ลก.

-

-

-

-

ลก.
ตส.

0.14

-

-

-

-

กฟ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทางานและองค์กร
(Attitude)
(1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร
(2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
(3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทางาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน การแก้ไขปัญหาในการทางาน)
(4) สร้างเสริมทัศนคติในการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพือ่ สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางานให้ 32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
บุคลากร (Facilities & Welfare)
32.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
คุณภาพชีวติ ในที่ทางาน
(2) ปรับปรุง เพิม่ เติม สวัสดิการและสิ่งอานวย
32.2 การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

3.2.2 พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน (Skill)
(1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(2) จัดฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งและสายงาน
(3) จัดฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน

33. โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
และสายงาน
33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์
33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน
33.3 การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

2565

งปม.

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

0.01

-

-

-

-

ลก
ลก.

0.03
-

-

-

-

0.27

ลก.
ศท.

35.1 การจัดทาประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ
สนพ.

-

-

-

-

-

กพร.

35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจาปี (ตัวชี้วดั ระดับกรม)

-

-

-

-

-

กพร.

35.3 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570)
35.4 การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ย
งบประมาณของ สนพ.

-

-

-

-

-

กย.

-

-

-

-

-

กย.

35.5 การดาเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)

-

-

-

-

-

กย.

35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงานย่อย
(ตัวชี้วดั ระดับกอง/ศูนย์)

-

-

-

-

-

กพร.

35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

-

-

-

-

-

กพร.

34. โครงการอบรมเพือ่ ให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่าง
ชายหญิง
34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ
34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจยั
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย
(Knowledge Assets)
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

3.3.1 การประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ

75 – 89.99 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good
Governance)
(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการทางานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล

35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธกี ารดาเนินการ

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

2565

งปม.

กนช.

กอ.

กทป.

อื่นๆ

-

-

-

-

-

กพร.

36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

36.3 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

36.4 การจัดทารายงานการเงินประจาปีของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวติ และการทางานตามหลักการ
พอเพียง
36.6 การดาเนินการตามแผนปฎิรูปการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

-

-

-

-

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.

37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.24

-

-

-

-

ศท.

38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

0.24

-

-

-

-

ศท.

-

-

-

0.48

-

ลก.

-

-

-

-

-

ลก.

25.51

7.00

42.37

0.48

73.16

36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
36.1 การควบคุมภายใน สนพ.

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน

90

80

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพือ่ เพิม่ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
(2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพือ่ ลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง

ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

3.4.1 กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพือ่ 39. การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
เพิม่ ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
สนับสนุน
40 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า)
148.52

