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ภาพรวม แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

เรื่องที่

1
การสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน
o ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง
o ด้านก๊าซธรรมชาติ
o ด้านไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนา

- จัดหาและพัฒนาโครงสร้าง
-

พื้นฐานด้านพลังงาน
ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิม่

o ด้านปัจจัยสนับสนุน

3
การสร้างความยั่งยืน
และเข้าถึงประชาชน

4
การสร้างความโปร่งใส
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ให้สังคมเชื่อถือ

o ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง
o ด้านก๊าซธรรมชาติ
o ด้านไฟฟ้า

o ด้านพลังงานทดแทน

o ด้านองค์กรสมรรถนะสูง

- กากับกิจการพลังงาน ด้าน

-

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อม

สนับสนุนการจัดหาและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉินด้าน
พลังงาน

2
การกากับดูแล ราคา
และการสร้างการแข่งขัน
เพิ่มประสิทธิภาพ

-

มาตรฐาน คุณภาพและความ
ปลอดภัยของเชื้อเพลิงและการ
ให้บริการ
สร้างกรอบกติกา รูปแบบ และ
มาตรฐานการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน
กาหนดโครงสร้างราคาพลังงาน
ให้เหมาะสม

ส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศ
ให้บรรลุตามแผน AEDP

o ด้านอนุรักษ์พลังงาน
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามแผน EEP

o ด้านพลังงานชุมชน
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ในการสร้างรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
เทคโนโลยีพลังงาน
ที่เหมาะสม

พัฒนาปรับปรุงแผนบริหาร
แผนพัฒนาทรัพยากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงพลังงาน
ให้รองรับการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจของกระทรวงพลังงาน

o ด้านศูนย์กลางข้อมูล
ยกระดับกระทรวงพลังงานให้
เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงาน
ที่มีระบบฐานข้อมูลอันถูกต้อง
ทันสมัย เชื่อถือได้

o ด้านบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมี
ส่วนร่วม
ส่งเสริมให้กระทรวงพลังาน
เป็นองค์การที่บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน กับแผนระดับ 1 และ 2
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แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
1. การประเมินเป้าหมาย
1.1. การประเมินเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี ประเมินจากค่าเฉลี่ยของร้อยละความสาเร็จตัวชี้วัด
ทั้งหมดภายใต้เป้าหมายนั้นๆ ของปีนั้น ๆ โดยไม่มีการถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด (ทุกตัวชี้วัดมีความสาคัญเท่ากัน
ทั้งหมด)
เช่ น ในปี ที่ 1 เป้ า หมาย ก. มี ตั ว ชี้ วั ด 3 ตั ว ได้ แ ก่ KPI1 KPI2 และ KPI3 โดยแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด มี ร้ อ ยละ
ความสาเร็จในปีนั้น ๆ เป็น S1 S2 และ S3 ตามลาดับ ดังนั้น
ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย ก. ปีที่ 1 = (S1 + S2 + S3) / 3
1.2 ในกรณีที่มีตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งไม่มีผลการดาเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เช่น มีมติ
คณะกรรมการระดับชาติและ/หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกหรือปรับแผนการดาเนินงาน ทาให้ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนินงาน หรือทาให้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ใช้กาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่สามารถประเมินร้อยละความสาเร็จได้ จะไม่นาตัวชี้วัดดังกล่าวมา
คานวณค่าเฉลี่ยร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย แต่จะได้บันทึกผลการดาเนินงานหรือค่าเป้าหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นไว้ต่างหากเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป
เช่น ในปีที่ 2 เป้าหมาย ก. มี มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ KPI1 และ KPI2 โดยมีร้อยละความสาเร็จ เป็น S1 และ S2
ตามล าดั บ และมี KPI3 ซึ่ ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ร้ อ ยละความส าเร็ จ ได้ เนื่ อ งจากมี ม ติ ค ณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้ปรับแผนการดาเนินงานเป็นรูปแบบอื่น จะมีวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย
ของร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย ดังนั้น
ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย ก. ปีที่ 2 = (S1 + S2) / 2
1.3 ในกรณีที่ตัวชี้วัดใดไม่ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายในปีที่ประเมิน จะไม่นาตัวชี้วัดดังกล่าวมาประเมินในปี
นั้น ๆ
เช่น ในปีที่ 3 เป้าหมาย ก. มีตัวชี้วัด 3 ตัว โดย KPI1 และ KPI2 มีร้อยละความสาเร็จของค่าเป้าหมายในปี
ปัจจุบัน เป็น S1 และ S2 ตามลาดับ แต่ KPI3 ไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายปีปัจจุบันไว้ จึง ไม่นาตัวชี้วัด
ดังกล่าวมาคานวณค่าเฉลี่ยของร้อยละความสาเร็จตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้
ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมาย ก. ปีที่ 3 = (S1 + S2 ) / 2
1.4 การประเมินผลสาเร็จภาพรวมของเป้าหมายจะดาเนินการ ทุก ๆ 5 ปี โดยสรุปในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
กระทรวงพลังงาน
2. การประเมินแนวทางการพัฒนา
2.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน: ไม่มีการประเมิน
2.2 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: ประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนา
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3. การประเมินแผนงาน/โครงการ
3.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน: ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ
จากแหล่งข้อมูล สาคัญ ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอ้างอิงข้อมูล ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอ้างอิงจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์ (GFMIS) และผลการด าเนิ นงานอ้ า งอิง ข้ อ มูล จากระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
3.2 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: ไม่มีการสรุปผลการดาเนินงานรายแผนงาน/โครงการ แต่สรุป
ภาพรวมผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
4. การสรุปผลสาเร็จ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
4.1. แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน: สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน
ระดับแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดเป้าหมายซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม
รายเรื่องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน
4.2. แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานใน
ระดับแนวทางการพัฒนา และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงระดับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ผลความสาเร็จของเป้าหมาย
เป้าหมาย
- ประเทศไทยมีพลังงานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
- ระบบบริหารจัดการและการวาง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ร้อยละความสาเร็จ
จานวนตัวชี้วัด
ร้อยละ 98
3 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 91

ร้อยละ 50

4 ตัวชี้วัด
(ไม่รวมตัวชี้วัดย่อยที่ 6.3 ซึ่งปรับ
แผนการดาเนินงานตามมติ กพช.
จึงไม่ได้ดาเนินงาน)
3 ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมี
1. การจัดหาไฟฟ้าเป็นไป
พลังงานเพียงพอ
ตามที่กาหนดไว้ในแผน
ต่อความต้องการ
PDP 2018
ของประชาชน

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ

53,178 เมกกะวัตต์ 50,269 เมกกะวัตต์ ร้อยละ 95
(กาลังการผลิตตาม
สัญญา ไม่รวม IPS
ณ กันยายน 2564)

2. สัดส่วนการใช้ก๊าซ
ไม่เกินร้อยละ 58.2
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
สอดคล้องตามแผน
PDP2018

ร้อยละ 54.0
ร้อยละ 100
(ณ กันยายน 2564)

3. มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิ ได้ผู้รับสัมปทาน/
สารวจและผลิตปิโตรเลียม ลงนามในสัญญาฯ

ได้ผู้รับสัมปทาน
ร้อยละ 100
แปลงที่ G1/61
และ G2/61 ลงนาม
ในสัญญาฯ เมื่อ 25
กุมภาพันธ์ 2562

ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ย

ร้อยละ 98
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เป้าหมาย
ระบบบริหาร
จัดการและการ
วางโครงสร้าง
พื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

4. ปริมาณความจุของคลัง ขอนแก่น 115 ล้าน คลังน้ามันขอนแก่น
มีความก้าวหน้า
น้ามันตามแนวท่อเพิ่มขึ้น ลิตร
ไตรมาสที่ 4/2564
ร้อยละ 80.19
(คาดว่าโครงการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จะแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2565)
5. เชื่อมต่อระบบท่อน้ามัน ท่อเชื่อมต่อคลัง
ระบบการขนส่ง
กับคลังน้ามันภาคเหนือ ภาคตะวันออก
น้ามันทางท่อ
และภาค
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉียงเหนือ
มีความก้าวหน้า
ไตรมาสที่ 4/2564
ร้อยละ 91.34
6. โครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ระบบท่อส่งก๊าซ 1. ระบบท่อส่งก๊าซฯ
และระบบบริหาร
ธรรมชาติเส้นที่ 5 เส้นที่ 5 ก้าวหน้า
จัดการพลังงานด้าน
6.2 ระบบท่อส่งก๊าซ
ร้อยละ 86
ก๊าซธรรมชาติ
ธรรมชาติจาก
(ณ ตุลาคม 2564)
จานวน 5 ระบบ
สถานีควบคุม
2. ระบบท่อส่งก๊าซฯ
ก๊าซฯ ราชบุรีจากสถานีควบคุม
วังน้อย ที่ 6
ก๊าซฯ ราชบุรี6.3 เริ่มก่อสร้าง
วังน้อย ที่ 6 แล้ว
FSRU
เสร็จร้อยละ 100
3. ปรับแผนจากการ
ก่อสร้าง FSRU
โดย กฟผ. เป็น
การร่วมลงทุน
LNG terminal
แห่งที่ 2 ร่วมกับ
ปตท. ตามมติ
กพช. เมื่อวันที่
1 เมษายน 2564

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ร้อยละ 80

ร้อยละ 91

ร้อยละ 86

ร้อยละ 100

ไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
ปรับแผน
ตามนโยบาย
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
7. มีการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการเพื่อ
พัฒนางานด้าน
สมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย*

ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ย

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย
สะสม 6 แผนงาน/
โครงการ*

สะสม 6 แผนงาน/
โครงการ ได้แก่

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ร้อยละ 100

ปี 2563
1) ผลการศึกษาโครงการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบริหารจัดการ
พลังงาน (EMS) เพือ่ การ
ดาเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดบนสมาร์ทกริด
(แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์
2562)
2) ผลการดาเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนฯ
ในระยะสั้นของปี 2562
3) ผลการศึกษาโครงการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจระบบ
ไมโครกริดพร้อมศึกษา
ความเป็นไปได้ในการร่วม
ทุนภาครัฐเอกชน (แล้ว
เสร็จ กุมภาพันธ์ 2562
ปี 2564
4) ผลการดาเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนฯ ในระยะ
สั้นของปี 2563
5) ผลการศึกษาเตรียม
ความพร้อมสาหรับการ
ดาเนินโครงการนาร่อง
ร่วมทุนภาครัฐ
ภาคเอกชน (แล้วเสร็จ
กรกฎาคม 2563)
6) กิ จกรรมการสื่ อสาร
ทาความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ เสียในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด
(แล้วเสร็จ ตุลาคม 2562มกราคม 2563 / กาลังจัด
2563-2564)

ร้อยละ 91
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เป้าหมาย
การพัฒนา
เทคโนโลยี
พลังงานที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ

1. มีแนวทาง
8. มีแผนการพัฒนา
ดาเนินการ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขับเคลื่อน
ระยะที่ 4 ในพื่นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกและพื้นที่ 2. มีหน่วยงาน
เจ้าภาพทีจ่ ะ
ที่มีศักยภาพเพื่อการ
ดาเนินงานตาม
พัฒนาเศรษฐกิจใน
แผนพัฒนาฯ
อนาคต

1. มีผลการศึกษา
ร้อยละ 50
กรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
และพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต/
กยผ. สป.พน.
อยู่ระหว่างยกร่าง
แผนการลงทุน
ปิโตรเคมีระยะที่ 4
ระยะแรก เสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน
มกราคม 2565

9. พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลาง เสนอ กพช. พิจารณา
และแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
มาตรการ
อาเซียน
(Grid Connector)

การศึกษาการพัฒนา ร้อยละ 0
ประเทศไทยเป็นศูนย์
กลางและแลกเปลี่ยน
ไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน (Grid
Connector)
ความก้าวหน้าร้อยละ
85

10. การพัฒนา Regional
LNG Hub

ส่งออก
- ส่งออก
ร้อยละ 100
Commercial Cargo commercial cargo
(Iso-Container) ไป
จีน กุมภาพันธ์ 2563
และกุมภาพันธ์ 2564
- ส่งออก LNG
ทางรถไปกัมพูชา
กุมภาพันธ์ 2564

ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ย

ร้อยละ 50
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ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ส่ งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน ศักยภาพการผลิ ต การจัดหาเชื้อเพลิ งปิโตรเลี ยมทั้งในและต่างประเทศ
การเปลี่ยนผ่านเกิดความต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เกิดการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอในทุกภาคส่วน มีมาตรฐานสากล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ถูกต้อง
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

1. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ชธ.

2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อรองรับการ
พัฒนาโครงการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

ชธ.

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

3,600,000

ได้รับงบฯ
3,600,000
ผลเบิกจ่าย
3,528,000

5,500,000

ได้รับงบฯ
5,500,000
ผลเบิกจ่าย
5,295,000

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ได้สรุปปริมาณ วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการ
ปนเปื้อนของสารปรอทและสาร
หนูที่สะสมในน้าทะเลและเนื้อเยื่อ
ปลาทะเลหน้าดินบริเวณพื้นที่
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
นาไปใช้ในการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัทผู้รับ
สัมปทานให้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยแล้ว แต่ด้วย
สถานการณ์โควิด-19 และสภาพ
อากาศฤดูฝน ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่
ลดลง
1. จัดประชุมคณะทางานไตรภาคี
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา
2. จัดทาสารคดีเชิงข่าวเผยแพร่
ทางสถานีวิทยุที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายระดับท้องถิ่น
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในพื้นที่
3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร บุรีรัมย์
และขอนแก่น
11
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

จัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นขอ
สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียม
รอบใหม่ในพื้นที่ 5 จังหวัด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทาให้ต้องชลอการ
เดินทางไปติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงานขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย ดังนั้นการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนไม่สามารถ
ดาเนินการได้ โดยได้ปรับแผน
และวิธีดาเนินงานผ่าน video
conference และส่งข้อมูลผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาข้อมูลพลังงานของกลุ่ม
ประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ
โดยแบ่งเป็นรายงาน Country
Profile จ้านวน 5 ประเทศ ได้แก่
รัสเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ และมาเลเซีย
และสรุปสาระส้าคัญผลการศึกษา
เปรียบเทียบระบบบริหารจัดการ
สัมปทานที่จัดท้าโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ/สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
- แนวทางการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในด้านการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงถ่านหิน
- ข้อมูลพื้นฐานและประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
12
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3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ชธ.
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
เพื่อการบริหารจัดการ
การสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย

600,000

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส
การลงทุนด้านการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมใน
ต่างประเทศ

ชธ.

500,000

5. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการบูรณาการถ่านหิน
โดยรวมของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ชธ.

ได้รับงบฯ
600,000
ผลเบิกจ่าย
0

ได้รับงบฯ
500,000
ผลเบิกจ่าย
0

3,800,000

ได้รับงบฯ
3,800,000
ผลเบิกจ่าย
3,766,100
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

6. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ
การทางานเชิงพื้นที่ร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
เป้าหมายและการติดตาม
ประเมินผล

ชธ.

7. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ชธ.
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
และโปรแกรมรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
ในการพิจารณาและแจ้งผล

งบประมาณ
(บาท)

3,032,300

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
3,032,300
ผลเบิกจ่าย
1,633,500

1,612,400

ได้รับงบฯ
1,612,400
ผลเบิกจ่าย
1,600,000

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

- ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานที่ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน
- การติดตาม ให้คาปรึกษาใน
รายการตรวจประเมินตนเอง
(Self-Checklist) ของประมวล
หลักปฏิบัติที่ดีสาหรับการนาเข้า/
ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน
- ปรับปรุงรายการตรวจประเมิน
ตนเอง (Self-Checklist) ประมวล
หลักปฏิบัติที่ดีสาหรับการนาเข้า/
ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน
- ออกแบบวิธีการทางานและ
แผนการดาเนินงานในการสร้าง
เครือข่ายด้านปิโตรเลียม
- ชี้แจงแนวทางการดาเนิน
โครงการ จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร
นครพนม และขอนแก่น
- ปรับรูปแบบจากลงพื้นที่เพื่อ
จัดกิจกรรมกับเครือข่ายด้าน
ปิโตรเลียม 4 จังหวัดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
- จัดกิจกรรมกับให้แกนนา
เครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชนเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
เรียบร้อย เชื่อมโยงข้อมูลใน
โครงการของหน่วยงานอื่น ๆ
ไม่พร้อมในช่วงของระยะเวลา
ในโครงการให้สามารถจาลอง
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

การพิจารณา ตามมาตรา 70
แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

8. ค่าใช้จ่ายในการปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ
การดาเนินงานภายใต้ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต
(Production Sharing
Contract : PSC) และระบบ
จ้างบริการ (Service
Contract : SC)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อใช้
ในการทดสอบได้ รวมถึงจัดให้มี
การฝึกอบรมในหลักสูตรสาหรับ
ผู้ใช้งาน และจัดทาคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม
ชธ.

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ชธ.
ฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ

5,868,000

ได้รับงบฯ
5,868,000
ผลเบิกจ่าย
5,502,200

4,224,000

ได้รับงบฯ
4,224,000
ผลเบิกจ่าย
4,224,000

มีการแก้ไขสัญญาและลดวงเงิน
ในสัญญาโดยศึกษาและจัดทา
รายงานแล้วเสร็จ ดังนี้
- จัดทาแผนการนา Digital
Technology มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติแล้วเสร็จ
- ศึกษา วิเคราะห์ และรวมรวบ
ข้อมูลการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนสาหรับบุคลากร
- จัดทาข้อเสนอการจ่ายเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
- จัดทาข้อเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมในการกากับและ
ดาเนินงานบริหารสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต
- จัดทาแผนการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- จัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- นาเข้าข้อมูล 2D Seismic
จานวน 1,022 แนวเส้นสารวจ ,
3D Seismic จานวน 21 ชุด และ
หลุมเจาะปิโตรเลียม จานวน 212
หลุมแล้วเสร็จ
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

- มีฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียมที่จาเป็น
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
10. โครงการพัฒนากลไก
รองรับสภาวะฉุกเฉินด้าน
พลังงาน

สป.
พน.

1,000,000

ได้รับงบฯ
1,000,000
ผลเบิกจ่าย
120,081

รวม 10 โครงการ

- มีการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยข้อง เช่น กรม
ธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด
ภาคเอกชน กฟผ. และ ปตท. เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และหารือ
แนวทางการจัดเตรียมสถานการณ์
สมมติสาหรับการซ้อมแผน
- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถจัด
ซ้อมแผนที่จาเป็นต้องมีผู้เข้าร่วม
ซักซ้อมจานวนมากได้

29,736,700 25,668,881

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี
สร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงด้านน้ามันเชื้อเพลิง ให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการขนส่ง การ
ส ารอง การเชื่อมโยงโครงข่าย สร้ างมูล ค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโ ตรเลี ยมในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve)
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

1. โครงการจัดทาแผนการ
สนพ. 6,722,000
พัฒนางานวิจัยเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ผลิตเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริดในประเทศไทย

ได้รับงบฯ
6,722,000
ผลเบิกจ่าย
6,601,100

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ประกอบด้วย
1.สรุปผลการศึกษาและรวบรวม
งานวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

เพื่อจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science and
Innovation based) และฐานข้อมูล
การพัฒนาด้านบุคลากรการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของไทย
2. สรุปผลการศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
ในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. สรุปผลการศึกษาศักยภาพด้าน
การลงทุนและการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด
4. สรุปผลการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ภายในประเทศใน
ระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพการ
พัฒนาและความพร้อม
รวม 1 โครงการ

6,722,000

6,601,100

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาปัจจัยแวดล้อม สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมให้เกิดการจัดหา ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบบริหาร
จัดการ ปัจจัยแวดล้อม การสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค เกิด การลงทุนและการ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับประเด็นท้าทายของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าในอนาคต เพื่อนาไปสู่
วางแผน การผลิต การกากับ การอนุญาตการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน
ด้านพลังงาน โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยและอัจฉริยะ รองรับการส่งเสริม ระบบ
คมนาคมขนส่งไฟฟ้า
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

1. ศึกษาการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (Grid
Connector)

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

สนพ. 7,893,300

ได้รับงบฯ
7,893,300
ผลเบิกจ่าย
6,287,300

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

- ผลการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียน (เพิ่มเติม)
- สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
รวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข รวมถึงรูปแบบสัญญาซื้อ
ขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
– สรุปผลการจัดทาแนวทาง
กระบวนการ รวมถึงรูปแบบ
โครงสร้างในการซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ
ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
- สรุปผลการศึกษาแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดอัตรา
ค่าไฟฟ้าสาหรับการซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ
อัตราค่าบริการระบบส่งไฟฟ้า
(Wheeling charge)
- ร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน (Grid Connector)
- สรุปผลการจัดประชุม/สัมมนา
กลุ่มย่อย ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน (Grid Connector)
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

จานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และ
อยู่ระหว่างการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
2. โครงการเจรจาและประชุม สป. 3,000,000
นานาชาติ
พน.

ได้รับงบฯ
3,000,000
ผลเบิกจ่าย
24,700

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
การประชุมต่างๆ จึงจัดในรูปแบบ
การประชุมออนไลน์ ได้แก่
- พฤศจิกายน 2563 ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง (38th AMEM and
Associated Meetings)
- มกราคม 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัย
พิเศษและการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 38 (The 38th
Special Senior Officials
Meeting on Energy and
Associated Meetings
- มีนาคม 2564 ประชุม Berlin
Energy transition Dialogue
2021/ประชุม IEA-COP26 Net
Zero Summit
- มิถุนายน 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน หรือ
SOME ครั้งที่ 39/ ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ / ประชุม
คณะทางานด้านพลังงานเอเปค
18

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 61 (APEC EWG 61)
- กันยายน 2564 การประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN
Ministers on Energy Meeting:
39th AMEM) และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศที่มี
ความสาคัญด้านพลังงาน

สป. 1,000,000
พน.

ได้รับงบฯ
1,000,000
ผลเบิกจ่าย
329,929

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
การประชุมต่างๆ จึงจัดในรูปแบบ
การประชุมออนไลน์ ได้แก่
- มีนาคม 2564 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง
Smart Energy ครั้งที่ 2 ประชุม
หารือแนวทางการดาเนินโครงการ
ความร่วมมือในการศึกษาเชิง
นโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาพพลังงานของ
ประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่น/
การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงานกับ
เอกอัคราชทูตสวิตเซอร์แลนด์
- เมษายน 2564 จัดการประชุม
UnitedStates-Thailand Energy
Policy Dialogue, Private
Sector engagement Event
- พฤษภาคม 2564 จัด EV Policy
Workshop /หารือร่วมกับ JCC
Auto Motive Committee ของ
ญี่ปุ่น /หารือกับ รัฐมนตรีว่าการ
19
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

4. ค่าบารุงองค์กรพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ
(International
Renewable Energy
Agency : IRENA)

งบประมาณ
(บาท)

สป. 2,144,300
พน.

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
2,144,300
ผลเบิกจ่าย
1,909,327

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น/
หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและบ่อแร่ของ สปป.ลาว
- มิถุนายน 2564 หารือกับ
ปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
ของ สปป.ลาว /หารือกับสิงคโปร์
/ ฝรั่งเศสขอหารือกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน /หารือ
กับปลัดด้านพลังงานของสิงคโปร์
- สิงหาคม 2564 เข้าร่วมประชุม
HLJC ครั้งที่ 5/ ประชุม
คณะทางานย่อยเพื่อดาเนิน
โครงการศึกษา เชิงนโยบายใน
การขับเคลื่อน การลดการ
ปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในภาค
พลังงานของประเทศไทย ครั้งที่ 1
/ หารือกับเอกอัคราชทูตอิตาลี
- กันยายน 2564 ประชุมทางาน
ย่อยเพื่อดาเนินโครงการศึกษา
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในภาค
พลังงานของประเทศไทย
ดาเนินการจ่ายค่าสมาชิกสาเร็จ
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
พลังงาน ได้รับข้อมูลด้านพลังงาน
ที่น่าสนใจ เช่น ทิศทางแนวโน้ม
พลังงานโลก และนามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาเป็นแนวนโยบายที่
สาคัญด้านพลังงานได้
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

5. ค่าบารุงองค์การพลังงาน
โลก (World Economic
Council : WEC)

6. โครงการศูนย์ความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

สป. 1,120,800
พน.

ได้รับงบฯ
1,120,800

สป. 1,000,000
พน.

ผลเบิกจ่าย
1,781,505
ได้รับงบฯ
1,000,000
ผลเบิกจ่าย
839,000

7. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาการ
สื่อสารด้านพลังงานเพื่อ
เจตคติที่ดีต่อการ
ขับเคลื่อนงานพลังงานใน
ชุมชน ปีงบประมาณ
2563

สป. 5,121,000
พน.

ได้รับงบฯ
5,121,000
ผลเบิกจ่าย
4,562,826

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการจ่ายค่าสมาชิกสาเร็จ
ซึ่งค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงสูงขึ้น
มากกว่างบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร จึงจาเป็นต้องขอโอน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
1. ปรับปรุงข่าวสารด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศในเว็ปไซต์อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ
ที่เข้ามาศึกษาแนวทางการลงทุน
ได้มีข้อมูลที่อัพเดทและเป็นปัจจุบัน
และนามาต่อยอดทางธุรกิจใน
อนาคตได้
2. กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผน
การดาเนินงานด้านต่างประเทใกล้
แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการปรับ
แก้ตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน
ก่อนนาเสนอผู้บริหาร ซึ่งจะเป็น
ทิศทางในการดาเนินงานให้กับ
งานด้านต่างประเทศในอนาคต
3. กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการเตรียมการจัดการ
ประชุม Energy Forum โดย
ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
1. ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ใน
พื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 13 จังหวัด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี
ต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานใน
ชุมชน โดยมีผลประเมินทุกกลุ่ม
เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 93.19
– กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 689 คน
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

8. โครงการพัฒนา
สป. 8,500,000
ประสิทธิผลการดาเนินงาน พน.
เชิงยุทธศาสตร์ตามแผน
พลังงานเชิงพื้นที่

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
8,500,000
ผลเบิกจ่าย
5,162,955

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

มีร้อยละความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
92.81 กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน
685 คน มีร้อยละความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 92.78 กลุ่มผู้นา/
แกนนา 670 คน มีร้อยละความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 93.70 กลุ่ม
ประชาชน 700 คน มีร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 91.31
กลุ่มหน่วยงานราชการ 700 คน
มีร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 96.71 กลุ่มนักสื่อสาร
พลังงาน 261 คน มีร้อยละความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 95.02
2. มีหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้าน
พลังงาน/พลังงานขยะ/พลังงาน
ชีวมวล และการประชาสัมพันธ์
และการโน้มน้าวใจ เพื่อสร้าง
และพัฒนาบุคคลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และ
นักสื่อสารพลังงานให้สามารถเป็น
ผู้ส่งผ่านความรู้ และสร้างเจตคติ
ที่ดีต่องานพลังงานสู่ชุมชน
3. นักสื่อสารพลังงาน 260 คน
สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านพลังงาน ในรูปแบบ
คลิปวิดีโอสั้น จานวน 520 คลิป
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ชุมชน
1. จัดทาฐานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายจังหวัด 76 จังหวัดในฐาน
ข้อมูล data.energy.go.th
แล้วเสร็จ
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

2. จังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพลังงานจังหวัดปี 2566-2570
แล้วเสร็จ
3. การประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพลังงานจังหวัดปี 2563-2565
(ฉบับปรับปรุง) มีคุณภาพระดับ
ดีมาก 8 จังหวัด ดี 47 จังหวัด
และต้องปรับปรุง 21 จังหวัด
รวม 76 จังหวัด
4. จัดทาผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
และข้อเสนอเชิงวิชาการในการ
สนับสนุนสานักงานพลังงาน
จังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนให้เกิดประสิทธิผลแล้ว
5. สามารถใช้ระบบสนับสนุน
การดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม 8 โครงการ

29,779,400 20,897,542
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2
การกากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลความสาเร็จของเป้าหมาย
เป้าหมาย
- ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนประสิทธิภาพ
และต้นทุนที่แท้จริง
- อุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีก ารก ากับ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความสาเร็จ
ไม่มีค่าเป้าหมายใน
พ.ศ. 2564
ร้อยละ 100

จานวนตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
(ไม่มีค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.
2564 จานวน 4 ตัวชี้วัด)

ผลสาเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประชาชนเข้าถึง
พลังงานในราคา
ที่เหมาะสม
เป็นธรรม
สะท้อน
ประสิทธิภาพ
และต้นทุนที่
แท้จริง
อุตสาหกรรม
พลังงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน
สากล มีการกากับ
และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

1. การทบทวนโครงสร้าง
- ราคาน้ามันเชื้อเพลิง
- LPG
- ก๊าซธรรมชาติ
- ไฟฟ้า
ให้เป็นปัจจุบัน

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564

2. จานวนสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิงมีมาตรฐาน
- ด้านคุณภาพ (ราย)
-2,480
- ด้านความปลอดภัย (ราย) -46,382
- ด้านการสารอง
-17,716
3. การกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ามัน

ผลการดาเนินงาน
2564 มีดังนี้
- 2,483
- 46,385
- 17,723
ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ภาพรวม
ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

4. การบริหารจัดการระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ (TSO) มี
โครงสร้างการบริหารและ
การกากับที่เป็นไปอย่าง
โปร่งใส มีอิสระ มี
ประสิทธิภาพ

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564

5. การทดสอบระบบ Third
Party Access (TPA) ทั้ง
LNG Terminal และระบบ
ท่อ

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564

6. แผนใช้งาน National
จัดตั้ง Consortium จัดตั้งคณะทางาน
Energy Trading Platform NETP ร่วมกันของ 3 การไฟฟ้า
ที่พัฒนาร่วมกัน 3 การไฟฟ้า ทัง้ 3 การไฟฟ้า
ดาเนินงานจัดทา
Roadmap การ
พัฒนา NETP
แล้วเสร็จ
7. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
สาหรับกระบวนการขอ
อนุญาตผลิตไฟฟ้า

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ร้อยละ 100

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564

รวม

ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1. กาหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้เหมาะสม กาหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าไฟฟ้า ที่เหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
หมายเหตุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. สร้างกรอบกติกา รูปแบบและมาตรฐานในการแข่งขันในกิจการพลังงาน
โดยให้มีกฎระเบียบ โครงสร้าง มาตรฐานการแข่งขันที่ เป็นสากลและโปร่งใส เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขาย LNG ในภูมิภาค พัฒนาระบบ Trading
Platform กลาง อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนด้ ว ยศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมแบบใหม่ และให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้น
หมายเหตุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564
แนวทางการพัฒนาที่ 3. กากับกิจการด้านพลังงาน ด้านมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของเชื้อเพลิงและ
การให้บริการ
กากับการสารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมและไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลัง งานของประเทศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้ บ ริ การของสถานี บริ การน้ ามันเชื้อเพลิ งให้ดีขึ้น เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้น้ามันเชื้อเพลิ งที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

1. ก้ากับการค้าและการ
ส้ารอง

ธพ.

งบประมาณ
(บาท)

1,055,000

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
1,055,000
ผลเบิกจ่าย
1,054,300

2. ก้ากับคุณภาพ

ธพ.

20,789,800

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

สถานประกอบกิจการธุรกิจ
พลังงานได้รับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบ
ด้านการค้าและการส้ารอง
รวมจ้านวน 17,723 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.03
สูงกว่าแผนเล็กน้อย

ได้รับงบฯ
สถานประกอบกิจการธุรกิจ
20,789,800 พลังงาน ได้รับการตรวจสอบ
ด้านคุณภาพ จ้านวนรวม
ผลเบิกจ่าย 2,483 ราย คิดเป็นร้อยละ
20,391,309 100.11 สูงกว่าแผนเล็กน้อย
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

3. ก้ากับดูแลความปลอดภัย ธพ.
ด้านธุรกิจพลังงาน

58,148,600

ได้รับงบฯ
สถานประกอบกิจการธุรกิจ
58,148,600 พลังงาน ได้รับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต และ
ผลเบิกจ่าย การตรวจสอบด้านความ
57,021,200 ปลอดภัย จ้านวน 46,385 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100.02
สูงกว่าแผนเล็กน้อย

รวม 3 รายการ

79,993,400

78,466,809
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3
การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน
ผลความสาเร็จของเป้าหมาย
เป้าหมาย
- ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทน
- ยกระดับรายได้ประชาชน มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

จานวนตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด

ร้อยละ 0

1 ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ประชาชนใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าความเข้มข้นของการใช้ 7.50 พันตันเทียบเท่า 7.05 พันตันเทียบเท่า ร้อยละ 100
พลังงาน (Energy Intensity) น้ามันดิบ/พันล้าน น้ามันดิบ/พันล้าน
บาท
บาท

มีสัดส่วนการ
ผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน
ในประเทศ
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตได้ภายใน
ประเทศในการผลิตไฟฟ้า
ความร้อน และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
(ร้อยละของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย)

ยกระดับรายได้
ประชาชน มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

ความสาเร็จของการส่งเสริม เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน
โรงไฟฟ้าชุมชน แบบขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ (โมเดล
1 - 2)

ร้อยละ 17

ร้อยละ 15.4
(ตุลาคม 2563 –
กรกฎาคม 2564)

ร้อยละ 90

สานักงาน กกพ.
ร้อยละ 0
ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการ
นาร่อง) จานวน
ทั้งสิ้น 43 ราย
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขายรวม
149.50 เมกะวัตต์
(ณ กันยายน 2564)
รวม

ร้อยละ 63

ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้บรรลุตามแผน AEDP
ส่งเสริมการผลิต การวิจัย การจัดทามาตรฐาน พัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ และมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยคานึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม มีการผลิตไฟฟ้าที่มี
การกระจายศูนย์มากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูล ศักยภาพพลั งงานทดแทนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน
1. ค่าจ้างศึกษาความ

เหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียด
โรงไฟฟ้าพลังน้า*

พพ.

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

71,896,900

ได้รับงบฯ
71,896,900
ผลเบิกจ่าย
80,781,393

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

- จัดทาแบบรายละเอียดและ
เอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ
สามารถนาไปใช้ในงานก่อสร้าง
ได้ต่อไป โครงการมีศักยภาพใน
การพัฒนาขั้นต่อไป 5 โครงการ
(รายการที่ 1-5)
- ออกแบบเบื้องต้นและจัดทา
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
การศึกษาความเหมาะสมแล้ว
เสร็จตามแผนงาน 6 โครงการ
(รายการที่ 6-12)
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

2. ค่าก่อสร้าง รฟฟ. พลังน้า
และส่วนประกอบ**

พพ.

3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง

พพ.

โครงการ รฟฟ พลังน้า***

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

- ศึกษาการบริหารจัดการน้า
และระบบพยากรณ์ โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก ประเภท
อ่างเก็บน้าล่าช้ากว่าแผน
(รายการที่ 13)
- จัดทารายการข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Checklist) แยกรายโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าระดับหมู่บ้าน
แล้วเสร็จ (รายการที่ 14)
- เกิดความล่าช้าจาก
271,409,900 ได้รับงบฯ
271,409,900 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
สถานการณ์โควิด-19 (รายการที่
1-2)
ผลเบิกจ่าย
186,144,505 - งานก่อสร้างทั้งโครงการ
ดาเนินการเป็นไปตามแผน
(รายการที่ 3-4)
- อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
แผนงานโดยเริ่มดาเนินการ
สารวจพื้นที่และปรับพื้นที่
บางส่วนแล้ว (รายการที่ 5)
- ผู้รับจ้างส่งแผนงานและแผน
เครื่องจักร เพื่อขออนุมัติ และ
อยู่ระหว่างดาเนินการรื้อถอน
อาคารโรงไฟฟ้าเก่า (รายการที่ 6)
13,686,300 ได้รับงบฯ
- มีการปรับแก้ไขแผนงานของ
13,686,300 ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง จึงยังไม่มี
ความก้าวหน้าเพื่อจัดทารายงาน
ผลเบิกจ่าย
การควบคุมงานก่อสร้าง
9,290,810
(รายการที่ 1-2)
- ผู้รับจ้างควบคุมงานและรายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

4. โครงการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเพื่อ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สนพ. 6,233,200

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
6,233,200
ผลเบิกจ่าย
5,607,000

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ประจาทุกเดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(รายการที่ 3-4)
1.ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม
สามารถแข่งขันได้
2.จัดประชุมหารือหรือรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.สรุปผลการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาฯ และให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายได้ผลการศึกษา
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้ง
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
ให้ประชาชนรับทราบ

363,226,300 281,823,708

หมายเหตุ *รายการค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอียด โรงไฟฟ้าพลังน้า
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยแม่อสุ ุ ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่า
สองยาง จังหวัดตาก
2. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้า แม่น้าน่าน
ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
3. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้าแม่สะเรียง 2
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า
พลังน้าห้วยประทาว ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
5. ศึกษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยใหญ่ ตาบลวัง
นกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
6. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้า น้าแม่โถ-แม่ลา
น้อย ตาบลแม่โถ อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า
พลังน้าไอกาเปาะ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
8. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้า น้าแม่โถ-เวียงป่า
เป้า ตาบลแม่เจดีย์ใหม่ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

71,896,900 บาท
7,600,000
5,219,000
5,219,000
5,662,500
5,219,000
3,000,000
6,625,000
3,000,000
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9. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้า น้าแม่สาว ตาบล
แม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
10. ศึกษาความเหมาะสม และสารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยลายยาน้อย
ตาบลแม่ละมุ้ง อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
11. ศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้าแม่น้าสา ตาบลยาบ
หัวนา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
12. ค่าจ้างศึกษาและจัดทาแผนหลัก โครงการไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็กมากบริเวณท้ายน้าโรงไฟฟ้า
พลังน้าขนาดเล็ก สาหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
13. งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาการบริหารจัดการน้าและระบบพยากรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้าขนาด
เล็ก ประเภทอ่างเก็บน้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
14. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทารายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าระดับหมู่บา้ น
หมายเหตุ** รายการค่าก่อสร้าง รฟฟ. พลังน้า และส่วนประกอบ
1. ค่าเครื่องกังหันน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยป่า
ปู ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. ค่าเครื่องกังหันน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้า คลองลาปลอก) ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
3. ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้าคลองลาปลอก) ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
4. ค่าก่อสร้างอาคารป้องกันน้าท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็กน้าว้า
ตาบลส้านนาหนองใหม่ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5. ค่าก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้า
ห้วยป่าปู ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
6. ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้าลาพระเพลิง ตาบลตะขบ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ ***รายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ รฟฟ พลังน้า
1. ค่าควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้า
ห้วยป่าปู ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้า
คลองลาปลอก) ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกาลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้าลา
พระเพลิง ตาบลตะขบ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
4. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้าท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้าขนาด
เล็กน้าว้า ตาบลส้านนาหนองใหม่ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

3,000,000
3,000,000
3,000,000
4,896,000
3,002,000
13,454,400
271,409,900
14,916,200
81,339,500
103,480,000
24,320,000
23,678,000
23,676,200
13,686,300
1,543,700
9,095,600
947,000
2,100,000
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผน EEP
พัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเพื่อ น ามาใช้ใ นการอนุรัก ษ์พ ลัง งาน การสร้า งจิต ส านึก และส่ง เสริม ให้ เกิ ด
ความร่ ว มมื อจากทุกภาคส่ ว นในการอนุ รั กษ์และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้พลั ง งาน จากการใช้ มาตรการและ
กลไกสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

1. ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบ
สาธิตการใช้พลังงานสุทธิ
เป็นศูนย์ (Zero Energy
Building) และค่าจ้างที่
ปรึกษา

พพ. 19,994,400 ได้รับงบฯ
ดาเนินการรื้อถอนอาคารเก่า
19,994,400 (อาคาร 4) เรียบร้อย
ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง
ผลเบิกจ่าย เรียบร้อย นาเสนอรายละเอียด
12,241,500 ของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแล้ว
ประมาณ 35%
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พพ. 30,000,000 ได้รับงบฯ
สถานประกอบการ จานวน
การอนุรักษ์พลังงานใน
30,000,000 305 แห่ง ได้รับรายงานการ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ตรวจสอบ 3 ครั้ง/แห่ง และ
กลางและขนาดเล็ก
ผลเบิกจ่าย ได้ผลวิเคราะห์การใช้พลังงาน
(5 ภาค 10 กลุ่ม)
25,767,300 ของเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก
และข้อมูลการใช้พลังงานต่อ
ปริมาณการผลิต (SEC) รวมทั้ง
มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
3. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ พพ. 6,000,000 ได้รับงบฯ
เข้าให้คาปรึกษากับสถาน
พลังงานแบบมีส่วนร่วม
6,000,000 ประกอบการ ไม่่น้อยกว่า 4
ในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
ครั้ง/แห่ง เพื่อสารวจตรวจสอบ
และขนาดเล็ก (2 กลุ่ม)
ผลเบิกจ่าย การใช้พลังงานของเครื่องจักร
5,400,000 อุปกรณ์หลัก ทั้งด้านไฟฟ้าและ
ความร้อน และจัดทาข้อมูลการ
ใช้พลังงาน พร้อมทั้งผลักดันให้
สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้เกิด
ผลประหยัดเป็นรูปธรรมแล้ว
จานวน 31 แห่ง แต่การจัดประชุม
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความ พพ.
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานตาม
กฎหมายสาหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3,000,000

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
3,000,000
ผลเบิกจ่าย
2,872,600

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

การอบรม/สัมมนาแบบปกติ
การลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม
การดาเนินงานโครงการของ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการ
ได้จากสถานการณ์โควิด-19
- จัดทาสื่อเผยแพร่และคู่มือ
เอกสารเผยแพร่และปรับปรุงสื่อ
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับบุคลากรส่วนท้องถิ่นไว้ใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจ
แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
- ทวนสอบข้อมูล และปรับปรุง
ข้อมูลพร้อมบันทึกลงระบบ
ฐานข้อมูล จานวน 429 อาคาร
- จัดสัมมนาแบบออนไลน์
สร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
จานวน 378 คน โดยจัดทั้งหมด
3 ครั้ง

58,994,400 46,281,400
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แนวทางการพัฒนาที่ 3. สนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากให้เกิด การสร้า งรายได้แ ละพัฒนาคุณ ภาพชีวิตด้วย
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ชุมชน ผ่านการส่งเสริมการใช้ การลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน พร้อมเสริมสร้าง
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เกิดศูนย์ข้อมูล และ
การบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

1. โครงการเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการบริหารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตาบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน

สป.
พน.

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

87,516,700 ได้รับงบฯ
1. สัมมนาสรุปบทเรียนการ
87,516,700 ดาเนินงานของโครงการ และสรุป
รายงานผลการดาเนินงาน แล้ว
ผลเบิกจ่าย เสร็จ 120 แห่ง สรุปรายงานผล
78,721,643 การดาเนินงาน แล้วเสร็จ 120 แห่ง
2. การจัดตั้งชมรม หรือกลุ่มที่
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 70 แห่ง สัมมนา
สรุปบทเรียนการดาเนินงานของ
โครงการ 70 แห่ง รายงานผล
การดาเนินงาน 70 แห่ง
3. สัมมนาสรุปบทเรียนการ
ดาเนินงานของโครงการ แล้วเสร็จ
120 แห่ง สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน แล้วเสร็จ 120 แห่ง
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ 120 แห่ง
5. สพจ. อบรมทดสอบหลักสูตร
ประจาศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง สพจ.
และเครือข่ายฯ จัดเวทีสรุปผล
การดาเนินงาน 4 แห่ง สรุป
รายงานผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ 4 แห่ง
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

6. การติดตั้งระบบ จัดซื้อจัดจ้าง
และลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
294 ฉบับ สรุปผลการส่งเสริม
ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 292 สัญญา
รอส่งมอบ 2 สัญญา (สุพรรณบุรี
และอุบลราชธานี) สรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานและส่งรายงาน
ไปยัง สสช แล้ว 75 จังหวัด
7. สรุปผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
10 แห่ง
8. ประชุมถอดบทเรียนภาพรวม
ของโครงการฯ จัดสัมมนาสรุป
บทเรียนเจ้าหน้าที่ อปท. แล้วเสร็จ
2 แห่ง ถอดบทเรียนและสรุป
บทเรียนแล้วเสร็จ 2 แห่ง สรุป
รายงานผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ 2 แห่ง
รวม 1 โครงการ

87,516,700 78,721,643
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4
การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ
ผลความสาเร็จของเป้าหมาย
เป้าหมาย
- กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ 100

- ศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่
น่าเชื่อถือ
- กระทรวงพลังงานบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ร้อยละ 0
ร้อยละ 100

จานวนตัวชี้วัด
2 ตัวชี้วัด
(ไม่มีค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด)
1 ตัวชี้วัด
2 ตัวชี้วัด
(ไม่มีค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด)

ผลสาเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กระทรวง
ความสาเร็จของการปรับปรุง
พลังงานเป็น
องค์กรให้รองรับกับการ
องค์กรสมรรถนะ เปลี่ยนแปลง
สูง

ความสาเร็จของการมี
โครงสร้างอัตรากาลังและ
แผนสืบทอดตาแหน่งของ
กระทรวงพลังงาน
รวม

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย
- ดาเนินการตาม
แนวทางที่ศึกษา
Code of Conduct
- ดาเนินการตาม
แนวทางศึกษา PSC

- ปพน. เห็นชอบ
กติกา Code of
Conduct ระหว่าง
หน่วยนโยบายกากับ-ปฏิบัติในการ
ดาเนินงานแล้ว เมื่อ
22 กรกฎาคม 2564
- ดาเนินโครงการ
ปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานภายใต้
ระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC)
ไม่มีค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูล
พลังงานของ
ประเทศที่
น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการเกิด
ระบบงานดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ความสาเร็จ

เกิด Ministry of
ไม่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 0
Energy Data
งบประมาณเพื่อ
Operation Center พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล แต่มี
การจัดหาทดแทน
อุปกรณ์บางส่วนเพื่อ
บารุงรักษา Data
Center

กระทรวง
ความสาเร็จของการส่งเสริม
ไม่มีค่าเป้าหมาย
พลังงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
บริหารงานตาม
มีแผนป้องกันการ คะแนน ITA 2564
หลักธรรมาภิบาล ความสาเร็จของการพัฒนา
ทุจริตและ
สู่องค์กรโปร่งใส
เพิม่ ขึ้น โดยได้ผล
ปราบปรามทุจริต
คะแนน 91.99
เพิม่ ขึ้นเทียบกับผล
- ITA ดีขึ้น
คะแนน 2563 ที่
88.19)
รวม

ร้อยละ 100

ร้อยละ 33

ผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาปรับปรุงแผนบริหาร แผนพัฒนาทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงพลังงาน ให้รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน
พัฒนาปรับปรุงแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบ กลไก และโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน และมี
ความเหมาะสมในการดาเนินงาน ระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติด้านพลังงาน เพื่อสู่องค์กร
สมรรถนะสูง โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยดาเนินการเพื่อนาไปสู่ ระบบการทางาน
ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization)
หมายเหตุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. ยกระดับกระทรวงพลังงานให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานที่มีระบบฐานข้อมูลอัน
ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้
กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีระบบฐานข้อมูลอันถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และสามารถให้บริการ
แก่ ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร และบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย
พร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านพลั งงานแห่งชาติ มีการจัดหาและพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center) การนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และบริหารจัดการข้อมูลภายใต้
กรอบการกากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ที่มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการการป้องกัน และกากั บดูแลข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเทคโนโลยีและบริ บท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

1. การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ สนพ. 11,798,300 ได้รับงบฯ
เป้าหมายโครงการ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
11,449,000 ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ
ด้านพลังงาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการ
ผลเบิกจ่าย วิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายมิติ
3,434,700 และง่ายต่อความเข้าใจ สามารถ
นาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินโครงการเดือน
พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม
2565 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3/2564 จึงได้ปรับปรุง
แผนการดาเนินงานรายกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
โครงการ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 4/2564 คิดเป็นร้อยละ
60 ของการดาเนินการทั้งหมด
รวม 1 โครงการ

11,798,300 3,434,700
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แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมให้กระทรวงพลังานเป็นองค์การที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล กระทรวง
พลังงานเป็นองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่าง
เป็นทางการ ในรูปแบบของคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒ นา
โครงการโดยการกาหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน และ
กาหนดนโยบายลดความทับซ้อนในการดารงตาแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/จากัดผลประโยชน์ของกรรมการ
มีการทบทวนและจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

1. ค่าใช้จ่ายการยกระดับ
ธพ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ประกอบ
ธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิง

งบประมาณ
(บาท)

740,300

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ได้รับงบฯ
740,300
ผลเบิกจ่าย
127,342

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามแผนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้
1) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมแะความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และกรมธุรกิจพลังงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้
คะแนน 93.35 คะแนน
3) การส่งเสริมและปลูกจิตสานึก
ในเรื่องของการไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต การบรรยาย
ให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” และ เรื่อง
“การถอดบทเรียนการกระทา
ความผิดทางวินัย”
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ
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แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วย
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน

พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ
ประกอบธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิงทั้ง
ระบบ” และบรรลุผลสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด คือ ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในกระบวนงาน
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ จานวน
2 กระบวนงาน
รวม 1 โครงการ

740,300

127,342
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 668,507,500 บาท
หน่วย : บาท
แหล่งเงิน
เงินกู้
เงิน
เงินรายได้
งบประมาณ
ของ
ใน
ต่างประเทศ
แผ่นดิน หน่วยงาน ประเทศ

รวม

อื่นๆ

แผน 662,274,300
งบประมาณ

-

-

-

- 662,274,300

ได้รับจัดสรรจริง 656,709,200

-

-

-

11,449,000 668,158,200

ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนการปฏิบัติราชการ
1. เรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
2. การกากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน
เพิ่มประสิทธิภาพ
3. การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึง
ประชาชน
4. สร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ
รวม

แผน
งบประมาณที่
งบประมาณ ได้รับจัดสรร
66,238,100 66,238,100
79,993,400 79,993,400

หน่วย : บาท
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
53,167,523
ร้อยละ 80
78,466,809
ร้อยละ 98

509,737,400 509,737,400 406,826,751
12,538,600

12,189,300

ร้อยละ 80

3,562,042

ร้อยละ 28

668,507,500 668,158,200 542,023,125

ร้อยละ 81
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ผลสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ผลสาเร็จ
- การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ การใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2564 ลดลงจากผลกระทบ
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญด้านพลังงานส่วนใหญ่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ คลังน้ามัน
และท่อขนส่งน้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย และโครงการเพื่อพัฒนางานด้านสมาร์ทกริด อย่างไรก็ตาม
แผนการลงทุนจากโครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบให้
ปรับรูปแบบเป็นการร่วมลงทุนกับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในโครงการ LNG Receiving Terminal
(แห่งที่ 2) ตาบลหนองแฟบ จังหวัดระยอง
- เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม กพช. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการ
โรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ทาให้ได้เริ่มการส่งออก-นาเข้า
LNG เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเตรียมพัฒนาสู่การเป็น LNG Reional Hub
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ได้มีการจัดทาผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างยกร่าง
แผนการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ระยะแรก เสนอคณะรัฐมนตรีภายในปี พ.ศ. 2565 โดยมีความล่าช้า
เล็ก น้อ ยจากการไม่เลื่อ นกาหนดการรับฟังความคิด เห็นต่อผลการศึก ษาเนื่อ งจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้เร่งหารือกับสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป

2. การกากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลสาเร็จ
- ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งคณะทางานร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลั ง งานไฟฟ้ า แห่ ง ชาติ (National Energy Trading Platform : NETP) และจั ด ท าแผนที่ น าทาง
แพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Digital Utility Platform : NDUP) จนแล้วเสร็จ โดย
แบ่งระยะการพัฒนา (Roadmap) ของ NETP ออกเป็น 6 ระยะ ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2578
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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ด้านการกากับอุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงลดทาให้ปริมาณ
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่เข้าตรวจด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านการสารอง มีผลผลิต
ลดลงจากแผนเดิม โดยได้มีการกาหนดแผนการดาเนินงานใหม่ให้ผลผลิตสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่

3. การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน
ผลสาเร็จ
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีเพิ่มขึ้นและสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเกิดจากผลสัมฤทธิ์ขับเคลื่อนโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนแบบขายไฟฟ้าเข้าระบบ ล่าช้าจากการต้องดาเนินการหลังปรับแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดกระบวนการออกประกาศรับสมัคร
และการคัดเลือก โดย สานักงาน กกพ. ได้ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนาร่อง) จานวนทั้งสิ้น 43 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50
เมกะวัตต์

4. การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ
-

-

-

ผลสาเร็จ
ด้านกระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีความสาเร็จของการปรับปรุงองค์กรให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ กระทรวงพลังงานได้เริ่มดาเนินงานตามกติกา Code of Conduct ระหว่างหน่วย
นโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ แล้ว เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานแล้ว และได้
ดาเนินโครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดาเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)
โดยจัดทาแผนการนา Digital Technology การกาห
นดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนสาหรับบุคลากรและตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ รูปแบบที่เหมาะสมในการกากับ
และดาเนินงานบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต แล้วเสร็จ
ด้านกระทรวงพลังงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความ.
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของกระทรวงพลังงาน 2564 เพิ่มขึ้น โดยได้ผล
คะแนน 91.99 คะแนน เพิ่มขึ้นเทียบกับ ผลคะแนน 2563 ที่ 88.19 คะแนน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แต่มีการจัดหาทดแทนอุปกรณ์บางส่วนเพื่อบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเดิม
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