รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (สำนักงำน กกพ.) ได้ดำเนินกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562
ถึงเดือนมีนำคม 2563 โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2563
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนั กงำน กกพ. ได้ รั บอนุ มั ติ งบประมำณวงเงินรวม 948.415 ล้ ำนบำท
จำแนกเป็น 1) งบประมำณรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกร จำนวน 284.128 ล้ำนบำท 2) งบประมำณรำยจ่ำยในกำรจัดกำรและ
บริ ห ำรส ำนั ก งำน จ ำนวน 383.830 ล้ ำ นบำท 3) งบประมำณรำยจ่ ำยงบลงทุ น จ ำนวน 151.621 ล้ ำนบำท
4) งบประมำณรำยจ่ ำยเงินอุดหนุ น จ ำนวน 2.500 ล้ ำนบำท และ 5) งบประมำณรำยจ่ำยอื่ น ๆ จ ำนวน 126.336
ล้ำนบำท

- รำยจ่ำยด้ำนบุคลำกร
- รำยจ่ำยกำรจัดกำรฯ
- รำยจ่ำยงบลงทุน
- รำยจ่ำยเงินอุดหนุน
- รำยจ่ำยอื่น ๆ

จำนวน 284.128 ล้ำนบำท
จำนวน 383.830 ล้ำนบำท
จำนวน 151.621 ล้ำนบำท
จำนวน 2.500 ล้ำนบำท
จำนวน 126.336 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ ส ำนั กงำน กกพ. ยั งได้รับอนุมัติ ให้ กันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ.
2562 จำนวน 1,173.855 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 130.682 ล้ำนบำท และเงินกันกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 1,043.173 ล้ำนบำท

โดยในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 (เดือนตุลำคม 2562 – เดือนมีนำคม 2563 สำนักงำน กกพ. มีผลกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี 2563 จำนวน 204.657 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.58 ของงบประมำณที่ได้รับ และมีผลกำร
ใช้จ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมำณรวม 132.311 ล้ำนบำท รวมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี 2563 และ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น 336.968 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.88 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้

รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
(หน่วย : ล้านบาท)
รายละเอียด

1. งบประมาณปี 2563
(1.) รำยจ่ำยบุคลำกร
(2.) รำยจ่ำยกำรจัดกำรฯ
(3.) รำยจ่ำยที่เป็นงบลงทุน
(4.) รำยจ่ำยที่เป็นเงินอุดหนุน
(5.) รำยจ่ำยอื่น
2. เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน
(1.) พ.ศ. 2557
(2.) พ.ศ. 2560
(3.) พ.ศ. 2561
(4.) พ.ศ. 2562
3. เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(1.) พ.ศ. 2557
(2.) พ.ศ. 2558
(3.) พ.ศ. 2559
(4.) พ.ศ. 2560
(5.) พ.ศ. 2561
(6.) พ.ศ. 2562

ผลการใช้จ่ายสะสะม 6 เดือน

สัดส่วนการใช้จ่าย
เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับ
(ร้อยละ)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ

เบิกจ่าย

948.415
284.128
383.830
151.621
2.500
126.336
139.642
2.742
9.773
3.951
123.176
1,034.213
81.200

204.657
109.303
91.846
0.094
1.030
2.384
105.610
3.360
2.636
99.614
26.701
-

74.698
74.489
0.209
3.136
-

279.355
109.303
166.335
0.303
1.030
2.384
105.610
3.360
2.636
99.614
29.837
-

2.346
2.346
0.199
-

669.060
174.825
217.495
151.318
1.47
123.952
31.686
2.742
6.413
1.315
21.216
1,004.177
81.200

29.45
38.47
43.34
0.20
41.20
1.89
75.63
34.38
66.72
80.87
2.88
-

144.600
64.400
217.000
256.600
270.413

26.701

3.136

29.837

0.199

144.600
64.400
217.000
256.600
240.377

11.03

ก่อหนี้ผูกพัน

รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน

เงินเหลือจ่าย
รอนาส่งคลัง

คงเหลือ
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รายละเอียด

รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ (2+3)
รวมงบประมาณ (1+2+3)

ผลการใช้จ่ายสะสะม 6 เดือน

สัดส่วนการใช้จ่าย
เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับ
(ร้อยละ)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ

เบิกจ่าย

1,173.855

132.311

3.136

135.447

2.545

1.035.863

11.54

2,122.270

336.968

77.834

414.802

2.545

1,704.923

19.55

ก่อหนี้ผูกพัน

รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน

เงินเหลือจ่าย
รอนาส่งคลัง

คงเหลือ

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ จานวน 1,734.923 บาท เป็นเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน 1,041.544 ล้านบาท

ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 เทียบกับแผนงาน
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมำณปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
เงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

%

แผนการใช้งบประมาณ
(ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)
จานวนเงิน
%
(ล้านบาท)

ผลการใช้จ่ายเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
เบิกจ่ายเทียบแผน
(%)

948.415

44.69

293.598

64.45

204.657

69.71

139.642

6.58

120.923

26.55

105.610

87.34

เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

1,034.213

48.73

40.990

9.00

26.701

65.14

รวมเงินงบประมาณ

2,122.270

100.00

455.511

100.00

336.968

73.98

หำกเปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณกับแผนงำนที่ วำงไว้ พบว่ำ สำนักงำน กกพ. มีผลกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณร้อยละ 73.98 ของแผนที่วำงไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน สำนักงำน กกพ. อยู่ระหว่ำงกำรเร่งติดตำม
ควำมคืบหน้ำของผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และกำรเร่งเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เพื่อให้สำนักงำน
กกพ. ดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
2. ผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2563 ตามยุทธศาสตร์
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนั ก งำน กกพ. ได้ จั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี งบประมำณ
ให้สอดคล้องกับ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตำมวัตถุประสงค์หลัก 9 วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ก ำกั บ กิ จ กำร พลั ง งำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ทั้ ง นี้ กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิน งบประมำณบำงโครงกำรตำม
ยุ ท ธศำสตร์ เป็ น ผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งมำจำกปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยผลกำรเบิ ก จ่ ำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์ สรุปได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริม
ให้ ก ำรประกอบกิ จ กำร
พลั ง งำน เป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และ เป็ น
ธรรมต่ อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำต
และผู้ใช้พลังงำน
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม
ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นพลั ง งำน
อย่ ำ งเพี ย งพอ มี ค วำม
มั่ น คง และ มี ค วำมเป็ น
ธรรม ต่อผู้ใช้พลังงำนและ
ผู้รับใบอนุญำต
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม
ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นพลั ง งำน
อย่ ำ งเพี ย งพอ มี ค วำม
มั่ น คง และ มี ค วำมเป็ น
ธรรม ต่อผู้ใช้พลังงำนและ
ผู้รับใบอนุญำต
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้อง
สิ ท ธิ เส รี ภ ำพ ข อ งผู้ ใช้
พลั ง งำน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ป ร ะ ช ำ ช น แ ล ะ ผู้ รั บ
ใบอนุ ญ ำตในกำรมี ส่ ว น
ร่วม เข้ำถึง ใช้และจัดกำร
ด้ ำ น พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย ใต้
หลักเกณฑ์ที่ให้ควำมเป็ น
ธรรมแก่ ทุกฝ่ำย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 9 บริ ห ำร
จัดกำรองค์กรที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ และพัฒนำ
บุคลำกรให้เป็น มืออำชีพ
ด้ ำ น กำรก ำกั บ กิ จ กำร
พลังงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการมีส่วนร่วมและ
สื่อสารงานกากับกิจการ
พลังงานให้เข้าถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมือ
อาชีพ

โครงการ
โครงกำรตรวจสอบติดตำม Post – COD Audit

โครงกำรศึกษำปรับลดขั้นตอนและระยะเวลำ
(One stop Service)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

ผลสาเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
3,810,537.50 ร้อยละ 59

จานวนเงิน (บาท)

2,557,133.70 ร้อยละ 65

1,919,993.60

ร้อยละ 40

โครงกำรติดตำมประเมินผลเพือ่ ทบทวนมำตรฐำน
สัญญำให้บริกำรไฟฟ้ำรำยย่อยและประชำสัมพันธฺ
มำตรฐำนของสัญญำ ให้บริกำรไฟฟ้ำรำยใหญ่
(คุ้มครองผู้ใช้พลังงำน)

1,747,400.00 ร้อยละ 100

โครงกำรพัฒนำนักบริหำรรุ่นใหม่และเตรียมควำม
พร้อมสูต่ ำแหน่งที่สูง

12,947,000.00 ร้อยละ 100

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน
3.1 ปัญหา อุปสรรค
3.1.1 งบประมำณปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กกพ. ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
มีนำคม 2563 ซึ่งล่ำช้ำกว่ำกำหนดกำร และระยะเวลำที่คำดกำรณ์ ไว้ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงินประมำณประจำปี
2563 รวมถึงกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน กำรดำเนินงำนของโครงกำรต่ำง ๆ ตำมยุทธศำสตร์ คลำดเคลื่อน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
3.2.2 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบำล
มีมำตรกำรและขอควำมร่วมมือมิให้มีกำรเดินทำงไปในพื้ นที่ต่ำง ๆ ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของสำนักงำน กกพ.
ในบำงภำรกิ จ ต้ อ งชะลอกำรด ำเนิ น งำน เช่ น กำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ งำน กำรจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วำมรู้ กำรเข้ ำ
ตรวจสอบโรงไฟฟ้ำที่เพื่อกำรขออนุญำต กำรตรวจติดตำมตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำต กำรดำเนินงำนของผู้
รับจ้ำงที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมขอบเขตงำนจ้ำงได้ จึงเป็นผลให้กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
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3.2 ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา
3.2.1 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำกับกิจกำรพลังงำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)
และแผนกำรดำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำย และประมำณกำรรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
อย่ ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพ ในช่ว งระยะเวลำที่ ห ลื อ จนถึ งสิ้ น ปี งบประมำณ ควรเร่งด ำเนิน กำรตำมแผนปฏิ บัติ งำน
กำรดำเนิน โครงกำรต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรพิจำรณำปรับปรุงแผนดำเนินงำน และกำรจัดทำโครงกำรเพื่อให้
สอดคล้อง และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยง กำรหำวิธีกำร แนวทำงใน
วิธีกำรจัดทำงบประมำณของสำนักงำน กกพ. เพื่อให้สำมำรถใช้งบประมำณได้ทันทีเมื่อขึ้นปีงบประมำณใหม่
3.2.2 ฝ่ำยงำนเจ้ำของเงินงบประมำณ ควรเร่งดำเนินกำรในแต่ละโครงกำรเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และเป็นไปตำมกำหนดระยะเวลำของแผนงำนประจำปี
3.2.3 ส ำนั กงำน กกพ. จะต้อ งเร่ง ติดตำมควำมคืบ หน้ำของกำรดำเนิ นกำรตำมแผนปฏิ บัติ งำน และ
โครงกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรติดตำม และเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพื่อให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้อย่ำง
ต่อเนื่ อง และสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรวิ เครำะห์ และแก้ไขปัญ หำ เพื่อให้ กำรดำเนิ นงำนของสำนักงำน กกพ.
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
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