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คํานํา 

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน     

พ.ศ. 2552 – 2554 (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) และมอบหมายใหสวน

ราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ไป

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป จัดสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร. เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิมพขอมูลออกมาในรูปแบบ

เอกสารตามแบบของสํานักงาน ก.พ.ร. ผานระบบ E-Budgeting ของสํานักงบประมาณ  

 

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยคํานึกถึงแผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญ และวิสัยทัศน พันธกิจของ สนพ. 

ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดเปนแนวทางแลว  
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 
 

คานิยม  "EPPO" 
 

“มุงความเปนเลิศ กอเกิดเครือขาย เปาหมายสวนรวม รวมใจหน่ึงเดียว” 
 

 E: Excellence  มุงความเปนเลิศ 

 P: Partnership  กอเกิดเครือขาย 

 P: Public Interest  เปาหมายสวนรวม 

 O: Ownership  รวมใจหนึ่งเดียว 

6. 

5. 

3. 
4. 

เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 

กําหนดมาตรการดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน และกําหนดกรอบการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

กําหนดมาตรการแกไขปองกันการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง 

ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารและพัฒนาการ

พลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณแนวโนมดานพลังงานของ

ประเทศ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

พันธกิจ 
1. 
2. 

วิสัยทัศน 
สนพ. เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศที่ต้ังมั่นใน

หลักการ คํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการที่โปรงใส เนนการมี 

สวนรวม เปนเครือขาย และเปนองคกรเรียนรูที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
การสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ 

2. รอยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ ไมนอยกวารอยละ 80 

กลยทุธ 

• ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

• สงเสริมแลกเปล่ียนขอมูลนโยบายดานพลังงานและผลักดันการดําเนนิโครงการความรวมมือ

กับตางประเทศ 

• พิจารณาปรับปรุงการดําเนนิงานดานพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

สถานการณของประเทศและความตองการของประชาชน 

ผลผลิต 
 ขอเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการดานพลังงาน 

 
กิจกรรม 
 1. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และมาตรการดานพลังงาน 

 2. การวิเคราะห พยากรณและพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 

 3. สนับสนนุการปฏิบัติงานของสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน  

• เปาประสงค 
ใหประเทศมนีโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานอยางเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคาเปน

ธรรม สอดคลองกับสถานการณพลังงานที่เปล่ียนแปลงไป 

 

• ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1. จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีเปาหมายอยางนอย 6 เร่ือง 
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หนาที่ 1
กพร. 01

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง / กลยุทธ - วิธีการ (กรม)

กลยุทธ- วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน

04-04-001-296 เปาหมายเชิงนโยบาย : จัดหาพลังงานให

เพียงพอ มีเสถียรภาพและพึ่งพาตนเองไดมาก

ข้ึน

กลยุทธ-วิธีการ : จัดหาพลังงานท้ังจากใน

ประเทศ และตางประเทศใหเพียงพอ และ

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ัง ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา

ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการผลิตไฟฟา เชน 

นิวเคลียร ถาน หินสะอาด หินน้ํามัน

ยุทธศาสตรกระทรวง : การสรางความมั่นคง

ดานพลังงานของประเทศ

หนวยงาน : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและ

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันท่ี : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:18:42)

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : สงเสริม

แลกเปลี่ยนขอมูลนโยบายดานพลังงานและ

ผลักดันการดําเนินงานของโครงการความ

รวมมือกับตางประเทศ

สงเสริมแลกเปลี่ยนขอมูลนโยบาย

ดานพลังงานและผลักดันการ

ดําเนินงานของโครงการความรวมมือ

กับตางประเทศ

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : ทบทวน/ปรับปรุง

แผนการจัดหาพลังงานใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดหา

พลังงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : พิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานดานพลังงานใหเปนไปอยาง

มีประสทิธิภาพสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศและความตองการของประชาชน

พิจารณาปรับปรุง การดําเนินงานดาน

พลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 สอดคลองกับสถานการณของ

ประเทศและความตองการของ

ประชาชน



หนาที่ 2
กพร. 02

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น 62.2940   980.0000  98.8878   980.0000  111.0000  980.0000  123.5132  980.0000  395.6950  3,920.0000   

เปาหมายเชิงนโยบาย : 4.4.1 จัดหา

พลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพและ

พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น

   62.2940   980.0000    98.8878   980.0000   111.0000   980.0000   123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000 

04-04-001-296 กลยุทธ-วิธีการ : 4.4.1 จัดหาพลังงานทั้ง

จากในประเทศ และตางประเทศให

   62.2940   980.0000    98.8878   980.0000   111.0000   980.0000   123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000 

 กรม : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:18:43)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ 2553-2556

 กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

เพียงพอ และพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ศึกษาความ

เหมาะสมในการพัฒนาทางเลือกอื่น ๆ ใน

การผลิตไฟฟา เชน นิวเคลียร ถาน หิน

สะอาด หินน้ํามัน

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 5 ประเทศไทยมี

พลังงานใชอยางเพียงพอ ตอเนื่องไปอีก 30 ป

   62.2940   980.0000    98.8878   980.0000   111.0000   980.0000   123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบ

และกาซธรรมชาติในประเทศ    >>

บารเรล/วัน 240000 240000 250000 250000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษาปริมาณสํารองกาซ

ธรรมชาติที่สามารถรับปริมาณการผลิตกาซในระ

เทศไมนอยกวา 30 ป (นับจากป 2547)>>

ป 24 23 22 21

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนการการใช

ปโตรเลียมจากแหลงที่ผลิตไดในประเทศ ไมนอย

กวา>>

รอยละ 40 40 40 40

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฎิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12



หนาที่ 3
กพร. 02

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  ใหประเทศมี

นโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานอยาง

เหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคาเปนธรรม สอดคลอง

กับสถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

   62.2940   980.0000    98.8878   980.0000   111.0000   980.0000   123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000 สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอแนะ

นโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ>>

เรื่อง 6 6 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนโยบาย แผน

และมาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงาน

อยูในวงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878 111.0001 123.5133

ผลผลิต : ขอเสนอแนะนโยบาย แผน และ

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการดานพลังงาน

62.294 980    98.8878   980.0000   111.0000   980.0000   123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000 



หนาที่ 1
กพร. 01

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง / กลยุทธ - วิธีการ (กรม)

กลยุทธ- วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน

04-04-001-296 เปาหมายเชิงนโยบาย : จัดหาพลังงานให

เพียงพอ มีเสถียรภาพและพึ่งพาตนเองไดมาก

ข้ึน

กลยุทธ-วิธีการ : จัดหาพลังงานท้ังจากใน

ประเทศ และตางประเทศใหเพียงพอ และ

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ัง ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา

ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการผลิตไฟฟา เชน 

นิวเคลียร ถาน หินสะอาด หินน้ํามัน

ยุทธศาสตรกระทรวง : การสรางความมั่นคง

ดานพลังงานของประเทศ

หนวยงาน : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและ

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันท่ี : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:18:42)

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : สงเสริม

แลกเปลี่ยนขอมูลนโยบายดานพลังงานและ

ผลักดันการดําเนินงานของโครงการความ

รวมมือกับตางประเทศ

สงเสริมแลกเปลี่ยนขอมูลนโยบาย

ดานพลังงานและผลักดันการ

ดําเนินงานของโครงการความรวมมือ

กับตางประเทศ

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : ทบทวน/ปรับปรุง

แผนการจัดหาพลังงานใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดหา

พลังงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : พิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานดานพลังงานใหเปนไปอยาง

มีประสทิธิภาพสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศและความตองการของประชาชน

พิจารณาปรับปรุง การดําเนินงานดาน

พลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 สอดคลองกับสถานการณของ

ประเทศและความตองการของ

ประชาชน



หนาที่ 2
กพร. 02

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ เปาหมายการใหบริการกระทรวง / 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น 62.2940   980.0000   98.8878   980.0000   111.0000   980.0000    123.5132   980.0000   395.6950   3,920.0000   

เปาหมายเชิงนโยบาย : 4.4.1 จัดหา

พลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพและ

พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น

   62.2940    980.0000    98.8878    980.0000   111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950   3,920.0000 

04-04-001-296 กลยุทธ-วิธีการ : 4.4.1 จัดหา

พลังงานทั้งจากในประเทศ และ

   62.2940    980.0000    98.8878    980.0000   111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950   3,920.0000 

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

 กรม : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:18:43)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ 2553-2556

 กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

ตางประเทศใหเพียงพอ และพัฒนา

ระบบโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

รวมทั้ง ศึกษาความเหมาะสมในการ

พัฒนาทางเลือกอื่น ๆ ในการผลิต

ไฟฟา เชน นิวเคลียร ถาน หินสะอาด

้ เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 5 

ประเทศไทยมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

   62.2940    980.0000    98.8878    980.0000   111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950   3,920.0000 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิต

น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติในประเทศ   

บารเรล/วัน 240000 240000 250000 250000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษาปริมาณ

สํารองกาซธรรมชาติที่สามารถรับ

ปริมาณการผลิตกาซในระเทศไมนอย

ป 24 23 22 21

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนการการ

ใชปโตรเลียมจากแหลงที่ผลิตไดใน

ประเทศ ไมนอยกวา>>

รอยละ 40 40 40 40

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลา

ดําเนินการเปนไปตามแผนปฎิบัติการที่

เดือน 12 12 12 12



หนาที่ 3
กพร. 02

รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ เปาหมายการใหบริการกระทรวง / 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  ให

ประเทศมีนโยบาย แผน และมาตรการ

ดานพลังงานอยางเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง

 ราคาเปนธรรม สอดคลองกับ

สถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

   62.2940    980.0000    98.8878    980.0000   111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950   3,920.0000 สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน

ขอเสนอแนะนโยบาย แผน และ

มาตรการดานพลังงานที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

เรื่อง 6 6 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของ

นโยบาย แผนและมาตรการที่นําไปสูการ

รอยละ 80 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลา

ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการ

ดําเนินงานอยูในวงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878 111.0001 123.5133

ผลผลิต : ขอเสนอแนะนโยบาย 

แผน และมาตรการเพื่อการบริหาร

62.294 980    98.8878    980.0000   111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950   3,920.0000 



หนาที่ 1
กพร. 03

รายการ เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ชื่อตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น     62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 

เปาหมายเชิงนโยบาย : 4.4.1 

จัดหาพลังงานใหเพียงพอ มี

เสถียรภาพและพึ่งพาตนเอง

ไดมากขึ้น

    62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 

ภารกิจพื้นฐาน     62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 5 

ประเทศไทยมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

    62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่ม

ิ ้ํ ั ิ 

บารเรล/วัน 240000 240000 250000 250000

pln52rdoc1003  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:19:16)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ 2553-2556 กระทรวง : กระทรวงพลังงาน กรม : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นโยบายที่ :4 นโยบายเศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบายที่ :4.4 นโยบายพลังงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

การผลิตนํามันดิบและกาซ

ธรรมชาติในประเทศ    >>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษา

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่

สามารถรับปริมาณการผลิต

กาซในระเทศไมนอยกวา 30 ป

 (นับจากป 2547)>>

ป 24 23 22 21

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

สัดสวนการการใชปโตรเลียม

จากแหลงที่ผลิตไดในประเทศ 

ไมนอยกวา>>

รอยละ 40 40 40 40

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 

ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฎิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  ให

ประเทศมีนโยบาย แผน และมาตรการ

ดานพลังงานอยางเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง 

ราคาเปนธรรม สอดคลองกับสถานการณ

่ ่

    62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 สํานักงาน

นโยบายและ

แผนพลังงาน



หนาที่ 2
กพร. 03

รายการ เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ชื่อตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย 

แผน และมาตรการดาน

พลังงานที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ>>

เรื่อง 6 6 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอย

ละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 

ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทน : ลานบาท 62 294 98 8878 111 0001 123 5133<<ตวชวดเชงตนทุน : 

คาใชจายในการดําเนินงานอยู

ในวงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878 111.0001 123.5133

ผลผลิต/โครงการ : ขอเสนอแนะ

นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการ

    62.2940    980.0000     98.8878    980.0000    111.0000    980.0000    123.5132    980.0000    395.6950    3,920.0000 

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห 

เสนอแนะยุทธศาสตร นโยบาย 

    20.3024    980.0000     33.6335    980.0000     36.2713    980.0000     38.7222    980.0000    128.9294    3,920.0000 

กิจกรรม : การวิเคราะหพยากรณ

และพัฒนาระบบสารสนเทศดาน

    15.7688           -       19.5269           -       22.5588           -       25.6053           -       83.4599             -   

กิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานนโยบายและแผน

    26.2228           -       45.7274           -       52.1699           -       59.1857           -      183.3057             -   



หนาท่ี 1

วิสัยทัศน

พันธกิจ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศท่ีต้ังมั่นในหลักการ คํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ

 สังคม และสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการท่ีโปรงใส เนนการมีสวนรวม เปนเครือขาย และเปนองคกรเรียนรูท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะพัฒนานโยบายและแผน ประสานงานในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และเสริมสรางความรวมมือ

กับนานาชาติในดานการจัดการ พัฒนา สงเสริมการอนุรักษ และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจตามกฏหมายดังนี้1.เสนอแนะนโยบายและ

แผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ2.กําหนดมาตรการดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  และกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน3.กําหนดมาตรการแกไขปองกันการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง4.ประสาน ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมท้ังบริหารจัดการกองทุนพลังงาน5.บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพลังงานและการ

 โ   ื่ ใ ี่ ใ    ี่ โ ื ี่

PLN52RDOC1001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 

120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:19:52)

กระทรวงพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายท่ี 4 นโยบายเศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบายท่ี 4.4 นโยบายพลังงาน

เปาหมายเชิงนโยบาย : 4.4.1 จัดหาพลังงานให

เพียงพอ มีเสถียรภาพและพึ่งพาตนเองไดมาก

ข้ึน

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 5 ประเทศไทย

มีพลังงานใชอยางเพียงพอ ตอเนื่องไปอีก 30 ป

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เพ่ิมการผลิตนํ้ามันดิบและกาซ

ธรรมชาติในประเทศ    >>

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รักษาปริมาณสํารองกาซ

ธรรมชาติที่สามารถรับปริมาณการผลิตกาซในระเทศไม

นอยกวา 30 ป (นับจากป 2547)>>

พยากรณแนวโนมดานพลังงานของประเทศ6.ปฏิบัติการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือตามที

กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



หนาท่ี 2

แผนการบริหารราชการแผนดิน เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผนดิน

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนการการใชปโตรเลียม

จากแหลงที่ผลิตไดในประเทศ ไมนอยกวา>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไปตาม

แผนปฎิบัติการที่กําหนด>>

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  ใหประเทศ

มีนโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานอยาง

เหมาะสม มั่นคง ท่ัวถึง ราคาเปนธรรม 

สอดคลองกับสถานการณพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย 

แผน และมาตรการดานพลังงานที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ>>

ั ี้ ั ิ ิ  ไ<<ตัวชีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานอยูใน

วงเงินที่ไดรับ>>

4.4.1 จัดหาพลังงานท้ังจากในประเทศ และ

ตางประเทศใหเพียงพอ และพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง ศึกษาความเหมาะสมใน

การพัฒนาทางเลือกอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟา เชน 

นิวเคลียร ถาน หินสะอาด หินน้ํามัน



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น     62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ     62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบาย

พลังงาน

    62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

ภารกิจพื้นฐาน     62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง

 : 5 ประเทศไทยมีพลังงานใช

อยางเพียงพอ ตอเนื่องไปอีก 30

 ป

    62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่ม

การผลิตน้ํามันดิบและกาซ

ธรรมชาติในประเทศ    >>

บารเรล/วัน 240000 240000 250000 250000

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555

PLN52RDOC1001_SHEET2  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:19:52)

กระทรวงพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 4 

ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ธรรมชาตในประเทศ    >>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษา

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่

สามารถรับปริมาณการผลิตกาซ

ในระเทศไมนอยกวา 30 ป (นับ

จากป 2547)>>

ป 24 23 22 21

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

สัดสวนการการใชปโตรเลียม

จากแหลงที่ผลิตไดในประเทศ 

ไมนอยกวา>>

รอยละ 40 40 40 40

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลา

ดําเนินการเปนไปตามแผน

ปฎิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

เปาหมายการใหบริการ

หนวยงาน :  ใหประเทศมี

นโยบาย แผน และมาตรการ

ดานพลังงานอยางเหมาะสม 

มั่นคง ทั่วถึง ราคาเปนธรรม 

สอดคลองกับสถานการณ

พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

    62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556คาเปาหมายของตัวชี้วัด

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย 

แผน และมาตรการดาน

พลังงานที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ>>

เรื่อง 6 6 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอย

ละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 

ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการที่

กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทน : ลานบาท 62 294 98 8878 111 0001 123 5133<<ตวชวดเชงตนทุน : 

คาใชจายในการดําเนินงานอยู

ในวงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878 111.0001 123.5133

ผลผลิต/โครงการ : 

ขอเสนอแนะนโยบาย แผน 

และมาตรการเพื่อการ

บริหารจัดการดานพลังงาน

    62.2940    980.0000   1,042.2940     98.8878    980.0000   1,078.8878    111.0000    980.0000   1,091.0000    123.5132    980.0000   1,103.5132    395.6950   3,920.0000   4,315.6950 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย

 แผนและมาตรการที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน หรือ

คณะอนุกรรมการกองทุน

เพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน>>

เรื่อง 6 6 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

รอยละของนโยบาย แผน

และมาตรการที่นําไปสูการ

ปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80 80 80



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 55 56 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2553-2556คาเปาหมายของตัวชี้วัด

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 

ระยะเวลาดําเนินการเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการที่

กําหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : 

คาใชจายในการดําเนินงาน

อยูในวงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878 111.0001 123.5133

กิจกรรม : ศึกษา 

วิเคราะห เสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย 

แผนงาน และมาตรการ

ดานพลังงาน

    20.3024    980.0000   1,000.3024     33.6335    980.0000   1,013.6335     36.2713    980.0000   1,016.2713     38.7222    980.0000   1,018.7222    128.9294   3,920.0000   4,048.9294 

<<ตัวชี้วัด : ศึกษา 

วิเคราะห เสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย 

แผนงานและมาตรการ

ครั้ง 360 580 580 580

แผนงานและมาตรการ

ดานพลังงาน>>

กิจกรรม : การวิเคราะห

พยากรณและพัฒนา

ระบบสารสนเทศดาน

พลังงาน

    15.7688           -         15.7688     19.5269           -         19.5269     22.5588           -         22.5588     25.6053           -         25.6053     83.4599             -         83.4599 

<<ตัวชี้วัด : รวบรวม 

วิเคราะหพยากรณและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานพลังงาน>>

ครั้ง 360 140 140 140

กิจกรรม : สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน

    26.2228           -         26.2228     45.7274           -         45.7274     52.1699           -         52.1699     59.1857           -         59.1857    183.3057             -       183.3057 

<<ตัวชี้วัด : สนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

สํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงานในดานตางๆ

 เชน ดานพัฒนาบุคลากร

และอัตรากําลัง ดานการ

คลัง ดานชวยอํานวยการ

 และดานบริหาร>>

รอยละ 90 90 90 90



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น      62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ      62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน      62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

ภารกิจพื้นฐาน      62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 5 ประเทศไทยมี

พลังงานใชอยางเพียงพอ ตอเนื่องไปอีก 30 ป

     62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

PLN52RDOC1001_SHEET3  ขอมูล ณ ป :2554 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 12006 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหนวยปฏิบัติ : 120060000001 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผูพิมพรายงาน : นางสาววชิราภรณ  เพชรรัตน   วันที่ : 02 กุมภาพันธ 2553  เวลา : 14:19:52)

กระทรวงพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หนวย : ลานบาท

พลงงานใชอยางเพยงพอ ตอเนองไปอก 30 ป

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบและกาซ

ธรรมชาติในประเทศ    >>

บารเรล/วัน 240000 240000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษาปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่

สามารถรับปริมาณการผลิตกาซในระเทศไมนอยกวา 30 ป 

(นับจากป 2547)>>

ป 24 23

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดสวนการการใชปโตรเลียมจาก

แหลงที่ผลิตไดในประเทศ ไมนอยกวา>>

รอยละ 40 40

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไปตามแผน

ปฎิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  ใหประเทศมี

นโยบาย แผน และมาตรการดานพลังงานอยาง

เหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคาเปนธรรม สอดคลอง

กับสถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

     62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย แผน 

และมาตรการดานพลังงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ>>

เรื่อง 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด>>

เดือน 12 12

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานอยูใน

วงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878

ผลผลิต/โครงการ : ขอเสนอแนะนโยบาย แผน 

และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการดานพลังงาน

     62.2940    980.0000    1,042.2940      98.8878    980.0000    1,078.8878 



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอแนะนโยบาย 

แผนและมาตรการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะอนุกรรมการ

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน>>

เรื่อง 6 6

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติ>>

รอยละ 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการเปนไปตาม

ป ิ ั ิ ี่ ํ

เดือน 12 12

แผนปฏบตการทกาหนด>>

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : คาใชจายในการดําเนินงานอยูใน

วงเงินที่ไดรับ>>

ลานบาท 62.294 98.8878

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และมาตรการ

ดานพลังงาน

     20.3024    980.0000    1,000.3024      33.6335    980.0000    1,013.6335 

<<ตัวชี้วัด : ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะยุทธศาสตร 

นโยบาย แผนงานและมาตรการดานพลังงาน>>

ครั้ง 360 580

กิจกรรม : การวิเคราะหพยากรณและพัฒนา

ระบบสารสนเทศดานพลังงาน

     15.7688            -         15.7688      19.5269            -         19.5269 



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 53 54 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

<<ตัวชี้วัด : รวบรวม วิเคราะหพยากรณและพัฒนา

ระบบสารสนเทศดานพลังงาน>>

ครั้ง 360 140

กิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

     26.2228            -         26.2228      45.7274            -         45.7274 

<<ตัวชี้วัด : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงานในดานตางๆ เชน ดาน

พัฒนาบุคลากรและอัตรากําลัง ดานการคลัง ดานชวย

อํานวยการ และดานบริหาร>>

รอยละ 90 90



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 
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วิสัยทัศน 
 
สนพ.เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศที่ตั้งมั่นในหลักการ คํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการที่โปรงใส เนนการมีสวนรวม เปนเครือขาย และเปนองคกรเรียนรูที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศและ

สากล 

 

พันธกิจ 
 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 

2. กําหนดมาตรการดานการอนุรักษพลงังานและพลงังานทดแทน  และกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานและพลังงานทดแทน 

3. กําหนดมาตรการแกไขปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
4. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการ

กองทุนพลังงาน 

5. บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณแนวโนมดานพลงังานของประเทศ 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือตามที่กระทรวงพลงังานหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

 
ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน  

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงาน ใหมีราคาที่เปนธรรม ใหเกิดการแขงขัน 

รวมทั้งคุมครองดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนทีเ่หมาะสม  

ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลงังานอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 5  สงเสริมการพัฒนา ผลิต และการใชพลังงานคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการเสนอแนะโยบายและแผนพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D:\plan2554\20.ภาคผนวก-ก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป54.doc 



 

D:\plan2554\20.ภาคผนวก-ก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป54.doc 



ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ

การพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน

พัฒนานโยบาย
การสรางและพัฒนา  
เครือ่งมือการบรหิาร
จัดการสมัยใหม

แปลงสูภาคปฏิบัติ/
ขยายผล

สงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันการปฏิบัติ

ใหเกิดผล

การติดตาม    
ประเมินผล

การพัฒนาใหเกิด     
ความยั่งยืน

24. กระบวนการทํางานหลักมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรได

การจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู
ไดทั่วองคกรอยางตอเนื่อง

มีการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ สนพ. 

อยางมีประสิทธิภาพ

สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ดี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม
องคกร และการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการในองคกร

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดหา
พลังงานจากทั้งใน
และตางประเทศ

2. สงเสริมการผลิต
พลังงานไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน/

หมุนเวียนในประเทศ

5. สนับสนุนการรับ
ซื้อไฟฟาจาก

ประเทศเพื่อนบาน

3. มีแผนกลยุทธการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีที่ตอเนื่อง 

4. แลกเปลี่ยนความรูดาน
นโยบายพลังงานกับ

องคกรดานพลังงานทั้งใน
และตางประเทศ

20. ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของ สนพ.

21. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ สนพ.

22. สนพ. มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 23. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ

1.2.A  รักษาระดับประมาณ
กาซ 2P มาใชในประเทศได

ไมนอยกวา 30 ป 

1.3.A  แผน PDP มี
ความสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีปริมาณ
สํารองเขาใกล 15-20%

1.3.B  รักษาระดับ
สัดสวนกําลังการ

ผลิตไฟฟาโดย กฟผ.
มากกวา 50%

1.6.A มีความพรอมในการ
ตอยอดการพัฒนาปโตรเคมี
เขากับการพัฒนาเชื้อเพลิง

ชีวภาพ

1.4 ศึกษาความเหมาะสมใน
การพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ใน
การผลิตไฟฟา เชน นิวเคลียร 
ถาน หินสะอาด หินน้ํามัน

1.7.A มีแผนพรอม
รองรับวิกฤตการณ
ดานพลังงาน

1.1.A  สงเสริมการผลิตและการใช
น้ํามันดิบคอนเดนเสทในประเทศ 
250,000 บารเรล/วัน ในป 2554

1.3.C  รักษาระดับการ
พึ่งพากาซธรรมชาติ ในการ
ผลิตไฟฟาไมใหเกิน70%

1.5.A ประเทศไทยมีอํานาจ
ตอรองที่ดีขึ้นในการเจราซื้อ
ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

1.5.B มีชองทางที่สรางขึ้น
เพื่อรุกคืบเขาสูการลงทุนใน

แหลงน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ

26. องคกรมีการพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมใหการแขงขันในธุรกิจพลังงาน ราคาเปนธรรม มีมาตรฐานดานคุณภาพ และความปลอดภัย

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ

การพัฒนาองคกร

25. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรได

การจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู
ไดทั่วองคกรอยางตอเนื่อง

มีการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ สนพ. 

อยางมีประสิทธิภาพ

สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ดี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม
องคกร และการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการในองคกร

20. ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของ สนพ.

21. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ สนพ.

22. สนพ. มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 23. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ

26. องคกรมีการพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

6. สงเสริมใหราคาพลังงานของ
ประเทศไทยเปนธรรมเหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

7. สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศที่ดีใน
การลงทุนในธุรกิจพลังงานใหโปรงใส

และมีมาตรฐานระดับสากล 

3.1 กํากับดูแลราคาพลังงานใหมี
เสถียรภาพและเปนธรรม สะทอน
ตนทุนที่แทจริงตามกลไกตลาด

3.3.A ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการลงทุน
ในกิจการพลังงาน มีการแขงขันอยาง
โปรงใส และมีมาตรฐานระดับสากล

3.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ การใหบริการ
และความปลอดภัยของกิจการ สถาน

ประกอบการ  สถานีบริการ และอุปกรณดาน
พลังงาน

3.3 สงเสริมการแขงขันและ
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

พัฒนานโยบาย
การสรางและพัฒนา  
เครือ่งมือการบรหิาร
จัดการสมัยใหม

แปลงสูภาคปฏิบัติ/
ขยายผล

สงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันการปฏิบัติ

ใหเกิดผล

การติดตาม    
ประเมินผล

การพัฒนาใหเกิด     
ความยั่งยืน

24. กระบวนการทํางานหลักมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม

8. เพิ่มปริมาณ
การใช Gasohol 
ในประเทศ 9. เพิ่มปริมาณการ

ใชไบโอดีเซลใน
ประเทศ

13.ภาคประชาชนมีความรู
เขาใจและมีความมั่นใจใน
การใชพลังงานทดแทน

2.1 สงเสริมการผลิตและการใช
เชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ํามัน เชน 
เอทานอล ไบโอดีเซล 

2.2 สงเสริมการใชกาซธรรมชาติใน
ภาคขนสง (NGV) ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

2.4 วิจัยและพัฒนา
พลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทนและ
พลังงานในรูปแบบใหม

10. เพิ่มปริมาณการใช 
NGV ในภาคการขนสง

11. มีการสนับสนุนการศึกษา
คนควาวิจัย พัฒนา สาธิต
หรือริเริ่มการดําเนินงานดาน
พลังงานทดแทนและการ

พัฒนาบุคลากร

12.มีแผน 
พัฒนาพลังงาน

ทดแทน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองคกร

25. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรได

การจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู
ไดทั่วองคกรอยางตอเนื่อง

มีการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ สนพ. 

อยางมีประสิทธิภาพ

สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ดี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม
องคกร และการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการในองคกร

20. ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของ สนพ.

21. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ สนพ.

22. สนพ. มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 23. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ

26. องคกรมกีารพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

พัฒนานโยบาย
การสรางและพัฒนา  
เครื่องมือการบริหาร
จัดการสมัยใหม

แปลงสูภาคปฏบิัต/ิ
ขยายผล

สงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันการปฏบิัติ

ใหเกิดผล

การติดตาม    
ประเมินผล

การพัฒนาใหเกิด     
ความยั่งยืน

24. กระบวนการทํางานหลักมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 สงเสริมพลังงานหมุนเวียน
ทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย 
พลังน้ํา ชีวมวล กาซชีวภาพ 
พลังงานจากขยะ

2. สงเสริมการผลิต
พลังงานไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน/

หมุนเวียนในประเทศ

2.5 ผลักดันใหพลังงานทดแทน
เปนวาระแหงชาติพรอม
กําหนดมาตรการจูงใจ

2.6 สรางเครือขายพลังงานหมุนเวียนให
มีความเขมแข็งโดยการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในชุมชน อําเภอ 
จังหวัดเพื่อสรางความมั่นคงดาน
พลังงานในระดับฐานราก
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ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ

การพัฒนาองคกร

25. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีม่ีประสิทธิภาพ

 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรได

การจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู
ไดทั่วองคกรอยางตอเนื่อง

มีการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ สนพ. 

อยางมีประสิทธิภาพ

สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ดี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม
องคกร และการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการในองคกร

20. ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของ สนพ.

21. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ สนพ.

22. สนพ. มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 23. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ

26. องคกรมกีารพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

15. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานใน
วิสาหกิจขนาดยอม

16. สงเสริมการใช
อุปกรณทีใ่ชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

17. มีการสนบัสนนุการศึกษา 
คนควา การวิจัย พัฒนา สาธิต 
หรือริเริ่มการดําเนนิงานดานการ
อนรุักษพลังงาน และการพัฒนา

บุคลากร 

4.1 วิจัยและพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีทีท่ําใหเกิดการประหยัด
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

4.3 สรางแรงจูงใจและสิทธิ
ประโยชนในการลงทนุเพื่อ

ประหยัดพลังงาน

4.5 สงเสริมการสรางเครือขาย
ตนแบบ เชน ผูประกอบการ SME 
ทีม่ีความโดดเดน สนใจในการ

ประหยัดพลังงาน

4.1.A มีแผนการวิจัยและ
พัฒนาการอนรุักษพลังงาน
อยางเปนระบบและบูรณาการ

4.2  รณรงค สรางจิตสํานกึ
ในการประหยัดพลังงาน 
และการใหความรูดานการ

อนรุักษพลังงาน

4.4 กําหนดมาตรฐาน กฏ 
ระเบียบ สําหรับอุปกรณ วัสดุ
และวิธีการบริหารจัดการในการ

ประหยัดพลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง

พัฒนานโยบาย
การสรางและพัฒนา  
เครื่องมือการบริหาร
จัดการสมัยใหม

แปลงสูภาคปฏบิัต/ิ
ขยายผล

สงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันการปฏบิัติ

ใหเกิดผล

การติดตาม    
ประเมินผล

การพัฒนาใหเกิด     
ความยั่งยืน

24. กระบวนการทํางานหลักมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

14. แผนอนรุักษ
พลังงานของประเทศมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

18. สรางความ
ตระหนกัในการ
ประหยัดพลังงาน
แกประชาชน

4.3.A  ลด Energy Intensity ของ
ภาคอุตสาหกรรมลดลง 20% 
เมื่อทยีบกับปฐาน (2549)
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พัฒนานโยบาย

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ

การพัฒนาองคกร

การสรางและพัฒนา   
เครื่องมือการบริหาร
จัดการสมัยใหม

แปลงสูภาคปฏิบัต/ิ
ขยายผล

สงเสริม สนับสนุน 
ผลักดันการปฏิบัติ

ใหเกิดผล

การติดตาม       
ประเมินผล

การพัฒนาใหเกิด     
ความยั่งยืน

24. กระบวนการทํางานหลักมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

25. มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัตงิานตามยุทธศาสตรได

การจัดการองคความรูในองคกร
เพื่อใหเกิดการถายทอดความรู
ไดทั่วองคกรอยางตอเนื่อง

มีการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ สนพ. 

อยางมีประสิทธิภาพ

สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ด ี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม
องคกร และการทํางานเปนทีมของ

ขาราชการในองคกร

20. ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของ สนพ.

21. ภาคประชาสังคมมีสวนรวมกับการ
ดําเนินงานของ สนพ.

22. สนพ. มีการบริหารจัดการที่โปรงใส 23. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับ

26. องคกรมีการพัฒนาตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

19. นําของเสียในภาคการผลิตตางๆมาใช
ประโยชนโดยการนํามาแปรรูปเปนพลังงาน

ทดแทน เชน Biomass Biogas 

5.1 การดูแลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ที่มาจากการผลิต การแปรรูป และการ

ใชพลังงาน

5.1.A มีคาเปาหมายและแผนในการ
ผลักดันใหมีการจัดการอัตราการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในสาขา

พลังงาน

5.2 สงเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM)  สาขาพลังงาน เพื่อลด

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมการพฒันา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

5.3 ควบคุมดูแลมาตรฐานการปลดปลอย
สาร VOC จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

1. มีการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

พลังงานทัง้ในและ

ตางประเทศ 

 

- จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวนแผน PDP  

 

 

 

1 1 1 3 ทบทวน/ปรับปรุง

แผนการจัดหา

พลังงานใหสอดคลอง

กับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 ศึกษา ติดตาม และทบทวนแผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) ใหสอดคลองกับ

สถานการณความตองการไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง

ไปทุก 6 เดือน เพื่อควบคุมรักษากําลังการผลิต

ไฟฟาสํารองใหอยูในระดับรอยละ 15 
 

- 
 

 

 

 
 

- - - สนฟ. 

 

 

 
 

 

 การพิจารณาทบทวนสมมติฐานการจัดทํา

แผนจัดหาไฟฟาของประเทศ 

- - - - สนฟ. 

- จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวนแผนจัดหา

กาซธรรมชาติและแผนแมบทระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ  

1 1 1 4  ศึกษาวิเคราะห ทบทวนแผนการจัดหากาซ

ธรรมชาติและแผนแมบทระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติใหสอดคลองกับแผน PDP 

- - - - 
 

สปป. 

2. มีการสงเสริมการ

ผลิตพลังงานไฟฟา

จากพลังงาน

ทดแทน/หมุนเวียน

ในประเทศ  

- จํานวนครั้งของการจัดทําขอเสนอแนะ 

มาตรการสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน/หมุนเวียนในประเทศ  

1 1 2 4  ศึกษามาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน 

สนฟ. 

 

- 
 

10 - 
 

10 

 

 การพิจารณานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียน 

- - - - สนฟ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

- 2 4 6  •  - จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน 

- - 4.50 4.50 สนฟ. โครงการศึกษา ติดตาม ปรับปรุงนโยบาย

สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

 

3. มีแผนกลยุทธการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีที่ตอเนื่อง 

- การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี (จํานวนครั้ง) 
 

1 1 1 3  โครงการสนับสนุนการบริหารงานและ

วิเคราะหงานดานปโตรเลียมและปโตรเคมี 

7 - - 7 สปป. 

 

 ศึกษาวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมปโตร

เคมีขั้นปลายในประเทศและทบทวนแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 2 

- - 10 10 สปป. 

4. มีการแลกเปลี่ยน

ความรูดานนโยบาย

พลังงานกับองคกร

ดานพลังงานทั้งใน

และตางประเทศ  

 

- จํานวนครั้งในการประสานความรวมมือ

แลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทํานโยบาย แผน 

และมาตรการดานพลังงาน 

12 12 12 36 สงเสริมแลกเปลี่ยน

ขอมูลนโยบายดาน

พลังงานและผลักดัน

การดําเนินงานของ

โครงการความรวมมือ

กับตางประเทศ 
 

• - - - - การประสานความร วมมือแลกเป ลี่ยน

ประสบการณการจัดทํานโยบาย แผน และ

มาตรการดานพลังงาน 

กนย. 

- จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลพลังงานรวมกับ

สมาชิก ASEAN รายเดือน 

12 - - 12  การรวมมือจัดทําขอมูลพลังงานรวมกับ

สมาชิก ASEAN รายเดือน  

- - - - ศพส. 

- จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลและประมาณการ

ดานพลังงานรวมกับสมาชิกในกลุมประเทศ

อาเซียน 

2 2 2 6  การรวมมือจัดทําขอมูลและประมาณการ

ดานพลังงานรวมกับสมาชิกในประเทศอาเซียน 

- - - - ศพส. 

12 12 12 36 • - จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลกาซธรรมชาติ

รวมกับสมาชิก APEC รายเดือน 

- - - - การรวมมือจัดทําขอมูลกาซธรรมชาติรวมกับ

สมาชิก APEC รายเดือน 

ศพส. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

4 4 4 12  •  - จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลพลังงานรวมกับ

สมาชิก APEC รายไตรมาส 

- - - - การรวมมือจัดทําขอมูลพลังงานรวมกับ

สมาชิก APEC รายไตรมาส 

ศพส. 

12 12 12 36  •  - จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลน้ํามันรวมกับ 

IEA รายเดือน 

- - - - การรวมมือจัดทําขอมูลน้ํามันรวมกับ IEA 

รายเดือน 

ศพส. 

5. มีการสนับสนุน

การรับซื้อไฟฟาจาก

ประเทศเพื่อนบาน  

- จํานวนครั้งของการประชุม ประสานความ

รวมมือดานพลังงานไฟฟา iระหวางไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน 

 

3 3 5 11   โครงการ ซื้อขายไฟฟาระหวางไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน 

- - - - สนฟ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงาน ใหมีราคาที่เปนธรรม ใหเกิดการแขงขนั รวมทั้งคุมครองดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

6. สงเสริมใหราคา

พลังงานของประเทศ

ไทยเปนธรรม

เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษาหลักเกณฑทาง

การเงินของกิจการไฟฟาไทย 

- - - - การชวยเหลือผูบริโภค

กลุมเศรษฐกิจรายยอย

ตางๆ ที่ไดรับ

ผลกระทบ จากความ

ผันผวนของราคา

พลังงานไดสอดคลอง

กับสถานการณที่

เปลี่ยนไป 

 ศึกษาหลักเกณฑทางการเงินที่เหมาะสมกับ

กิจการไฟฟาไทย 

- 

 

- 
 

- 
 

- 
 

สนฟ. 

 

3 - - 3 
 

• สนฟ. ศึกษาวิเคราะหดานนโยบายอัตราคาไฟฟาใน

กิจการไฟฟา   

- ระดับความสําเร็จของการกําหนดโครงสราง

อัตราคาไฟฟาใหสะทอนถึงตนทุนและการดูแลผูใช

ไฟฟาบานอยูอาศัยที่มีรายไดนอย 

70 70 100 100  ศึกษาการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา

สะทอนถึงตนทุนการจัดหาไฟฟาที่เหมาะสมเปน

ธรรม และสงเสริมการใชอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคํานึงนโยบายการกําหนดอัตราคาไฟฟา เพื่อ

ดูแลผูใชไฟฟาบานอยูอาศัยที่มีรายไดนอย และ

การสงเสริมการใชอัตราไฟฟาที่แตกตางกันตาม

ชวงเวลาของการใช (TOU) 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

สนฟ. 

 

 

 

 

 

 

   •  - 3 - 3 โครงการจัดจางที่ปรึกษาทางการเงิน  เพื่อ

สนับสนุนงานการกําหนดนโยบายราคาไฟฟา 

สนฟ. 

   •  - - 3 3 โครงการจัดจางที่ปรึกษาทางการเงิน  เพื่อ

สนับสนุนงานการดานนโยบายคาไฟฟา 

สนฟ. 

  - ระดับความสําเร็จของการบรรเทาผลกระทบจาก

ราคาพลังงาน ตอกลุมเศรษฐกิจรายยอย   

100 100 100 100   การบรรเทาผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันที่

เพิ่มสูง ขึ้นตอกลุมเศรษฐกิจรายยอย  (กลุม

ชาวประมง กลุมเกษตรกร กลุมภาคขนสง)  

- - - - สปป. 

 

7. สนับสนุนใหเกิด

บรรยากาศที่ดีในการ

ลงทุนในธุรกิจ

พลังงานใหโปรงใส

และมีมาตรฐาน

ระดับสากล 

- การพิจารณาปริมาณการรับซื้อไฟฟาจาก SPP 

Cogeneration (จํานวนครั้ง) 
 
 

1 - - 1 สงเสริมใหเกิด

บรรยากาศที่ดีในการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 

 สงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยการขยายปริมาณรับซื้อไฟฟาจาก  SPP 

ระบบ Cogeneration 

- - - - 

 

 

สนฟ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงาน ใหมีราคาที่เปนธรรม ใหเกิดการแขงขนั รวมทั้งคุมครองดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

2 1 - 3  •  - จํานวนโครงการจัดตั้งบริษัทในเครือของการ

ไฟฟาทั้ง 3 แหง ที่พิจารณาใหความเห็น 

- - - - 

 
ใหความเห็นโครงการจัดตั้งบริษัทในเครือ

ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง  

สนฟ. 

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาใหความเห็นแผน

และโครงการลงทุนของการไฟฟา 3 แหง 

- - 3 3   การพิจารณา เสนอแนะแผนและโครงการ

ลงทุนของการไฟฟา 3 แหง 

- - - - 

 

สนฟ. 

       • - 3 3.50 3.60 โครงการจัดจางที่ปรึกษาสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานเทคนิค 

สนฟ. 

 - จํานวนครั้งของการสงเสริมการรับซื้อไฟฟา

จากผูผลิตไฟฟาเอกชนตามแผน PDP 

- - 1 1   การสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการ

จัดหาไฟฟาตามแผน PDP 

- - - - สนฟ. 

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวน

โครงสรางราคา LPG  
 

1 1 - 2   ศึกษาเพื่อปรับโครงสรางราคา LPG ให

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธการใช LPG อยางถูกวิธี 

- - - - สปป. 

 

        โครงการประชาสัมพันธการปรับโครงสราง 

LPG (ระยะที่ 2) 

30 - - 30 สปป. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

8. เพิ่มปริมาณการ

ใช Gasohol ใน

ประเทศ 

- ปริมาณความตองการใชเอทานอล ณ สิ้นป

(ลานลิตร/วัน) 

1.20 1.45 1.70 - ใชกลไกราคาตลาด จูงใจ

ผูใช และผูจําหนาย และ

ประชาสัมพันธใหทราบ

โดยทั่วถึง 

 โครงการสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใช

แกสโซฮอลในประเทศ 

- 

 

25 10 35 สปป. 

 

      โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการใช E85 ใน

เชิงพาณิชย 

4.76 - - 4.76 สปป. 

 

9. - 1.35 2.00 2.50 -   โครงการสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใช  
ไบโอดีเซลในประเทศ 

เพิ่มปริมาณการ

ใชไบโอดีเซลใน

ประเทศ 

ปริมาณความตองการใชไบโอดีเซล ณ สิ้นป 

(ลานลิตร/วัน) 
- 25 10 35 สปป. 

       โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการใช B5 และ 
B10 ในเชิงพาณิชย 

4.88 - - 4.88 สปป. 

 

10. 8 10.5 12.7 -   โครงการสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใช 
NGV ในภาคขนสง 

เพิ่มปริมาณการ

ใช NGV ในภาคการ

ขนสง 

สัดสวนของ NGV ทดแทนการใชน้ํามันในภาค

ขนสง ณ สิ้นป (รอยละ) 

- 20 - 20 สปป. 

       โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงสรางราคาและการใช NGV ในภาคขนสง 

- - 30 30 

 

สปป. 

11. มีการศึกษา

คนควาวิจัยพัฒนา

สาธิต หรือริเริ่มการ

ดําเนินงานดาน

พลังงานทดแทน และ

การพัฒนา

บุคคลากร 

จํานวนโครงการที่ใหการสนับสนุนทุน 7 7 7 21 สนับสนุนทุนวิจัย /

การศึกษา/อบรม/การ

ดําเนินกิจกรรม 

 โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

100 200 200 500 สนอ. -

 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ดานพลังงานทดแทน 

45 45 65 155  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน

ทดแทน 

26.50 26.50 26.50 79.50 สนอ. 

 

- จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ ล ง พื้ น ที่ ติ ด ต า ม ดู แ ล

คณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟารายเล็กที่ใช

พลังงานหมุนเวียน 

10 10 10 30   โครงการติดตามดูแลคณะกรรมการ

ไตรภาคีโรงไฟฟารายเล็กที่ ใชพ ลังงาน

หมุนเวียน 

5.0 5.0 - 10 สนอ. 

 

12. มีแผนพัฒนา

พลังงานทดแทน 

จํานวนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน - - - - ประชุม ระดมสมองจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 จัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  - - - - สนอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

13. ภาคประชาชนมี

ความ รู เ ข า ใจและมี

ความมั่นใจในการใช

พลังงานทดแทน 

- ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ดานพลังงาน

ทดแทน (รอยละ)  

50 60 60 - รณรงคใหความรู สราง

จิตสํานึกใหประชาชนเกิด

ความมั่นใจและทัศนคติที่

ดีตอการใชพลังงาน

ทดแทน 

 กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใช

พลังงานทดแทน 

15 120 120 255 สนอ. 

 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจเ กี่ยวกับ

นโยบายและโครงสรางราคา LPG (รอยละ) 

- - 80 -  โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงสรางราคา และการใช LPG 

- - 50 50 สปป. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจงัและตอเนื่อง 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

14. แผนอนุรักษ

พลังงานของประเทศ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ระดับความสําเร็จของการปรับแผนอนุรักษ

พลังงาน(รอยละ) 

- - - - ปรับแผนอนุรักษ

พลังงานใหเขมขนมาก

ขึ้น 

 ปรับแผนอนุรักษพลังงาน - - - - สนอ. 

 

15. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช

พลังงานในวิสาหกิจ

ขนาดยอม 

- จํานวนเตาประสิทธิภาพสูง สําหรับอบลําไย 

และบมใบยาสูบ  

340 760 1,028 2,128 สนับสนุนเงินลงทุน

บางสวน 

 โครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมการ

อบลําไยและบมใบยาสูบ 

47 98 121 266 สนอ. 

 

- จํานวนเตาเผาเซรามิคประสิทธิภาพสูง 105 230 265 600   โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน

และการใชหัวเผาไหมประสิทธิภาพสูงในเตาเผา

เซรามิค 

40 60 90 190 สนอ. 

 

16. มีการใชอุปกรณที่

ใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- จํานวนหลอดตะเกียบเบอร 5 ที่คาดวาจะ

เพิ่มขึ้น (ลานหลอด) 

5 5 - 10 สนับสนุนให

ผูประกอบการ/

ประชาชนลงทุนดาน

การประหยัดพลงังาน 

โครงการเพื่อชาติเลิกหลอดไสใชหลอดตะเกียบ

เบอร 5 

- - - - สนอ. 

- จํานวนหลอดผอมใหม (T5) ที่คาดวาจะ

เพิ่มขึ้น (ลานหลอด) 

5 10 10 25  โครงการสงเสริมการใชหลอดผอมใหม เบอร 5 350 300 200 850 สนอ. 

 

- พลังงานไฟฟาที่คาดวาจะลดไดภายใต

โครงการ (ลานหนวย/ป) 

321.9 703.7 - 1,205.6  โครงการสงเสริมการจัดการดานการใชพลังงาน

โดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding) 

 

442.30 417.40 - 859.70 สนอ. 

 

- พลังงานความรอนที่คาดวาจะลดลงภายใต

โครงการฯ (ลาน BTU/ป) 

- - - - 

17. มีการศึกษา 

คนควา วิจัย พัฒนา 

สาธิต หรือริเริ่มการ

ดําเนินงานดานการ

อนุรักษพลังงาน และ

การพัฒนาบุคลากร  

- จํานวนโครงการที่ใหการสนับสนุน 10 10 10 30 สนับสนุนทุนวิจัย/

ทุนการศึกษา/ฝกอบรม

ใหความรูดานอนุรักษ

พลังงานแกหนวยงาน

ตางๆ 

 โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงาน 

70 200 200 470 สนอ. 

 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดาน

อนุรักษพลังงาน  

95 95 95 285  สงเสริมพัฒนาบุคคลากรดานการอนุรักษ

พลังงาน 

46.50 56.50 58.50 161.50 สนอ. 

 

- จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม (พัน

คน) 

4 4 71.40 79.40  โครงการศูนยเผยแพรความรูดานการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.50 2.50 3.40 7.40 สนอ. 

- จํานวนเยาวชนที่สมัครเปนสมาชิกผานเว็บไซต

ในโครงการ (พันคน) 

5 5 - 10  โครงการสรางวินัยวัยใส ใสใจพลังงาน 35 - - 35 สนอ. 

 

 

D:\plan2554\20.ภาคผนวก-ก แผนปฏิบัติราชการ 4 ป54.doc 



 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจงัและตอเนื่อง 

เปาหมาย กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54   52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

18. ประชาชนมีความ

ตระหนักในการ

ประหยัดพลังงาน 

-  รอยละของประชาชนที่รับรู มีความรู ความ

เขาใจ ดานการประหยัดพลังงาน 

50 60 60 - รณรงคใหความรู สราง

จิตสํานึก ใหประชาชนเกิด

ความสํานึกที่ดีตอการ

ประหยัดพลังงาน 

 กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
     

        - โครงการรวมพลังไทยลดใชพลังงาน - - - - สนอ 

         - โครงการประชาสัมพันธตามนโยบายและ

สงเสริมภาพลักษณกระทรวงพลังงาน 
- - - - สนอ. 

          - โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพื่อการ

อนุรักษพลังงาน 
15 15 15 45 สนอ. 

 

 

         - โครงการบริหารศูนยประชาสัมพันธ “รวมพลัง

หาร 2” 
- 11 11 22 สนอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมการพัฒนา ผลิต และการใชพลังงานคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 51-54 52 53 54 51-54 
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 

19. ของเสียในภาค

การผลิตตางๆ ถูก

นํามาใชประโยชนโดย

การแปรรูปเปน

พลังงานทดแทน เชน 

Biomass Biogas  

- ปริมาณกาซชีวภาพที่ ผ ลิตไดจากผู ร วม

โครงการในฟารมปศุสัตวโรงงานอุตสาหกรรม

และของเสียชุมชน (ลาน-ลบ.ม./ป) 

151 171 137 459 สนับสนุน  ใหผูประกอบ 

การลงทุนในระบบบําบัด

น้ําเสียดวยเทคโนโลยีกาซ

ชีวภาพ 

 โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ สนอ. 940 1,085 880 2,905 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะนโยบาย 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54 
มิติคุณภาพการใหบริการ 

20. ผูรับบริการมี

ความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานของ สนพ. 

-  รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

80 

 

 

85 

 

 

85 

 

 

- 

 

 

สงเสริม สื่อสารการ

ดําเนินงานของ สนพ.ไปสู

ภายนอก 

 การจัดทําวารสารนโยบายพลังงาน 
สบก. 

- - 0.95 0.95 
 

21. ภาคประชาสังคม

มีสวนรวมกับการ

ดําเนินงานของ สนพ. 

- จํานวนครั้งในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

5 5 - 10  โครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็น: แผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

สนฟ. 
- 0.57 - 0.57 

 

- จํานวนชองทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

- - 1 1  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นดานนโยบายพลังงานไฟฟา 
- - - - สนฟ. 

22. สนพ. มีการ

บริหารจัดการที่

โปรงใส 

- ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาว

ราชการ (รอยละ) 

100 

 

100 

 

100 

 

-  การเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามระเบียบ

ตางๆของราชการ 

สบก. 
- 0.06 - 0.06 

 

       โครงการสราง จิตสํานึกที่ ดีตอการเปนผู

ใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 
- - 0.015 0.015 สบก. 

        โครงการเสริมสรางจริยธรรมและสรางวินัยใน

การปฏิบัติงาน 
- - 0.015 0.015 สบก. 

23. สนพ. มี

ภาพลักษณที่ดี เปนที่

ยอมรับ 

- กิจกรรมสงเสริมภาคลักษณ (จํานวนครั้ง) 2 2 2 6   โครงการรวมพลังสรางสรรคสังคม  - - - - สบก. 

       โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภาพลักษณของ 

สนพ. 
- - 1 1 สบก. 

        โครงการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน 
- - 0.015 0.015 สบก. 

        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - - 0.386 0.386 สบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54  
มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

24. กระบวนการ

ทํางานหลักมีการ

ปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

- จํานวนรายงานผลการศึกษา วิเคราะห และ

ประเมินผล กระบวนการดําเนินงาน/โครงการ

ดานพลังงาน  

2 2 2 6 พัฒนา ปรับปรุง การ

ดําเนินงานดานพลังงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลอง

กับสถานการณของ

ประเทศ และความ

ตองการของประชาชน 

 โ ค ร งก า ร ติดตามและประ เ มิ นผลกา ร

ดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรพลังงาน 
10 

 

- 

 

- 

 

10 

 

กนย. 

 

 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

ภายใตแผนอนุรักษพลังงาน 

กนย. 
10 10 10 30 

 

- จํานวนรายงานการปรับปรุงยุทธศาสตรดาน

พลังงาน 

- - - -  โครงการทบทวนยุทธศาสตรดานพลังงาน 
- - - - กนย. 

- จํานวนแผนปฏิบัติราชการ 1 1 1 3  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของ สนพ. - 2.50 - - กนย. 

- รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล

ดานไฟฟา 

- - 100 -  โครงการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดาน

ไฟฟา 
- - 2 2 สนฟ. 

25. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มี

ประสิทธิภาพ 

-  รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณของ

รายจายงบลงทุน 

80 - - -  โครงการสงเสริมการเบิกจายงบประมาณตาม

แผน - - - - สบก. 

- รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ - 80 80 - 

-  ระดับความสําเ ร็จในการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 

80 80 80 -  โครงการประหยัดพลังงานภาคราชการ 
- - - - สบก. 

- รอยละของการบริหารจัดการกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

- - 80 -  การบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
- - 12.54 12.54 สบก. 

26. องคกรมีการ

พัฒนาตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

     การฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

บุคคลากรของ สนพ. 

ศพส. 
0.18 0.18 0.18 0.54 

 

      โครงการสื่อสารคานิยมและวัฒนธรรมองคกร - 0.40 - 0.40 สบก. 

      โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

งานและแผนการสืบทอดตําแหนง 
- - 3 3 สบก. 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธหลัก/
วิธีดําเนินการ 

ตัวชี้วดั 
เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54 
มิติการพัฒนาองคกร 

        พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน  
กพร. 3.00 3.50 - 6.50 

 

       โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน 

สนพ. ตามหลักธรรมาภิบาล 
- - 3.50 3.50 กพร. 

       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดาน

พลังงานเพื่ อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย

พลังงานของประเทศ 

- - 0.50 0.50 กพร. 

       การ Update ขอมูล ระบบฐานขอมูลพลังงาน

ของ สนพ. ใหเปนปจจุบัน 

ศพส. 
- - - - 

 

       โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี 

ศพส. 
2.70 - - 2.70 

 

 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถติพลังงาน

ของประเทศระยะที่ 1 
- - 5.00 5.00 ศพส. 

 ศึกษาวิเคราะห และประยุกตใช LEAP Model 

ในงานวางแผนนโยบายดานพลังงาน 

ศพส. 
- - - - 

 

 การจัดทําประมาณการความตองการพลังงาน

ของประเทศในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ

ระยะยาว 

ศพส. 
- - - - 

 

 การจัดทําสถานการณพลังงานของประเทศ

รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
ศพส. 

- - - - 
 

 การจัดทําตารางวิเคราะหพลังงานรายเดือน

และเผยแพรใหแกประชาชนทางเว็บไซด 
ศพส. 

- - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย กลยุทธหลัก/

วิธีดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท) เจาภาพ 

52 53 54 52-54 52 53 54 52-54 
มิติการพัฒนาองคกร 

        โครงการ 5 ส - 0.06 - 0.06 สบก. 

• การจัดทํารายงานสถิติขอมูลพลังงานรายป - 0.50 - 0.50 ศพส. 

• โครงการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูล

ดานพลังงาน 
0.07 0.25 0.25 0.57 

ศพส. 

 

• โครงการศึกษาวิเคราะหการพยากรณความ

ตองการไฟฟาในอนาคต 
4.88 - - 4.88 

ศพส. 

 

• การจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร 

และการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
5 5 5.89 15.89 

ศพส. 

 

• การจัดทําระบบฐานขอมูล Emission จาก

การใชพลังงานเชิงพาณิชยรายสาขาและราย

เดือน 10 ป 

- - - - 
ศพส. 

 

• โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 
- 3 - 3 ศพส. 

 การจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟา

เพื่อใชทบทวนแผนปฏิบัติกําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศ (PDP) 

- - 0.05 0.05 ศพส. 

• การจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟา

เพื่อใชทบทวนแผนปฏิบัติกําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศ (PDP) 

- 0.07 0.07 0.14 
ศพส. 

 

• โครงการจัดทําขอมูลพยากรณเศรษฐกิจไทย

ระยะยาว 
6 - - 6 

ศพส. 

 

• การจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
- - - - 

ศพส. 

 

 



นโยบายรัฐบาลขอที่ 4.4 นโยบายพลังงาน

กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน 15.73            -                      -                       

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวนแผน PDP 1 1.1 การพิจารณาทบทวนสมมติฐานการจัดทําแผนจัดหาไฟฟา

ของประเทศ

-                -                      -                       สนฟ.

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวนแผน

จัดหากาซธรรมชาติและแผนแมบทระบบทอสง

กาซธรรมชาติ

1 1.2 ศึกษาวิเคราะห ทบทวนแผนการจัดหากาซธรรมชาติและ

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติใหสอดคลองกับแผน PDP

-                -                      -                       สปป.

 - จํานวนครั้งของการจัดทําขอเสนอแนะ 

มาตรการสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน/หมุนเวียนในประเทศ

2 1.3 การพิจารณานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียน

-                -                      -                       สนฟ.

- จํานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณานโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน

4 1.4 โครงการศึกษา ติดตาม ปรับปรุงนโยบายสงเสริมการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

4.50              -                      -                       สนฟ.

3. มีแผนกลยุทธการพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่

ตอเนื่อง

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาทบทวน

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี

1 ทบทวน/ปรับปรุงแผนการ

จัดหาพลังงานใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

1.5 ศึกษาวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย

ในประเทศและทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ระยะที่ 2

10.00            -                      -                       สปป.

1.6 การประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนประสบการณการ

จัดทํานโยบาย แผนและมาตรการดานพลังงาน

-                -                      -                       กนย.

1.7 การจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานดานความสัมพันธกับ

ตางประเทศ

1.23              -                      -                       สนอ.

 - จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลกาซธรรมชาติ

รวมกับสมาชิก APEC รายเดือน

12 1.8 การรวมมือจัดทําขอมูลกาซธรรมชาติรวมกับสมาชิก APEC

 รายเดือน

-                -                      -                       ศพส.

 - จํานวนครั้งในการประสานความรวมมือ

แลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทํานโยบาย 

แผนและมาตรการดานพลังงาน

12 สงเสริมแลกเปลี่ยนขอมูล

นโยบายดานพลังงานและ

ผลักดันการดําเนินงานของ

โครงการความรวมมือกับ

ตางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2554

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย

4. มีการแลกเปลี่ยนความรู

ดานนโยบายพลังงานกับ

องคกรดานพลังงานทั้งใน

และตางประเทศ

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการ

จัดหาพลังงานใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการ

จัดหาพลังงานใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

เจาภาพ
 แหลงเงิน (ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม

1. มีการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

พลังงานทั้งในและ

ตางประเทศ

2. มีการสงเสริมการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทน/หมุนเวียนใน

ประเทศ
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

 - จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลพลังงาน

รวมกับสมาชิก APEC รายไตรมาส

4 1.9 การรวมมือจัดทําขอมูลพลังงานรวมกับสมาชิก APEC ราย

ไตรมาส

-                -                      -                       ศพส.

- จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลและประมาณ

การดานพลังงานรวมกับสมาชิกในกลุมประเทศ

อาเซียน

2 1.10 การรวมมือจัดทําขอมูลและประมาณการดานพลังงาน

รวมกับสมาชิกในประเทศอาเซียน

-                -                      -                       ศพส.

- จํานวนครั้งในการจัดทําขอมูลน้ํามันรวมกับ 

IEA รายเดือน

12 1.11 การรวมมือจัดทําขอมูลน้ํามันรวมกับ IEA รายเดือน -                -                      -                       ศพส.

5. มีการสนับสนุนการรับซื้อ

ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

 - จํานวนครั้งของการประชุมประสานความ

รวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน

5 สงเสริมแลกเปลี่ยนขอมูล

นโยบายดานพลังงานและ

ผลักดันการดําเนินงานของ

โครงการความรวมมือกับ

ตางประเทศ

1.12 โครงการซื้อขายไฟฟาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน -                -                      -                       สนฟ.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงาน ใหมีราคาที่เปนธรรม ใหเกิดการแขงขัน รวมทั้งคุมครองดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 6.50              -                      -                       

 - ระดับความสําเร็จของการกําหนดโครงสราง

อัตราคาไฟฟาใหสะทอนถึงตนทุนและการดูแล

ผูใชไฟฟาบานอยูอาศัยที่มีรายไดนอย (รอยละ)

100 2.1 โครงการจัดจางที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานดาน

นโยบายคาไฟฟา

3.00              -                      -                       สนฟ.

 - ระดับความสําเร็จของการบรรเทาผลกระทบ

จากราคาพลังงาน ตอกลุมเศรษฐกิจรายยอย  

(รอยละ)

100 2.2 การบรรเทาผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นตอ

กลุมเศรษฐกิจรายยอย (กลุมชาวประมง กลุมเกษตรกร กลุม

ภาคขนสง)

-                -                      -                       สปป.

2.3 การพิจารณา เสนอแนะแผนและโครงการลงทุนของการ

ไฟฟา 3 แหง

-                -                      -                       สนฟ.

2.4 โครงการจัดจางที่ปรึกษาสนับสนุนการดําเนินงานดาน

เทคนิค

3.50              -                      -                       สนฟ.

 - จํานวนครั้งของการสงเสริมการรับซื้อไฟฟา

จากผูผลิตไฟฟาเอกชนตามแผน PDP

1 2.5 การสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดหาไฟฟาตาม

แผน PDP

-                -                      -                       สนฟ.

6. สงเสริมใหราคาพลังงาน

ของประเทศไทยเปนธรรม

เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม

การชวยเหลือผูบริโภคกลุม

เศรษฐกิจรายยอยตางๆ ที่ไดรับ

ผลกระทบ จากความผันผวน

ของราคาพลังงานไดสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนไป

7. สนับสนุนใหเกิด

บรรยากาศที่ดีในการลงทุน

ในธุรกิจพลังงานใหโปรงใส

และมีมาตรฐานระดับสากล

 - จํานวนครั้งของการพิจารณาใหความเห็นแผน

และโครงการลงทุนของการไฟฟา 3 แหง

3 สงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ดีใน

การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 100.00          -                      348.50                 

8. เพิ่มปริมาณการใช 

Gasohol ในประเทศ

 - ปริมาณความตองการใชเอทานอล ณ สิ้นป

(ลานลิตร/วัน)

1.7 ใชกลไกราคาตลาด จูงใจผูใช 

และผูจําหนาย และ

ประชาสัมพันธใหทราบโดย

ทั่วถึง

3.1โครงการสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใชแกสโซฮอลใน

ประเทศ

10.00            -                      -                       สปป.

9. เพิ่มปริมาณการใชไบโอ

ดีเซลในประเทศ

 - ปริมาณความตองการใชไบโอดีเซล ณ สิ้นป 

(ลานลติร/วัน)

2.5 ใชกลไกราคาตลาด จูงใจผูใช 

และผูจําหนาย และ

ประชาสัมพันธใหทราบโดย

ทั่วถึง

3.2 โครงการสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใชไบโอดีเซลใน

ประเทศ

10.00            -                      -                       สปป.

10. เพิ่มปริมาณการใช NGV 

ในภาคการขนสง

 - สัดสวนของ NGV ทดแทนการใชน้ํามันใน

ภาคขนสง ณ สิ้นป (รอยละ)

12.7 ใชกลไกราคาตลาด จูงใจผูใช 

และผูจําหนาย และ

ประชาสัมพันธใหทราบโดย

ทั่วถึง

3.3 โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางราคา

และการใช NGV ในภาคขนสง

30.00            -                      -                       สปป.

 - จํานวนโครงการที่ใหการสนับสนุนทุน (ทุน) 7 3.4 โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

-                -                      200.00                 สนอ.

 - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาดานพลังงานทดแทน (คน)

65 3.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานทดแทน -                -                      28.50                   สนอ.

-จํานวนครั้งที่ลงพื้นที่ติดตามดูแล

คณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟารายเล็กที่ใช

10 3.6 โครงการติดตามดูแลคณะกรรมการไตรภาคีโรงไฟฟาราย

เล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน

-                -                      -                       สนอ.

 - ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ดานพลังงาน

ทดแทน (รอยละ)

60 3.7 กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทน -                -                      120.00                 สนอ.

 - ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

นโยบายและโครงสรางราคา LPG (รอยละ)

80 3.8 โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางราคา

และการใช LPG

50.00            -                      -                       สปป.

11. มีการศึกษาคนควาวิจัย

พัฒนาสาธิต หรือริเริ่มการ

ดําเนินงานดานพลงังาน

ทดแทน และการพัฒนา

บุคคลากร

สนับสนุนทุนวิจัย /การศึกษา/

อบรม/การดําเนินกิจกรรม

รณรงคใหความรู สรางจิตสํานึก

ใหประชาชนเกิดความมั่นใจ

และทัศนคติที่ดีตอการใช

พลังงานทดแทน

12. ภาคประชาชนมีความรู

เขาใจและมีความมั่นใจใน

การใชพลังงานทดแทน
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 11.00            -                      567.90                 

14. แผนอนุรักษพลังงาน

ของประเทศมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ระดับความสําเร็จของการปรับแผนอนุรักษ

พลังงาน (รอยละ)

 - ปรับแผนอนุรักษพลังงานให

เขมขนมากขึ้น

4.1 ปรับแผนอนุรักษพลังงาน -                -                      -                       สนอ.

 - จํานวนเตาประสิทธิภาพสูง สําหรับอบลําไย 

และบมใบยาสูบ

1,028 4.2 โครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมการอบลําไย

และบมใบยาสูบ

-                -                      121.00                 สนอ.

 - จํานวนเตาเผาเซรามิคประสิทธิภาพสูง 265 4.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใช

หัวเผาไหมประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเซรามิค

-                -                      90.00                   สนอ.

16. มีการใชอุปกรณที่ใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

 - จํานวนหลอดผอมใหม (T5) ที่คาดวาจะ

เพิ่มขึ้น (ลานหลอด)

10 สนับสนุนใหผูประกอบการ/

ประชาชนลงทุนดานการ

4.4 โครงการสงเสริมการใชหลอดผอมใหม เบอร 5                   -   -                      200.00                 สนอ.

 - จํานวนโครงการที่ใหการสนับสนุน (ทุน) 10 4.5 โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีดาน

อนุรักษพลังงาน

-                -                      80.00                   สนอ.

  - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริมพัฒนา

ดานอนุรักษพลังงาน (คน)

118 4.6 โครงการสงเสริมพัฒนาบุคคลากรดานการอนุรักษพลังงาน -                -                      58.50                   สนอ.

  - จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม (คน) 7,140 4.7 โครงการศูนยเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

-                -                      3.40                     สนอ.

4.8 กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

   - โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อการอนุรักษพลังงาน -                -                      15.00                   สนอ.

   - โครงการบริหารศูนยประชาสัมพันธ "รวมพลังหาร 2" 11.00            -                      -                       สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมการพัฒนา ผลิต และการใชพลังงานคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม -                -                      880.00                 

19. ของเสียในภาคการผลิต

ตางๆ ถูกนํามาใชประโยชน

โดยการแปรรูปเปนพลังงาน

ทดแทน เชน Biomass Biogas

ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดจากผูรวมโครงการ

ในฟารมปศุสัตวโรงงานอุตสาหกรรมและของ

เสียชุมชน (ลาน-ลบ.ม./ป)

137 สนับสนุน  ใหผูประกอบ การ

ลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสียดวย

เทคโนโลยีกาซชีวภาพ

5.1 โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ -                -                      880.00                 สนอ.

60

สนับสนุนทุนวิจัย/

ทุนการศึกษา/ฝกอบรมให

ความรูดานอนุรักษพลังงานแก

หนวยงานตางๆ

15. การเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชพลังงานในวิสาหกิจ

ขนาดยอม

17. มีการศึกษา คนควา วิจัย

 พัฒนา สาธิต หรือริเริ่มการ

ดําเนินงานดานการอนรุักษ

พลังงาน และการพัฒนา

บุคลากร

สนับสนุนเงินลงทุนบางสวน

รณรงคใหความรู สรางจิตสํานึก

 ใหประชาชนเกิดความสํานึกที่

ดีตอการประหยัดพลังงาน

18. ประชาชนมีความ

ตระหนักในการประหยัด

พลังงาน

รอยละของประชาชนที่รับรู มีความรู ความเขาใจ

 ดานการประหยัดพลังงาน
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงาน 2.38              -                      -                       

20. ผูรับบริการมีความพึง

พอใจตอการดําเนินงานของ

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 85 สงเสริม สื่อสารการดําเนินงาน

ของ สนพ.ไปสูภายนอก

6.1 การจัดทําวารสารนโยบายพลังงาน 0.95              -                      -                       สบก.

21. ภาคประชาสังคมมีสวน

รวมกับการดําเนินงานของ 

สนพ.

 - จํานวนชองทางการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

1 6.2 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นดานนโยบายพลังงานไฟฟา

-                -                      -                       สนฟ.

6.3 โครงการสรางจิตสํานึกที่ดีตอการเปนผูใหบริการขอมูล

ขาวสารของหนวยงานของรัฐ

0.015            -                      -                       สบก.

6.4 โครงการเสริมสรางจริยธรรมและสรางวินัยในการปฏิบัติงาน 0.015            -                      -                       สบก.

6.5 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภาพลักษณของ สนพ. 1.00 -                      -                       สบก.

6.6 โครงการรวมพลังสรางสรรคสังคม -                -                      -                       สบก.

6.7 โครงการสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 0.015            -                      -                       สบก.

6.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 0.386            -                      -                       สบก.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง 32.91            -                      10.00                   

 - จํานวนรายงานผลการศึกษา วิเคราะห และ

ประเมินผล กระบวนการดําเนินงาน/โครงการ

ดานพลังงาน

2 7.1 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผน

อนุรักษพลังงาน

-                -                      10.00                   กนย.

 - จํานวนแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. 1 7.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. -                -                      -                       กนย.

 - รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล

ดานไฟฟา

100 7.3 โครงการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานไฟฟา 2.00              -                      -                       สนฟ.

22. สนพ. มีการบริหาร

จัดการที่โปรงใส

 - ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาว

ราชการ (รอยละ)

100

223. สนพ. มีภาพลักษณที่ดี 

เปนที่ยอมรับ

 - จํานวนครั้งของกิจกรรมสงเสริมภาคลักษณ

24. กระบวนการทํางาน

หลักมีการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

พัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงาน

ดานพลังงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สถานการณของประเทศ และ

ความตองการของประชาชน
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

 -  รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ 80 7.4 โครงการสงเสริมการเบิกจายงบประมาณตามแผน -                -                      -                       สบก.

 -  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน (รอยละ)

80 7.5 โครงการประหยัดพลังงานภาคราชการ -                -                      -                       สบก.

 - ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

(รอยละ)

80 7.6 โครงการเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวน

ราชการ

-                -                      -                       ตส.

 - รอยละของการบริหารจัดการกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

80 7.7  การบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 12.54            -                      -                       สบก.

7.8 การฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคคลากรของ 

สนพ.

0.18              -                      -                       ศพส.

7.9 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานและ

แผนการสืบทอดตําแหนง

3.00              -                      -                       สบก.

7.10 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน สนพ. ตาม

หลักธรรมาภิบาล

3.50              -                      -                       กพร.

7.11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดานพลังงานเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนานโยบายพลังงานของประเทศ

0.50              -                      -                       กพร.

7.12 การ Update ขอมูล ระบบฐานขอมูลพลังงานของ สนพ. ให

เปนปจจุบัน

-                -                      -                       ศพส.

7.13 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถิติพลังงานของประเทศ

ระยะที่ 1

5.00              -                      -                       ศพส.

7.14 ศึกษาวิเคราะห และประยุกตใช LEAP Model ในงาน

วางแผนนโยบายดานพลังงาน

-                -                      -                       ศพส.

7.15 การจัดทําประมาณการความตองการพลังงานของประเทศ

ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

-                -                      -                       ศพส.

7.16  การจัดทําสถานการณพลังงานของประเทศรายเดือน ราย

ไตรมาส และรายป

-                -                      -                       ศพส.

7.17 การจัดทําตารางวิเคราะหพลังงานรายเดือนและเผยแพร

ใหแกประชาชนทางเว็บไซด

-                -                      -                       ศพส.

7.18 โครงการ 5 ส -                -                      -                       สบก.

7.19 โครงการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลดานพลังงาน 0.25              -                      -                       ศพส.

26. องคกรมีการพัฒนาตาม

เกณฑรางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

พัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงาน

ดานพลังงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สถานการณของประเทศ และ

ความตองการของประชาชน

พัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงาน

ดานพลังงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สถานการณของประเทศ และ

ความตองการของประชาชน

25. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธหลัก/

วิธีการดําเนินการ งบประมาณ กองทุนน้ํามันฯ กองทุนอนุรักษฯ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย เจาภาพ

 แหลงเงิน (ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม

7.20  การจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร และการ

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

5.89              -                      -                       ศพส.

7.21  การจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาเพื่อใชทบทวน

แผนปฏิบัติกําลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP)

0.05              -                      -                       ศพส.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       168.52          -                      1,806.40              1,974.92   
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