แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(5)
3,000,000.00 2,999,760.00

งาน

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

(9)
(10)
(11)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(12)
(13)
(14)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)

ผล

งาน

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

3,000,000.00 2,999,934.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.103/64 ลว.22 ม.ค. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

599,952.000

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

งาน

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

แผน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคตะวันออกตอนบน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

ผล

2

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

1,500,000.00

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.107/64 ลว.25 ม.ค. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 20 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

599,986.80

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20.00%

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคกลางตอนบน

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

แผน

(0)
1

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

(21)

(22)

(23)

(24)

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(5)
3,000,000.00 2996000.00

งาน

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

(9)
(10)
(11)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(12)
(13)
(14)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)

ผล

งาน

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

3,000,000.00 3000000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ลงนามในสัญญา ส.109/64 ลว. 1 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

599,200.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

งาน

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

แผน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคเหนือตอนบน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

ผล

4

+ เตรียมจัดซือจัดจ้างที่ปรึกษา
+ จัดซือจัดจ้าง
+ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
+ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการ
พิจารณา

1,500,000.00

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.105/64 29 ม.ค. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 14 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

แผน

(0)
3

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

(21)

(22)

(23)

(24)

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(5)
3,000,000.00 2992960.00

งาน

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

(9)
(10)
(11)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(12)
(13)
(14)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)

ผล

งาน

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

3,000,000.00 2996720.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

- ลงนามในสัญญา ส.111/64 ลว.28 ม.ค. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ การเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

598,592.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

งาน

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

แผน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคกลางตอนล่าง

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

ผล

6

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

1,500,000.00

+ เตรียมจัดซือจัดจ้างที่ปรึกษา
+ จัดซือจัดจ้าง
+ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
+ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการ
พิจารณา

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+'ลงนามในสัญญา ส.104/64 ลว. 5 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 10 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

599,344.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20%

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคใต้ฝงั่ อ่าวไทย

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

แผน

(0)
5

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

(21)

(22)

(23)

(24)

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(5)
3,000,000.00 2997750.00

งาน

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

(9)
(10)
(11)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(12)
(13)
(14)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

3,000,000.00 2988050.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

599,550.00

2,495,374.50

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0.00

0.00

20%

50%

งาน

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

แผน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

ผล

8

1,500,000.00

+'ลงนามในสัญญา ส.108/64 ลว. 8 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ

ผล

งาน

1,500,000.00

+ เตรียมจัดซือจัดจ้างที่ปรึกษา
+ จัดซือจัดจ้าง
+ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
+ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการ
พิจารณา

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.110/64 ลว. 5 ก.พ. 64
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 10 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597,610.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0.00%

20.00%

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคตะวันออกตอนล่าง

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

แผน

(0)
7

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

(21)

(22)

(23)

(24)

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(5)
3,000,000.00 3000000.00

งาน

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

(9)
(10)
(11)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(12)
(13)
(14)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)

ผล

งาน

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายวชิระ จินดาเพ็ชร
(หสอ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1063

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. สถานประกอบการดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระ
การใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)
2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการ
ใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC)

3,000,000.00 2990700.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ลงนามในสัญญา ส.106/64 ลว. 5 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 9 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0.00%

0.00%

0%

งาน

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง

+ เข้าให้คาปรึกษาในการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3
ครัง/แห่ง
+ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเป็นราย
แห่ง มีผลประหยัดเกิดขึนรวมทังโครงการไม่น้อย
กว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 45 คน

แผน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคใต้ฝงั่ อันดามัน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทาข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณ
ผลผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมนันๆ ให้มีส่วนร่วมดาเนินการในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

ผล

10

+ เตรียมจัดซือจัดจ้างที่ปรึกษา
+ จัดซือจัดจ้าง
+ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
+ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการ
พิจารณา

1,500,000.00

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

50%

50%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.112/64 9 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงาน และแผนเงิน
+ รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
กลุม่ เป้าหมาย
+ อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นกลุม่ เป้าหมาย รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแล้ว จานวน 10 แห่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

598,140.00

0%

0%

0%

0.00%

0.00%

20%

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก กลุม่ ภาคเหนือตอนล่าง

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

แผน

(0)
9

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

(21)

(22)

(23)

(24)

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

งาน

(6)
(7)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

ธ.ค.
2563

(8)

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ เข้าให้คาปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วม
+ จัดทาเอกสารและสือ่ สาหรับการอบรม
โครงการ
+ จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาคารธุรกิจและ
ผูเ้ กีย่ วข้องจานวนผูเ้ ข้าอบรมรวมไม่น้อยกว่า
35 คน
+ ติดต่อ ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

(15)
(16)
(17)
+ เข้าให้คาปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ ครบ 15 แห่ง และจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน มีผลประหยัดเกิดขึน
รวมทังโครงการ ไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน ผูเ้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(18)

(19)

(20)

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(5)
3,000,000.00 3000000.00

พ.ย.
2563

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

(3)
(4)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. อาคารธุรกิจ ดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้
พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)

ต.ค.
2563

หมายเหตุ/
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

(21)

(22)

(23)

(24)

แผน

(2)
หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายชัยมงคล ศิวบวร
(รก.หสธ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1070

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 3

(1)
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุม่ ที่ 1 พืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

งบแผ่นดิน

(0)
11

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งานตามแผนปฏิรูปพลังงาน (EEP(EE2

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงาน พร้อมผลักดันให้อาคารธุรกิจดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมบทบาทของของบุคลากรในอาคารธุรกิจนันให้มีส่วนร่วมดาเนินการ
ในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือ/จัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุม่ ที่ 2 พืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ

หน่วยงานหลัก
พพ. (กสอ.)
นายชัยมงคล ศิวบวร
(รก.หสธ.)
โทร. 02 223 0021-9
ต่อ 1070

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ผลที่ได้รับ
1. อาคารธุรกิจ ดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้
พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน
เทียบเท่านามันดิบต่อปี (toe/ปี)

3,000,000.00 3,000,000.00

งาน

3,000,000.000

50%

90%

100%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0%

0%

0%

0%

0%

20%

+ เตรียมจัดซือจัดจ้าง
+ จัดซือจัดจ้าง
+ สรุปผลการว่าจ้าง
+ ลงนามในสัญญา

+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ เข้าให้คาปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วม
+ จัดทาเอกสารและสือ่ สาหรับการอบรม
โครงการ
+ จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาคารธุรกิจและ
ผูเ้ กีย่ วข้องจานวนผูเ้ ข้าอบรมรวมไม่น้อยกว่า
35 คน
+ ติดต่อ ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ

+ เข้าให้คาปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ ครบ 15 แห่ง และจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน มีผลประหยัดเกิดขึน
รวมทังโครงการ ไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี
+ สัมมนาแถลงผลการดาเนินงาน ผูเ้ ข้าสัมมนา
จานวนไม่น้อยกว่า 35 คน

แผน

12

2,700,000.00

+ ลงนามในสัญญา ส.113/64 ลว. 4 ม.ค. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ ติดต่อ ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ
+ ค้ดเลือกสถานประกอบการ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 15 แห่ง
+ เข้าให้คาปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วม
โครงการ ครังที่ 1 จานวน 15 แห่ง

ผล

งาน

1,500,000.00

สาระสาคัญ :
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงาน พร้อมผลักดันให้อาคารธุรกิจดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมบทบาทของของบุคลากรในอาคารธุรกิจนันให้มีส่วนร่วมดาเนินการ
ในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)

% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)

ผล

งาน

ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสาหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณประกอบ/โทร.1630
(คุณกฤษกร)

4 ธ.ค. 63

3 ส.ค. 64

3,000,000.00 2,999,000.00

2,700,000.00

3,000,000.000

50%

90%

100%

+ ลงนามในสัญญา ส.114/64 ลว. 2 ก.พ. 64
+ จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนเงิน
+ ติดต่อ ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ
+ ค้ดเลือกสถานประกอบการ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 15 แห่ง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

0%

0%

0%

0%

0%

20.00%

งาน

แผน
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+ เตรียมจัดซือจัดจ้างที่ปรึกษา
+ จัดซือจัดจ้าง
+ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ
+ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการ
พิจารณา

1,500,000.00

- ว่าจ้างที่
- ปรับปรุงและเตรียมเอกสารอบรม
ปรึกษา
- ที่ปรึกษาส่ง
แผนดาเนินงาน
โครงการ

- จัดอบรม จานวนรวม 1 รุน่ โดยมีผเู้ ข้าอบรมไม่
ต่ากว่า 100 คน

- จัดอบรม จานวนรวม 3 รุน่ โดยมีผเู้ ข้าอบรมไม่
ต่ากว่า 300 คน

ขยายผลเป็นหลักสูตรที่
ถ่ายทอดให้ อปท. ไป
ดาเนินการเอง

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)
ความสาคัญ

(6)
งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน
-จัดซือจัดจ้าง

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

ต.ค.
2564

พ.ย.
2564

ธ.ค.
2564

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

คุณสุมิตร/โทร.1046

20 พ.ย. 63

19 มิ.ย. 64

5,664,400.00 5,334,600.00

65%

100%

0.00

0.00

0.00

0.00

539,820.00

0%

0%

0%

0%

0%

18%

- ว่าจ้างที่ปรึกษา
ตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- ที่ปรึกษาส่งแผนดาเนินงาน
ระบบผลิตพลังงานควบคุมจานวน 270 แห่ง ระบบผลิตพลังงานควบคุมจานวน 246 แห่ง
โครงการ
- ตรวจสอบและจัดทารายงานผล
การตรวจสอบระบบผลิตพลังงาน
ควบคุมจานวน 50 แห่ง

งบประมาณสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% ตามแผนเบิกจ่าย
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน
-จัดซือจัดจ้าง

เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)

40%

(23)

(24)

-ลงนามสัญญา ส.123/64 ลว. 4 ก.พ. 64
- แต่งตังคณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรฯ
คาสัง่ ที่ (บ) 8/2564 ลว. 24 ก.พ. 64
- ประชุมคณะทางาน ครังที่ 1/2564 วันที่ 26
มี.ค. 64
- อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือและออกแบบสือ่
ประชาสัมพันธ์
- อยู่ระหว่างปรับปรุงและอัพเดทระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

849,660.00

3,398,640.00

5,664,400.00

15%

60%

100%

-ลงนามสัญญา ส.93/64 ลว. 13 ม.ค. 64
ตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
ระบบผลิตพลังงานควบคุมจานวน จานวน
214 แห่ง
- งวดที่ 1 จานวน 60 แห่ง
- งวดที่ 2 จานวน 110 แห่ง
- งวดที่ 3 จานวน 44 แห่ง ซึง่ ต้องส่ง 12
พค.64

ผล

สาระสาคัญ : ตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบระบบผลิต
พลังงานควบคุมจานวน 566 แห่ง

3,000,000.00

0.00

แผน

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

1,950,000.00

(22)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,600,380.00

0%

0%

0%

0%

0%

30%

งบแผ่นดิน
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เบิกจ่ายสะสม
(หน่วยล้านบาท)
% เบิกจ่ายแล้ว
(เทียบงบประมาณทังหมด)
งาน

1,200,000.00

(21)

ตัวชี้วัดงบประมาณ

(5)

พ.ย.
2563

หมายเหตุ/
ขยายผลเป็
กสูตรที่
ปัญหาอุนปหลัสรรคและ
ถ่ายทอดให้
อปท. ไป
ข้อเสนอแนะ
ดาเนินการเอง

งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

(4)

แผน

(3)

ต.ค.
2563

ผล

(2)

ความก้าวหน้าของงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ

จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 300 คน

(1)
สาระสาคัญ :
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรูค้ วามเข้าใจในการตรวจ
พิจารณาอนุญาตการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณโครงการ
(ล้านบาท)
ประเภทงบ

งบแผ่นดิน

(0)

แผนงาน/โครงการ และสาระสาคัญ

ผลลัพธ์
สุดท้าย
ณ วันสินสุด
แผนงาน/โครงการ

งานตามแผนปฏิรูปพลังงาน (EEP(EE2))

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/ วันเริ่มและสิ้นสุด
สานัก/กอง/กลุม่ /รายชื่อ/ แผนงาน/โครงการ
เบอร์ติดต่อ)
(ตามแผน)

TIEB

แผนรายไตรมาส/ผลการดาเนินงานรายเดือน

