สำน ักงำนปล ัดกระทรวงพล ังงำน
ต.ค.
แผนตามมติ ค.ร.ม.
แผนการใชจ่้ ายเงิน สป.พน.
แผนการใชจ่้ ายเงิน สป.พน. ปรับใหม่
ผลเบิกจ่ายปี 60
ผลเบิกจ่ายปี 61

พ.ย.

7%
4%
4%
4%

14%
11%
12%
11%

ผลเบิกจ่าย
ณ เมษายน 2561

งบทีไ่ ด้ร ับ
(ลบ.)

แผนสะสม

1.งบบุคลากร

223.0035

126.7291 125.4874

2.งบดาเนินงาน

152.7054

81.2171

12.8446

ประเภทงบ

ธ.ค.
30%
28%
18%
20%
18%

(ลบ.)

(ร้อ ยละ)

ม.ค.
36%
26%
27%
26%

คงเหลือ
(ลบ.)

56.27

97.5161

78.6409

51.50

74.0645

6.7530

6.5102

50.68

6.3344

128.2844

66.0783

63.4643

49.47

64.8201

- ค่าวัสดุ

4.5017

3.0969

3.1135

69.16

1.3882

- ค่าสาธารณู ปโภค

7.1459

5.2889

5.5529

77.71

1.5930

47.3277

7.2674

4.6971

9.92

42.6306

14.1628

1.8944

1.8944

13.38

- ค่าตอบแทน
้
- ค่าใชสอย

3.งบลงทุน

ก.พ.
45%
32%
35%
32%

มี.ค.
เม.ย.
52%
55% 63%
40% 50%
43% 50%
40% 47%

พ.ค.
70%
60%
58%

มิ.ย.
74%
78%
69%
66%

ก.ค.
85%
78%
74%

ส.ค.

ก.ย.
96%
92% 100%
88% 99%
83% 94%

ระบุเหตุผล
กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนหรือล่าชา้

คงเหลือครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8

- ครุภณ
ั ฑ์

12.2685 รายการ (ศทส.) 12.14 ลบ. ย ัง
ไม่ได้ลงนาม

*ลงนามในส ัญญาแล้วทุกรายการ

- ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง

33.1648

5.3730

2.8027

8.45

30.3621

12.7037

7.0070

6.0970

47.99

6.6067

5.งบรายจ่ายอืน
่
(จานวน 12 โครงการ)

128.1843

60.2090

50.3160

39.25

77.8683

รวม

563.9246

282.4295 265.2385

47.03

298.6861

4.งบอุดหนุน

- เงินกันเหลือ
่ มปี 0.7576 ลบ.
- เงินเหลือจ่าย 0.1295 ลบ.

1. ภาพรวมต่ากว่าแผน 3.05% เป็ นเงิน 17.1910 ลบ. มาจากงบ ทีเ่ บิกจ่ายต่าสูงสุด คือ งบรายจ่ายอืน
่ 9.8929 ลบ. เนือ
่ งจากไม่สามารถดาเนินการได ้ตามแผน
ทีต
่ งั ้ ไว ้ ได ้แก่ โครงการ SMEs งบเจรจา และโครงการสร ้างความรู ้/เจตคติทด
ี่ ี รองลงมาเป็ น งบลงทุน 2.5703 ลบ. เป็ นรายการค่าสิง่ ก่อสร ้าง เนือ
่ งจากผู ้
่ งสอน ชลบุรี ลาปาง อุตรดิตถ์ และพัทลุง)
รับจ ้างส่งงวดงานไม่ได ้ตามแผน (นครปฐม น่าน แม่ฮอ
2. แผนเบิก สป.พน. 99% มีเงินกันเหลือ
่ มปี ประกอบด ้วย ค่าก่อสร ้างสานั กงาน สพจ.พัทลุง 5.7420 ลบ. และโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลของ
1
พน. 0.7576 ลบ.

ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (งบฯ ปี 61 ไตรมาส 3)
งบฯ ได้รับ

งบเงินอุดหนุน

เบิกจ่าย

12.7037 ลบ.

6.0970 (47.99%)

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลเบิก เม.ย.61
(ลบ.)

คงเหลือ
(ลบ.)

1. ค่าสมาชิกบารุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (International Renewable Energy Agency :
IRENA)

2.0000

-

2.0000

2. ค่าสมาชิกบารุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC
(BIMSTEC Energy Center) (อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง
0.2000 ลบ. ไป IRENA)

0.7176

-

0.7176

3. ค่าสมาชิก WEC (World Economic Council)

1.2501

-

1.2501

4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและวิสาหกิจชุมชน

8.7360

6.0970

2.6390

12.7037

6.0970

6.6067

รายการ

รวม

2

ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (งบฯ ปี 61 ไตรมาส 3)
งบฯ ได้รับ

งบรายจ่ายอื่น

เบิกจ่าย

128.1843 ลบ.

50.3160 (39.25%)

งบรายจ่ายอืน
่
โครงการ

งบทีไ่ ด้ร ับ
(ลบ.)

แผนสะสม

ผลเบิกจ่าย
ณ เม.ย.61
(ลบ.)

(ร้อยละ)

คงเหลือ
(ลบ.)

1.โครงการพั ฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน
(กพร.)

1.2950

0.0000

0.0000

0.00

1.2950

2.ค่าใชจ่้ ายในการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกระทรวงพลังงาน (กพร.)

0.7331

0.3029

0.4374

59.67

0.2957

3.ค่าใชจ่้ ายในการพั ฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด ้าน
พลังงาน (สนย.)

1.0000

0.3000

0.3000

30.00

0.7000

15.0000
6.0900
1.6600
1.0000
5.0000
1.2500
2.0000

7.8438
4.6418
0.2741
0.0790
2.0659
0.7829
0.5715

5.2122
2.8376
0.1919
0.1315
1.2673
0.7839
0.4870

34.75
46.59
11.56
13.15
25.35
62.71
24.35

9.7878
3.2524
1.4681
0.8685
3.7327
0.4661
1.5130

6.ค่าใชจ่้ ายศูนย์ความร่วมมือด ้านพลังงานระหว่างประเทศ
(สรป.)

2.5000

0.1664

0.1659

6.64

2.3341

7.ค่าใชจ่้ ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (สนย.)

5.0000

2.0000

2.0000

40.00

3.0000

8.ค่าใชจ่้ ายในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และ
ผลกระทบทีม
่ ผ
ี ลต่อการกาหนดนโยบายพลังงานของประเทศ
ไทย (สนย.)

2.0000

0.5640

0.5654

28.27

1.4346

4.ค่าใชจ่้ ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (สรป.)
- สป.พน.
- ชธ.
- ธพ.
- พพ
- สนพ.
5.ค่าใชจ่้ ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศทีม
่ ี
ความสาคัญด ้านพลังงาน (สรป.)

3

ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (งบฯ ปี 61 ไตรมาส 3)
งบฯ ได้รับ

งบรายจ่ายอื่น

เบิกจ่าย

128.1843 ลบ.

50.3160 (39.25%)

งบรายจ่ายอืน
่
โครงการ

งบทีไ่ ด้ร ับ
(ลบ.)

แผนสะสม

ผลเบิกจ่าย
ณ เม.ย.61
(ลบ.)

(ร้อยละ)

คงเหลือ
(ลบ.)

9.ค่าใชจ่้ ายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลือ
่ นแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ (สนย.)

13.5140

3.6092

3.5844

26.52

9.9296

ื่ มร ้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่าย
10.ค่าใชจ่้ ายในการเชอ
ชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร ้างพลังการขับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทีย
่ ั่งยืนและเป็ นมิตรต่อ
สงิ่ แวดล ้อม (สสช.)
11.ค่าใชจ่้ ายในการสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและเจตคติทด
ี่ ต
ี อ
่
การขับเคลือ
่ นงานพลังงานในชุมชน (กศน.)

10.4720

1.3746

1.3812

13.19

9.0909

10.2250

4.1436

3.6268

35.47

6.5982

12.ค่าใชจ่้ ายในการเพิม
่ สมรรถนะด ้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและวิสาหกิจชุมชน
(สสช.)

64.4452

39.3331

32.5557

50.52

31.8895

128.1843

60.2091

50.3160

39.25

77.8683

รวม

้ ระกอบกำรพิจำรณำคณะอนุกรรมำธิกำรงบประมำณ ขอให้เร่งเบิกจ่ำยให้ได้ตำมเป้ำ *
* ทุกโครงกำรจะใชป

4

ผลกำรดำเนินงำนสำค ัญ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561

ควำมคืบหน้ำผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรทีส
่ ำค ัญ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
สำน ักงำนปล ัดกระทรวงพล ังงำน

5

ผลกำรดำเนินงำนสำค ัญ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
สป.พน.
แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 61)

ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561

แผนงำนไตรมำส 3
(เม.ย-มิ.ย. 2561)

ผลงำนไตรมำส 3
(ณ 30 เม.ย.2561)

ประเมินผล
เทียบแผน

1.โครงการเพิม
่ สมรรถนะด ้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2561
้ งงาน 2) ประชาชนในพืน
ั ยภาพด ้านพลังงานมี
เป้ าหมาย 1) ประชาชนทีเ่ ข ้าร่วมโครงการมีจต
ิ สานึกและมีความตระหนั กในการใชพลั
้ ทีท
่ ม
ี่ ศ
ี ก
ั ทัศน์ในการเป็ นเจ ้าของผลิตพลังงาน 3) เกิดแหล่งเรียนรู ้ด ้านพลังงานประชุมชน 4) เกิดการสร ้างรายได ้จากการขายผลิตภัณฑ์ด ้านพลังงาน
วิสย
ชุมชน 5) เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทีเ่ หมาะสมระดับชุมชน

1.1 ชุมชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า ปี 2561
(ชุมชนใหม่ 76 อปท.)

ครัวเรือนทีเ่ ข ้าร่วม
โครงการสามารถลด
้ งงานไฟฟ้ าได ้
การใชพลั
อย่างน ้อย 10% และสรุป
บทเรียน

- ดาเนินการโครงการนา
ร่องบ ้านประหยัด
พลังงาน
- ผลักดันแผนพลังงานเข ้า
่ ผนพัฒนาตาบล
สูแ

- ลงพื้ นที่ ช ี้ แจงโครงการตั ้ ง
คณะทางาน แล ้วเสร็จ 70 แห่ง
- เก็ บ ข ้อมูล โดยชุม ชนการคีย ์
ข ้อมูล ชุม ชนรั บผิด ชอบ แล ว้
เสร็จ 47 แห่ง
- ศ ึ ก ษ า ดู ง า น ด า้ น พ ลั ง ง า น
พร ้อมจัด ทาแผนพลังงานที่ม ี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ชุ ม ช น
จานวนคนไม่น ้อยกว่า 40 คน
2 วัน แล ้วเสร็จ 65 แห่ง
- สร ้างแรงจูงใจในการประหยัด
พลังงานโดยผ่านกิจ กรรมใน
โครงการนาร่องบ ้านประหยั ด
พลังงานและมีรางวัลสาหรับผู ้
ที่ม ีผ ลการประหยั ด พลั ง งาน
ดีเด่น แล ้วเสร็จ 12 แห่ง
- อยู่ระหว่างการปฏิบัต ิ โดย 1
อส.พน. ขยายอย่า งน อ
้ ย 5
ครัวเรือน

เป็ นไปตามแผน

ผลกำรดำเนินงำนสำค ัญ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
สป.พน.
แผนงำน/โครงกำร

เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 61)

ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
แผนงำนไตรมำส 3
(เม.ย-มิ.ย. 2561)

ผลงำนไตรมำส 3
(ณ 30 เม.ย.2561)

ประเมินผล
เทียบแผน

1.2 ชุมชน OTOP/
SMES/วิสาหกิจชุมชน
(76 อปท. กลุม
่ จาก
พช.)

้ งงานได ้
ลดการใชพลั
อย่างน ้อยร ้อยละ 25
หรือลดเวลาในการ
แปรรูปลงอย่างน ้อย
ร ้อยละ 25

- ดาเนินการสง่ เสริม
เทคโนโลยีพลังงานใน
กลุม
่ แปรรูป

ี้ จงชุมชนแล ้วเสร็จ
- ประชุมชแ
69 แห่ง
- จัดเก็บข ้อมูล แล ้วเสร็จ 39
แห่ง
ึ ษาดู
- การฝึ กอบรมและศก
แล ้วเสร็จ 63 แห่ง
ึ ษาความเป็ นไปได ้ของ
- ศก
เทคโนโลยีทจ
ี่ ะสง่ เสริม แล ้ว
เสร็จ 36 แห่ง
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
สง่ เสริมและสง่ มอบให ้กับ
้
กลุม
่ เป้ าหมายเพือ
่ ใชงาน

เป็ นไปตามแผน

1.3 ชุมชนทีม
่ ศ
ี ักยภาพ
ด ้านการผลิตพลังงาน
(5 อปท. ใหม่)

ึ ษาความ
มีรายงานศก
เป็ นไปได ้ของโครงการ
ครบทุกมิตแ
ิ ละข ้อเสนอ
โครงการต่อแหล่งทุนอืน
่ ๆ

- รับฟั งความคิดเห็น

ี้ จงชุมชน แล ้ว
- ประชุมชแ
เสร็จ 3 แห่ง
- ฝึ กอบรมนักวิจัยพลังงาน
ชุมชน 20 คน 3 ครัง้ แล ้ว
เสร็จ 2 แห่ง
- อยูร่ ะหว่างการจัดเก็บข ้อมูล

เป็ นไปตามแผน

ผลกำรดำเนินงำนสำค ัญ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
สป.พน.
แผนงำน/โครงกำร
1.4 โรงเรียนพลังงาน
ชุมชน 24 แห่ง

เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 61)
สรุปผลการดาเนินงาน

ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
แผนงำนไตรมำส 3
(เม.ย-มิ.ย. 2561)
- จัดทาโครงการด ้าน
พลังงานในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน

ผลงำนไตรมำส 3
(ณ 30 เม.ย.2561)

ประเมินผล
เทียบแผน

ี้ จงโครงการ ตัง้
- ลงพื้นที่ ช แ
คณะท างาน โดยมีเ ยาวชน
เป็ นแกนหลัก แล ้วเสร็ จ 20
แห่ง
- เก็บข ้อมูล โดยกลุ่มเยาวชน
แล ้วเสร็จ 9 แห่ง
- ส ่ ง เสริ ม กิ จ กรรมตามแผน
พลังงานของโรงเรียน อย่าง
น ้อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ในโรงเรี ย น และ กิจ กรรม
นอกรัว้ โรงเรียน แล ้วเสร็ จ 8
แห่ง

เป็ นไปตามแผน
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2. โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
ขับเคลือ
่ นแผน
ยุทธศาสตร์พลังงาน
ระดับจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 61)
มีการผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกลุม
่
จังหวัดและแผนปฏิบต
ั ิ
การด ้านพลังงานระดับ
จังหวัดให ้เข ้าไปบรรจุอยู่
ในยุทธศาสตร์หรือแผน
กลุม
่ จังหวัด/จังหวัด
รวมทัง้ มีการจัดทาระบบ
บริหารจัดการข ้อมูลด ้าน
พลังงานของจังหวัด
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- จังหวัดจัดประชุม
คณะทางานเพือ
่ ปรับปรุง
แผนฯ
- ติดตามผลักดันให ้แผนฯ
ได ้เป็ นสว่ นหนึง่ ของแผน
จังหวัด/กลุม
่ จังหวัด และ
โครงการภายใต ้แผนได ้รับ
สนับสนุนงบประมาณ
จังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
- ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
แผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัตก
ิ าร ในปี ทผ
ี่ า่ น
มา และทาการประเมิน
คุณภาพแผน 76 จังหวัด

ั มนาด ้านพลังงานเพือ
- จัดสม
่
พัฒนาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด ้านพลังงานของ
จังหวัด ครัง้ ที่ 2 เมือ
่ วันที่ 2527 เมษายน 2561 ณ จังหวัด
ระยอง มีผู ้แทนสานักงาน
จังหวัดและพลังงานจังหวัด
เข ้าร่วมจานวน 58 คน
- อยูร่ ะหว่างการอัพเดตข ้อมูล
Fact sheet ด ้านพลังงานราย
จังหวัด

ประเมินผล
เทียบแผน
เป็ นไปตามแผน
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ื่ มร ้อย
3. โครงการเชอ
เครือข่ายองค์กรและ
เครือข่ายชุมชนใน
ประเทศไทยเพือ
่ สร ้าง
พลังการขับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานทีย
่ ังยืน
่ และ
เป็ นมิตรต่อ
สงิ่ แวดล ้อม

- เพือ
่ สร ้างเวที
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ความรู ้ ข ้อมูล
เทคโนโลยีและการ
จัดการด ้านพลังงาน
ตลอดถึงนโยบาย
พลังงาน
- เพือ
่ พัฒนากลไกและ
เครือข่ายความร่วมมือ
- เพือ
่ กาหนดแนว
ทางการผลักดัน
นโยบายพลังงานสู่
การปฏิบต
ั ิ แบบมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคสว่ น
- เพือ
่ พัฒนาองค์ความรู ้
ด ้านพลังงานให ้เกิด
หลักสูตรการเรียนรู ้
และสถานบันการ
เรียนรู ้เรือ
่ งพลังงาน
ชุมชน
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จัดกิจกรรมการพัฒนา
ึ ษา
ต ้นแบบ โดยค ้นหา ศก
วิเคราะห์ และพัฒนา
ต ้นแบบ ด ้วย
กระบวนการวิจัยเชงิ
ปฏิบัตก
ิ ารแบบมีสว่ นร่วม
(Participatory Action
Research-PAR) อย่างน ้อย
40 ต ้นแบบ ใน 4 ภาค และ
1 คนต ้นแบบ ขยายผลสง่
ต่อความรู ้ 20 คน รวม
ทัง้ หมด 800 คน

ั มนา ติดตาม
- จัดเวทีประชุมสม
และประเมินผลการทางาน
แบบมีสว่ นร่วม ให ้คณะทางาน
พัฒนาพลังงานและ
สงิ่ แวดล ้อมชุมชนระดับภาค
ครัง้ ที่ 2 จานวน 4 ภาค ภาค
ละ 1 ครัง้ (รวม 4 ครัง้ )
- อยูร่ ะหว่างการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาต ้นแบบ

ประเมินผล
เทียบแผน
เป็ นไปตามแผน
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4. โครงการสร ้างความรู ้
ความเข ้าใจและเจตคติ
ทีด
่ ต
ี อ
่ การขับเคลือ
่ นงาน
พลังงานในชุมชน

- กลุม
่ เป้ าหมายในพืน
้ ที่
ี่ ง 5 แห่ง มีความ
เสย
เข ้าใจและมีเจตคติทด
ี่ ี
ต่องานพลังงาน
- ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานด ้านพลังงาน
ของกระทรวงพลังงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
- เกิดกระแสสงั คมในการ
มีสว่ นร่วมและร่วมมือกัน
ในการพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืนและเป็ นมิตรต่อ
สงิ่ แวดล ้อม
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- จัดกิจกรรมให ้ความรู ้ด ้าน
พลังงานทีเ่ หมาะสมกับ
พืน
้ ทีข
่ องแต่ละ
กลุม
่ เป้ าหมายทัง้ ใน
โรงเรียนและนอก
โรงเรียน
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- อยูร่ ะหว่างจัดกิจกรรมใน
ระหว่าง พ.ค.-มิ.ย.61

ประเมินผล
เทียบแผน
เป็ นไปตามแผน

