
สรปุผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณและการด าเนนิงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ สิน้เดอืน มนีาคม 2564 (ไตรมาสที ่2)

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน
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ผลการเบิกจ่ายเงิน สป.พน. ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.งบบคุลากร 234.6054 117.3027 121.4746 51.78 113.1308

2.งบด าเนนิงาน 166.4436 84.9399 69.9179 42.01 96.5257

 - คา่ตอบแทน 14.5988 7.2011 6.7796 46.44 7.8192

 - คา่ใชส้อย 142.6972 72.1578 57.8426 40.54 84.8546

 - คา่วัสดุ 2.0017 1.4072 1.1807 58.98 0.8210

 - คา่สาธารณูปโภค 7.1459 4.1738 4.1151 57.59 3.0308

3.งบลงทุน 68.9222 28.4471 5.5606 8.07 63.3616

 - ครุภัณฑ์ 23.5446 11.1123 4.0887 17.37 19.4559

 - ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 45.3776 17.3348 1.4719 3.24 43.9057

4.งบอดุหนนุ 

(3 รายการ)
30.2251 17.1251 26.7089 88.37 3.5162

5.งบรายจา่ยอืน่

(7 รายการ)
80.1777 44.0462 26.0836 32.53 54.0941

รวม 580.3740 291.8610 249.7456 43.03 330.6284

ประเภทงบ
งบทีไ่ดร้บั

(ลบ.)

ผลเบกิจา่ย 

ณ 31 ม.ีค.64 คงเหลอื

(ลบ.)

แผนสะสม

0

0.5

1

1.5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
พ.ศ.2564  

สป.พน. (ม.ีค.64)

แผนตามมต ิค.ร.ม. แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. 

ผลเบกิจ่ายปี 63 ผลเบกิจ่ายปี 64

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนตามมต ิค.ร.ม. 32% 54% 77% 100%

แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. 6% 14% 23% 33% 42% 50% 57% 69% 78% 85% 92% 100%

ผลเบกิจ่ายปี 63 4% 11% 17% 24% 31% 40% 52% 59% 67% 76% 86% 95%

ผลเบกิจา่ยปี 64 4% 11% 20% 29% 36% 43%



งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น 80.1777

ความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

26.0836 (32.53%)

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.โครงการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ(กกต.) 3.0000 0.6148 0.0076 0.25 2.9924 จัดประชมุออนไลน์ Special SOME ครัง้ที ่38 แลว้เมอืวันที ่21 - 22 ม.ค.

64 

 *** มกีารจัดประชมุยอ่ยทางออนไลน์ร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ จงึท าใหไ้ม่มี

การเบกิจา่ย

2.โครงการประสานความรว่มมอืกับประเทศทีม่ี

ความส าคญัดา้นพลงังาน(กกต.)
1.0000 0.3122 0.1893 18.93 0.8107  - มกีารประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง Smart Energy ครัง้ที ่2 แลว้วันที ่8 

ม.ีค.64

 - มกีารจัดประชมุหารอืออนไลน์ โครงการควา่มร่วมมอืการซือ้ - ขายไฟฟ้า

พหภุาคภีายใตก้รอบ LTMS - PIP แลว้วันที ่25 ม.ีค.64

 - มกีารจัดประชมุหารอืแนวทางการด าเนนิโครงการความร่วมมอืใน

การศกึษาเชงินโยบาย เพือ่ขับเคลือ่นการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นภาพพลังงานของประเทศร่วมกบัประเทศญีปุ่่ น แลว้

วันที ่24 ม.ีค.64

 - ประชมุ IEA-COP26 NET Zero Summit ผา่นระบบออนไลน์ เมือ่วันที ่3.โครงการศนูยค์วามรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่ง

ประเทศ (กกต.)
1.0000 0.3432 0.0858 8.58 0.9142 งานทีป่รกึษาสง่งานที ่1 แลว้ อยูร่ะหวา่งการเบกิจา่ย

4.โครงการพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉนิดา้น

พลงังาน (กยผ.)
1.0000 0.1800 0.0000 0.00 1.0000 อยูร่ะหวา่งวางแผนด าเนนิการ

5.โครงการการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิีด่ ี

ตอ่การขบัเคลือ่นงานพลงังานในชมุชนปีงบประมาณ 

2564 (กศร.)

5.1210 3.3274 1.6433 32.09 3.4777  - กศร. และทีป่รกึษาอยูร่ะหวา่งจัดอบรมออนไลน์ "ความรูด้า้นพลังงาน" 

ใหก้บั สพจ.และกลุม่เป้าหมาย

 - สพจ. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ

เจคตทิีด่ฯี ใหก้บักลุม่เป้าหมาย

6.โครงการพัฒนาประสทิธผิลการด าเนนิงานเชงิ

ยุทธศาสตรต์ามแผนพลงังานเชงิพื้นที ่(กยผ.)
8.5000 1.0750 1.8174 21.38 6.6826 สว่นกลาง จัดอบรมคลนีคินักพลังงานครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่7 เม.ย.64 

เรือ่ง Energy Audit ให ้สพจ. เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งเตรยีมวางแผน

จัดอบรมการจัดท าแผนยทุธศาสตรใ์หก้บั สพจ. ในเดอืน พ.ค.64

7. โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัด

การพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและ

เครอืขา่ยพลงังานชมุชน (สสช.)

60.5567 38.1936 22.3401 36.89 38.2166  - สว่นกลาง อยูร่ะหวา่งตดิตามผลการด าเนนิงานของจังหวัด

 - สว่นภมูภิาค อยูร่ะหวา่งลงพืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มูลลงในระบบประมวลผล และ

จัดท าสมดลุพลังงาน

รวม 80.1777 44.0462 26.0836 32.53 54.0941

งบรายจา่ยอืน่

คงเหลอื

(ลบ.)

ผลเบกิจา่ย 

ณ ม.ีค.64แผนสะสม
งบทีไ่ดร้บั

(ลบ.)
โครงการ สถานะผลการด าเนนิงาน



ความคบืหนา้ผลการด าเนนิงาน
โครงการทีส่ าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 
ประจ าปี 2564

เป้าหมาย 1) ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการมจีติส านกึและมคีวามตระหนักในการใชพ้ลังงาน 2) ประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพดา้นพลังงานมี
วสิยัทัศน์ในการเป็นเจา้ของผลติพลังงาน 3) เกดิแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานประชมุชน 4) เกดิการสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑด์า้นพลังงาน
ชมุชน 5) เกดิการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยพีลังงานทีเ่หมาะสมระดับชมุชน

1.1 อปท.บรหิารจัด
การพลังงานทีด่ ีทีเ่ขา้
ร่วม ปี 2564 (120 แห่ง)

เสรมิสรา้งศักยภาพและ
เตรยีมความพรอ้มใหก้ับ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และชมุชนส าหรับ
การบรหิารจัดการการ
ผลติพลังงานอย่างมสีว่น
ร่วม มแีผนพลังงานบรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาชมุชน

- จัดเก็บขอ้มลูลงระบบ
ประมวลผลขอ้มลู 
/จัดท าสมดลุพลังงาน และ
ท าการพยากรณ์การใช ้

พลังงาน /พรอ้มจัดท าแผน
และผลักดันแผนพลังงาน

- ไตรมาสที ่1 ลงพืน้ที ่
สมัมนาชีแ้จงโครงการ /
จัดตัง้คณะท างาน /รับ
สมัคร อส.พน.และแตง่ตัง้
อส.พน.ประจ าชมุชน /
จัดเก็บขอ้มลูการใช ้

พลังงาน แลว้เสร็จ 99% 
- จังหวัดทีย่ังด าเนนิงานไตร
มาสที ่1 ยังไมแ่ลว้เสร็จ คอื

- เชยีงใหม ่88%
- ปัตตานี 75%
- ลพบรุ ี75%

- ไตรมาส ที ่2
- จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ที่ แลว้  
เสร็จ 105แหง่

- จัดเก็บขอ้มลูลงในระบบ
ประมวลผลขอ้มลู (ผา่นเว็บ
ไซด)์ แลว้เสร็จ 92 แหง่

- จัดท าสมดลุพลังงาน ปี 
2564 แลว้เสร็จ 53 แหง่

เป็นไปตามแผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 
ประจ าปี 2564

1.2 โรงเรยีนในสังกัด
รัฐบาลปี 2564 (70 แห่ง)

มกีารบรูณาการเรือ่ง
พลังงานในการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีนของ
ชมุชนไมน่อ้ยกว่า 70แห่ง

- จัดเก็บขอ้มลูในโรงเรยีน
และประมวลผล/จัดท าสมดลุ
พลังงาน และท าการพยากรณ์
การใชพ้ลังงาน และศกึษาดู
งานดา้นพลังงาน

ไตรมาสที ่1 ฝึกอบรมให ้
ความรู ้พลังงานเรือ่งใกลต้ัว
และอบรมการเก็บขอ้มลูกบั
กลุม่เยาวชน แลว้เสร็จ 86%
- (จังหวัดทียั่งด าเนนิงานไตรมาส

ที ่1 ยังไม่เสร็จ คอื 
- ฉะเชงิเทรา 50% 
- ชยัภมู ิ50%
- ตรัง 50%
- นครปฐม 50%
- นครศรธีรรมราช 50%
- น่าน 25%
- ปัตตาน ี50%
- ล าปาง 75%
- ศรสีะเกษ 50%
- อุตรดติถ ์50%
- มุกดาหาร **ยังไม่ได ้

ด าเนนิการ**

ไตรมาสที ่2
- จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ที่
แลว้เสร็จ 45 แหง่

- ประมวลผลขอ้มลู แลว้เสร็จ 
25 แหง่

- จัดท าสมดลุพลังงาน ปี 
2564 แลว้เสร็จ 21 แหง่

เป็นไปตามแผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.3 ชมุชนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการในปี 2563
จ านวน 120 อปท.

สรา้งครัวเรอืนตน้แบบ
และเก็บขอ้มลูการใช ้

พลังงาน จ านวน 50
ครัวเรอืน สามารถลด
การใชพ้ลังงานลงได ้
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5

- จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ที ่
(จ านวนตามหลักยามาเน่)
ลงในระบบประมวลผล
ขอ้มลู/จัดท าสมดลุ
พลังงาน และท าการ
พยากรณก์ารใชพ้ลังงาน 
/จัดซือ้จัดจา้งเทคโนโลยี
พลังงาน (งบอดุหนุน)

ไตรมาสที ่1 จัดประชมุปลกุ
และปรับแผน /จัดเก็บขอ้มลู
การใชพ้ลังงานครัวเรอืน
ตน้แบบ 50 ครัวเรอืน และ
จัดเก็บขอ้มลูการใชพ้ลังงาน 
แลว้เสร็จ 89%
- จังหวัดทีย่ังด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ยังไม่เสร็จ 
ทัง้หมด 21 จังหวัด คอื

ไตรมาสที ่2
- จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ที่

(จ านวนตามหลักยามาเน่)
แลว้เสร็จ 105 แหง่

- จัดเก็บขอ้มลูลงในระบบ
ประมวลผลขอ้มลู แลว้
เสร็จ 78 แหง่

- จัดท าสมดลุพลังงาน ปี
2564 แลว้เสร็จ 44 แหง่

- เปรยีบเทยีบขา้มปี 2563-
2564 แลว้เสร็จ 35 แหง่

เป็นไปตามแผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.4 โรงเรยีนในสังกัด
รัฐบาล ปี 2563
จ านวน 120 แห่ง

มกีารบรูณาการเรือ่ง
พลังงานในการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีนของ
ชมุชนไมน่อ้ยกว่า 152
แห่ง และเกดิชมรมหรอื
กลุม่ทีด่ าเนนิกจิกรรม
ดา้นพลังงาน

- จัดประชมุปลกุและ
ปรับปรุงแผน

- ไตรมาสที ่1 และ 2
- จัดประชมุปลกุและปรับ

แผน แลว้เสร็จ 116 
แห่ง คดิเป็น 97%

(จังหวัดทีย่ังด าเนนิงาน
ไตรมาสที ่1 ยังไมเ่สร็จ คอื
- นราธวิาส
- ยโสธร

เป็นไปตามแผน

1.5 ศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบ
ดา้นพลังงาน 4 แห่ง ปี
2564 (จังหวัดชมุพร/
นครราชสมีา/ล าปาง/
สระแกว้)

เกดิศนูยเ์รยีนรู ้4 แห่ง
มหีลักสตูรประจ าศนูย์
มกีารฝึกอบรมอย่างนอ้ย 
1 ครัง้ตอ่1 แห่ง

สพจ.และเครอืขา่ยฯท า
กจิกรรมในพืน้ที ่ประชมุ
ครัง้ที ่1

- สว่นกลางจัดสัมมนา 
แลว้ 1 ครัง้

- สพจ. และเครอืขา่ยฯ 
ท ากจิกรรมในพืน้ที่
ประชมุครัง้ที ่1 แลว้
เสร็จ 4 แห่ง

เป็นไปตามแผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.6 การสง่เสรมิ
เทคโนโลยพีลังงาน
ชมุชน

1.มกีารสง่มอบ
เทคโนโลยแีละ
ฝึกอบรมการใชง้าน
2.สามารถลดใช ้

พลังงานลงจากเดมิ
รอ้ยละ10

- จัดซือ้จัดจา้ง สญัญาจดัซือ้จดัจา้งท ัง้หมด 260 
สญัญา ประกอบดว้ย
- อยู่ระหว่างการจัดท าTOR 4 สัญญา
คอื จังหวัดปัตตาน ีลพบรุ ีและ
สมทุรสงคราม
- ประกาศจัดซือ้จัดจา้ง และลงนามใน
สัญญาจา้ง แลว้ 256 ฉบับ

- อยู่ระหว่างด าเนนิงานตามสัญญา
จา้ง 66 ฉบับ

- รอสง่มอบ 93 สัญญา
- สง่มอบเรยีบรอ้ยแลว้ 97 สัญญา

เป็นไปตามแผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.7 น าร่องกจิกรรม
ผลติภัณฑช์มุน ลดใช ้

พลังงาน 10 จังหวัด 
(จังหวัดกระบี/่ชลบรุ/ี
นครพนม/พะเยา/
พังงา/พจิติร/ยโสธร/
ระยอง/ราชบรุ/ีล าปาง)

1. พัฒนาวธิกีาร
ด าเนนิงานและสรา้ง
ระบบฐานขอ้มลูการใช ้

พลังงานกับกลุม่แปรรูป
ผลติภัณฑช์มุชน
2. ยกระดับการแปรรูป
และชอ่งทางการตลาด
ของ ผลติภัณฑช์มุชน
ลดใชพ้ลังงาน

- จัดเก็บขอ้มลูและลง
ขอ้มลูใน Web
- แตต่ัง้คณะกรรมการมอบ
ตราสัญลักษณ ์และมอบ
ตราสัญลักษณใ์หก้ับ
วสิาหกจิทีผ่า่นเกณฑ์
- จัดงานตลาดนัดรวมใจ

ไตรมาสที ่1 
- จัดท าระบบฐานขอ้มลู 

50 แห่ง แลว้เสร็จ 5 
แห่ง

- จัดเก็บขอ้มลู ทัง้ 50
แห่ง แลว้เสร็จ 1 แห่ง

ไตรมาสที ่2
- อยู่ระหว่างการ

ประมวลผลขอ้มลู 
ทัง้ 50 แห่ง

เป็นไปตาม
แผน

1.8 น าร่องการจัดท า
แผนพลังงานชมุชนกับ
จนท.อปท. 2 จังหวัด
(เชยีงใหม/่ภเูก็ต)

1.พัฒนาเนือ้หาการ
วางแผนพลังงานกับ 
จนท.อปท.
2.ขยายองคค์วามรูด้า้น
การจัดการพลังงานใน
ชมุชนใหก้ับ อปท.

จัดสัมมนา รอบที ่1 และ
ถอดบทเรยีน

- สว่นกลางจัดสัมมนา 
แลว้ 1 ครัง้ 

เป็นไปตาม
แผน

การด าเนนิงานโครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ยพลังงานชมุชน 2564



แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

2. โครงการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
และเจตคตทิีด่ตีอ่
การขับเคลือ่นงาน
พลังงานในชมุชน

- ประชาชนในภาค
สว่นตา่ง ๆ ในพืน้ที่
เป้าหมาย ทัง้ 13 
จังหวัด ไดร้ับความรู ้
ความเขา้ใจและเจต
คตทิีด่ตีอ่การ
ขับเคลือ่นงาน
พลังงานในชมุชน

- หลักสตูรพืน้ฐาน
ทั่วไป ส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพนัก
สือ่สารพลังงาน ดา้น
การสือ่สารเชงิ
นโยบายพลังงานใน
ระดับชมุชน

- สรา้งการยอมรับและ
โอกาสในการพัฒนา
พลังงานตาม
นโยบายของชาตไิด ้

- ประชมุคณะท างานระดับ
จังหวัด พรอ้มถอด
บทเรยีนและพัฒนา 
ปรับปรงุแผนการจัด
กจิกรรมฯ

- อบรมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจผา่นระบบ
ออนไลน์ใหก้ับ 

1. สพจ.(ขรก./พรก./
ลกูจา้ง) 

2. ตัวแทนกลุม่เป้าหมาย 
3. นักสือ่สารพลังงาน 

จังหวัดละไมน่อ้ยกวา่ 
20 คน

- ด าเนนิการประชมุคณะท างานระดับจังหวัด 
พรอ้มถอดบทเรยีน พัฒนาและปรับปรงุ
แผนการจัดกจิกรรมฯแลว้เสร็จ 11 จังหวัด 
(กระบี ่อดุรธานี ยโสธร ก าแพงเพชร 
นครสวรรค ์นครปฐม เชยีงใหม ่ระนอง 
สระแกว้ ภเูก็ต และบรุรีัมย)์ 

- จังหวัดศรสีะเกษจะมกีารประชมุคณะท างาน
ระดับจังหวัด และรายงานความกา้วหนา้การ
ด าเนนิงานฯ ในวันที ่23 เม.ย. 64

- จังหวัดล าปางอยูร่ะหวา่งการประสานงานเพือ่
ขอจัดประชมุอยา่งเป็นทางการตอ่ไป

- ด าเนนิการแลว้เสร็จ ในการจัดอบรมหลักสตูร 
“การประชาสมัพันธแ์ละการโนม้นา้วใจ”ผา่น
ระบบออนไลน์ ใหก้ับ สพจ.(ขรก./พรก./
ลกูจา้ง) และนักสือ่สารพลังงาน จ านวน 4
ครัง้ ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 16.00 น. (12 ม.ีค
/ 19 ม.ีค /26 ม.ีค และ 2 เม.ย 64 ) เพือ่
สรา้งและพัฒนาบคุลากรของ สป.พน. และ
นักสือ่สารพลังงาน ใหส้ามารถเป็นผูส้ง่ผา่น
ความรู ้และสรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่งานพลังงาน 
สูช่มุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในสว่น 3
จังหวัดทีเ่หลอื อยูร่ะหวา่งการรับสมัครนัก
สือ่สาร

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดอบรมออนไลน์ 
หลักสตูร ความรูเ้บือ้งตน้ดา้นพลังงาน ใหก้ับ 
สพจ. ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และนักสือ่สาร
พลังงาน จ านวน 3 ครัง้ ตามแผนงาน

เป็นไปตาม
แผน

เป็นไปตาม
แผน

เป็นไปตาม
แผน

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย.64)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานไตรมาส 2
(ม.ค. – ม.ีค.64)

ผลงานไตรมาส 2
(ณ 31 ม.ีค.2564)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

2. โครงการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
และเจตคตทิีด่ตีอ่
การขับเคลือ่นงาน
พลังงานในชมุชน 
(ตอ่)

- กจิกรรมเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและ
เจตคตทิีด่ฯี

- สพจ. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดกจิกรรม
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิีด่ฯี 
ใหก้ับกลุม่เป้าหมาย โดยมจัีงหวัดเชยีงใหม ่
กระบี ่และอดุรธานี ไดด้ าเนนิการดังกล่าว
แลว้

เป็นไปตาม
แผน

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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