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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยการถ่ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558 ) ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการยุทธศาสตร์ พร้อมกับเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงนโยบายใน
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 พร้อมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงของกระทรวงพลังงาน ด้วย 

 
สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. โดย

ส่วนที่ 1 เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแบบฟอร์มของ ก.พ.ร.และแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 
และส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 ของ สนพ. เพื่อให้ ส านัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ยึดเป็นแนวทางและถือปฎิบัติต่อไป  
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
 

 

ค่านิยม  "EPPO" 
 

“มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย เป้าหมายส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 
 

 E: Excellence  มุ่งความเป็นเลิศ 
 P: Partnership  ก่อเกิดเครือข่าย 
 P: Public Interest  เป้าหมายส่วนรวม 
 O: Ownership  ร่วมใจหนึ่งเดียว 

วิสัยทัศน์ 
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน    

เพื่อความยั่งยืนของประเทศ 

พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4. ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
การสร้างสรรค์นโยบายและบรหิารแผนด้านพลงังานของประเทศ 

 เป้าประสงค์ 
มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง

เพียงพอและยั่งยืน 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2555 

2. ระดับความส าเร็จของการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน         
ในระดับ 4 

กลยุทธ์ 
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานท่ีเชื่อถือได้ ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนพ. ให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพสูงในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงานและการให้บริการ 

 

ผลผลิต 
 ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
 
กิจกรรม 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน 

 2. การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
2. ส านักนโยบายไฟฟ้า 
3. ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4. กองนโยบายและแผนพลังงาน 
5. ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
6. ส านักบริหารกลาง 
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
8. กลุ่มตรวจสอบภายใน 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

ก.พ.ร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 1

กพร. 01

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชงินโยบาย ยุทธศาสตรก์ระทรวง / กลยุทธ ์- วิธกีาร (กรม)

กลยุทธ์- วิธกีาร ยุทธศาสตรห์น่วยงาน

01-01-000-000 เป้าหมายเชิงนโยบาย : ลดค่าครองชีพของประชาชน และสามารถ

เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างทัว่ถึงในระดับราคาทีเ่ป็นธรรม

ทัง้ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

กลยุทธ-์วิธกีาร : บริหารจดัการสภาพคล่องของกองทุนน้้ามัน 

โดยการจดัหาเงินให้กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงจากแหล่งทีเ่หมาะสม 

เพื่อใช้กองทุนน้้ามันเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคา

ขายปลีกน้้ามันเช้ือเพลิง แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน

น้้ามันเช้ือเพลิง ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว

ยุทธศ์าสตร์กระทรวง : ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ

ทุกภาคส่วน

ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : สร้างสรรค์นโยบายและบริหารแผน

ด้านพลังงานของประเทศ

พัฒนานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานของ

ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทีเ่ช่ือถือได้ 

ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทัง้

พัฒนาระบบบริหารจดัการ สนพ. ให้เป็นองค์กรทีมี่

คุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

พลังงานและการให้บริการ

ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ

พัฒนานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานของ

ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทีเ่ช่ือถือได้ 

ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทัง้

พัฒนาระบบบริหารจดัการ สนพ. ให้เป็นองค์กรทีมี่

คุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

พลังงานและการให้บริการ

ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : สร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การเป็น

องค์กรช้ันน้าด้านบริหารจดัการพลังงาน (Strengthening 

EPPO)

พัฒนานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานของ

ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานทีเ่ช่ือถือได้ 

ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทัง้

พัฒนาระบบบริหารจดัการ สนพ. ให้เป็นองค์กรทีมี่

คุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

พลังงานและการให้บริการ

pln52rdoc3001_SHEET1  ข้อมูล ณ ป ี:2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบตักิรม : 12006 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบตั ิ: 120060000001 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรตัน์   วันที่ : 19 กนัยายน 2554  เวลา : 09:18:47)

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน



หน้าที่ 1

กพร. 02

รหัสอ้างอิง เปา้หมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ ์- วิธกีาร เปา้หมายการให้บริการกระทรวง / เปา้หมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทัง้ส้ิน 73.5604    980.0000  127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890     3,920.0000  

เปา้หมายเชิงนโยบาย : 1.7(1) ลดค่าครองชีพ

ของประชาชน และสามารถเข้าถึงสินค้า

อุปโภคบริโภคได้อย่างทัว่ถึงในระดับราคาที่

เปน็ธรรมทัง้ตอ่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

   73.5604   980.0000     127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890   3,920.0000

01-01-00-000 กลยุทธ-์วิธกีาร : 1.7.1 บริหารจัดการสภาพ

คล่องของกองทนุน้้ามัน โดยการจัดหาเงินให้

กองทนุน้้ามันเช้ือเพลิงจากแหล่งทีเ่หมาะสม 

เพื่อใช้กองทนุน้้ามันเปน็เครื่องมือในการรักษา

เสถียรภาพราคาขายปลีกน้้ามันเช้ือเพลิง 

แก้ไขและปอ้งกันภาวะการขาดแคลนน้้ามัน

เช้ือเพลิง ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว

   73.5604   980.0000     127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890   3,920.0000

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ราคาพลังงานเหมาสมและเปน็

ธรรมตอ่ทกุภาคส่วน

   73.5604   980.0000     127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890   3,920.0000

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐาน

คุณภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95>>

ร้อยละ 95 95 95 95

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินได้ตามความต้องการของ

กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีการจ้าหน่ายน้้ามันที่ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่รัฐก้าหนดร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ้านวนข้อเสนอแนะ นโยบายและ

มาตรการราคาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พจิารณานโยบาย ร้อย

ละ 80>>

ร้อยละ 80 80 80

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด้าเนินการเป็นไปตามแผนปฎิบัติการที่

ก้าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

คา่เปา้หมายของตวัชีวั้ด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557

 กรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 12006 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบัติ : 120060000001 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรัตน์   วันที่ : 16 กันยายน 2554  เวลา : 14:34:09)

แผนปฎบิตัริาชการ 4 ป ีพ.ศ 2554-2557

 กระทรวง : กระทรวงพลังงาน



หน้าที่ 2

กพร. 02

รหัสอ้างอิง เปา้หมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ ์- วิธกีาร เปา้หมายการให้บริการกระทรวง / เปา้หมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

คา่เปา้หมายของตวัชีวั้ด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  มีนโยบาย แผนและ

มาตรการด้านพลังงานทีเ่หมาะสมตอ่การใช้และการพัฒนา

ประเทศอย่างเพียงพอและยัง่ยืน

   73.5604   980.0000     127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890   3,920.0000 ส้านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและ

มาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พจิารณานโยบาย>>

ร้อยละ 6 80 85 90

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส้าเร็จในการให้ความส้าคัญกับ

ผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน>>

ระดับ 4 5 5

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด้าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่

ก้าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ>> ล้านบาท 73.5604 127.0249 132.9495 134.7542

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ

เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

73.5604 980     127.0249     980.0000     132.9495     980.0000     134.7542     980.0000     468.2890   3,920.0000



หน้าที ่1

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบริการกระทรวง /เปา้หมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตวัชี้วัด หน่วยงานรับผดิชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทัง้ส้ิน     73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000

เปา้หมายเชิงนโยบาย : 1.7(1)

 ลดค่าครองชีพของประชาชน 

และสามารถเข้าถึงสินค้า

อุปโภคบริโภคได้อย่างทัว่ถึง

ในระดับราคาทีเ่ปน็ธรรมทัง้

ตอ่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

    73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000

ภารกิจพื้นฐาน     73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ราคาพลังงานเหมาสมและเปน็ธรรม

ตอ่ทกุภาคส่วน

    73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000

<<ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ : 

ผู้ประกอบการพลังงานทีป่ฎิบตัติาม

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ

 95>>

ร้อยละ 95 95 95 95

<<ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถ

จัดหาเงินได้ตามความตอ้งการของ

กองทนุน้้ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 

100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตวัช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีการ

จ้าหน่ายน้้ามันทีไ่ด้คุณภาพตาม

มาตรฐานทีร่ัฐกา้หนดร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตวัช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ

ของจ้านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย

และมาตรการราคาพลังงานทีไ่ด้รับ

การยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย 

ร้อยละ 80>>

ร้อยละ 80 80 80

<<ตวัช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลา

ด้าเนินการเปน็ไปตามแผนปฎิบตัิ

การทีก่า้หนด>>

เดือน 12 12 12 12

pln52rdoc1003  ข้อมูล ณ ป ี:2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบตักิรม : 12006 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบตั ิ: 120060000001 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรัตน์   วันที ่: 16 กนัยายน 2554  เวลา : 14:35:00)

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2554-2557 กระทรวง : กระทรวงพลังงาน กรม : ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน

นโยบายที ่:1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริม่ด าเนนิการในปีแรก

ประเด็นนโยบายที ่:1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนือ่งจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง

คา่เปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557



หน้าที ่2

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบริการกระทรวง /เปา้หมายบริการหน่วยงาน / ชื่อตวัชี้วัด หน่วยงานรับผดิชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

คา่เปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  มีนโยบาย แผนและมาตรการ

ด้านพลังงานทีเ่หมาะสมตอ่การใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง

เพียงพอและยั่งยืน

    73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000 ส้านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

<<ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะ นโยบายและ

มาตรการด้านพลังงานทีไ่ด้รับความ

เหน็ชอบจากผู้พิจารณานโยบาย>>

ร้อยละ 6 80 85 90

<<ตวัช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับ

ความส้าเร็จในการใหค้วามส้าคัญ

กบัผู้รับบริการและการเปดิโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเหน็และมี

ส่วนร่วมในการใหข้้อเสนอนโยบาย

และแผนบริหารพลังงาน>>

ระดับ 4 5 5

<<ตวัช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลา

ด้าเนินการเปน็ไปตามแผนปฏิบตัทิี่

กา้หนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตวัช้ีวัดเชิงตน้ทนุ : ค่าใช้จ่ายใน

การด้าเนินงานอยูใ่นวงเงินทีไ่ด้รับ>>

ล้านบาท 73.5604 127.0249 132.9495 134.7542

ผลผลิต/โครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

    73.5604    980.0000    127.0249    980.0000    132.9495    980.0000    134.7542    980.0000    468.2890   3,920.0000

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห ์เสนอแนะยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน

    30.1265    980.0000     69.5009    980.0000     71.6533    980.0000     72.4907    980.0000    243.7714   3,920.0000

กิจกรรม : การวิเคราะหพ์ยากรณ์และพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านพลังงาน

    17.3302           -       20.9909           -       23.2832           -       23.4461           -       85.0504             -   

กิจกรรม : สนับสนุนการปฏิบตังิานของส้านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน

    26.1037           -       36.5331           -       38.0130           -       38.8174           -      139.4672             -   
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1.2 แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

ส านักงบประมาณ 

 

 

 

 
 



หน้าที ่1

วิสัยทศัน์

พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ

2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ

3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้้ามันเช้ือเพลิงทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว

4. ก้ากับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ

5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ

6. พฒันาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยุทธ/์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วิธีด าเนินการที่ก าหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายที ่1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริม่ด้าเนินการ

ในปีแรก

ประเด็นนโยบายที ่1.7 แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการ

เน่ืองจากภาวะเงินเฟอ้ และราคาน้้ามันเช้ือเพลิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.7(1) ลดค่าครอง

ชีพของประชาชน และสามารถเข้าถึงสินค้า

อุปโภคบริโภคได้อย่างทัว่ถึงในระดับราคาที่

เป็นธรรมทัง้ต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ราคาพลังงาน

เหมาสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฎิบัติ

ตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 95>>

PLN52RDOC1001_SHEET1  ข้อมูล ณ ป ี:2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบตักิรม : 12006 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบตั ิ: 120060000001 ส้านักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

(ผูพ้มิพร์ายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรัตน์   วันที ่: 16 กันยายน 2554  เวลา : 14:33:08)

กระทรวงพลังงาน

ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน

ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ



หน้าที ่2

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยุทธ/์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วิธีด าเนินการที่ก าหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินได้ตามความ

ต้องการของกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 100>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีการจ้าหน่ายน้้ามันที่ได้

คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐก้าหนดร้อยละ 100>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ้านวนข้อเสนอแนะ

 นโยบายและมาตรการราคาพลังงานที่ได้รับการยอมรับ

จากผู้พิจารณานโยบาย ร้อยละ 80>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด้าเนินการเป็นไปตาม

แผนปฎิบัติการที่ก้าหนด>>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  มีนโยบาย 

แผนและมาตรการด้านพลังงานทีเ่หมาะสมต่อ

การใช้และการพฒันาประเทศอย่างเพยีงพอ

และยั่งยืน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อเสนอแนะ 

นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ

เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส้าเร็จในการให้

ความส้าคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด้าเนินการเป็นไปตาม

แผนปฏิบัติที่ก้าหนด>>

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานอยู่

ในวงเงินที่ได้รับ>>

1.7.1 บริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้้ามัน 

โดยการจัดหาเงินให้กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงจากแหล่งที่

เหมาะสม เพื่อใช้กองทุนน้้ามันเป็นเครือ่งมือในการ

รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้้ามันเช้ือเพลิง แก้ไข

และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้้ามันเช้ือเพลิง ทัง้ใน

ระยะส้ันและระยะยาว



รายการ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทัง้ส้ิน     73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

นโยบายที ่1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริ่มด าเนินการใน

ปแีรก

    73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

ประเด็นนโยบายที ่1.7 แก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ

เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเช้ือเพลิง

    73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

ภารกิจพื้นฐาน     73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  

ราคาพลังงานเหมาสมและเปน็ธรรมตอ่

ทกุภาคส่วน

    73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ

พลังงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

95>>

ร้อยละ 95 95 95 95

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินได้

ตามความต้องการของกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง 

ร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีการจ าหน่ายน้ ามันที่

ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดร้อยละ 

100>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวน

ข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการราคา

พลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พจิารณา

นโยบาย ร้อยละ 80>>

ร้อยละ 80 80 80

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ

เป็นไปตามแผนปฎิบัติการที่ก าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : 

 มีนโยบาย แผนและมาตรการด้าน

พลังงานทีเ่หมาะสมตอ่การใช้และ

การพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอ

และยัง่ยืน

    73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ

ข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้าน

พลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้

พจิารณานโยบาย>>

ร้อยละ 6 80 85 90

ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557

PLN52RDOC1001_SHEET2  ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 12006 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรัตน์   วันที่ : 16 กันยายน 2554  เวลา : 14:33:08)

กระทรวงพลังงาน

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

คา่เปา้หมายของตวัชีวั้ด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556



รายการ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557คา่เปา้หมายของตวัชีวั้ด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จ

ในการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ

นโยบายและแผนบริหารพลังงาน>>

ระดับ 4 5 5

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ

เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ก าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ>>

ล้านบาท 73.5604 127.0249 132.9495 134.7542

ผลผลิต/โครงการ : 

ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการ

ด้านพลังงาน

    73.5604    980.0000   1,053.5604    127.0249    980.0000   1,107.0249    132.9495    980.0000   1,112.9495    134.7542    980.0000   1,114.7542    468.2890   3,920.0000   4,388.2890 ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวน

ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและ

มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อ

คณะกรรมการด้านนโยบาย

พลังงาน>>

เรือ่ง 6 6 8 10

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ

นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ

การขยายผลในการน าไปปฏิบัต>ิ>

ร้อยละ 80 80 80 80

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ร้อยละของการ

จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน

และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด>>

ร้อยละ 100 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ>>

ล้านบาท 73.5604 127.0249 132.9495 134.7542

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห ์

เสนอแนะยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงาน และ

มาตรการด้านพลังงาน

    30.1265    980.0000   1,010.1265     69.5009    980.0000   1,049.5009     71.6533    980.0000   1,051.6533     72.4907    980.0000   1,052.4907    243.7714   3,920.0000   4,163.7714

<<ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอแนะ

 นโยบาย และมาตรการด้าน

พลังงานเสนอต่อผู้บริหาร

ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน>>

เรือ่ง 6 8 10

กิจกรรม : การวิเคราะห์

พยากรณ์และพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านพลังงาน

    17.3302            -         17.3302     20.9909            -         20.9909     23.2832            -         23.2832     23.4461            -         23.4461     85.0504             -         85.0504

<<ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความ/

บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับ

การตีพมิพเ์ผยแพร่ภายใน

ปีงบประมาณ (ผา่นเว็บไซด์)>>

เรือ่ง 12 12 12

กิจกรรม : สนับสนุนการ

ปฏิบตังิานของส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน

    26.1037            -         26.1037     36.5331            -         36.5331     38.0130            -         38.0130     38.8174            -         38.8174    139.4672             -       139.4672

<<ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพงึ

พอใจของผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน>>

ร้อยละ 75 80 85



รายการ ผู้รับผดิชอบ

หน่วยนับ 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งส้ิน     73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่ด าเนินการในปแีรก     73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

ประเด็นนโยบายที่ 1.7 แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน

และผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ ามันเช้ือเพลิง

    73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

ภารกจิพื้นฐาน     73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ราคาพลังงานเหมาสม

และเปน็ธรรมตอ่ทกุภาคส่วน

    73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฎิบัติตาม

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ

 95>>

ร้อยละ 95 95

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินได้ตามความต้องการของ

กองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : มีการจ าหน่ายน้ ามันที่ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่รัฐก าหนดร้อยละ 100>>

ร้อยละ 100 100

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย

และมาตรการราคาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

 ร้อยละ 80>>

ร้อยละ 80

PLN52RDOC1001_SHEET3  ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ข้ันทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 12006 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววชิราภรณ์  เพชรรัตน์   วันที่ : 16 กันยายน 2554  เวลา : 14:33:08)

กระทรวงพลังงาน

ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน หนว่ย : ล้านบาท(ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

คา่เปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555



รายการ ผู้รับผดิชอบ

หน่วยนับ 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

คา่เปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการเป็นไปตามแผนปฎิบัติการ

ที่ก าหนด>>

เดือน 12 12

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  มีนโยบาย แผนและ

มาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมตอ่การใช้และการ

พัฒนาประเทศอยา่งเพียงพอและยั่งยนื

    73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและ

มาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา

นโยบาย>>

ร้อยละ 6 80

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการให้ความส าคัญ

กับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหาร

พลังงาน>>

ระดับ 4

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ

ที่ก าหนด>>

เดือน 12 12

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่

ได้รับ>>

ล้านบาท 73.5604 127.0249

ผลผลิต/โครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

    73.5604    980.0000    1,053.5604    127.0249    980.0000    1,107.0249 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

<<ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน

และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน

นโยบายพลังงาน>>

เรือ่ง 6 6

<<ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผนและ

มาตรการที่ได้รับการขยายผลในการน าไปปฏิบัต>ิ>

ร้อยละ 80 80

<<ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ 

นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด>>

ร้อยละ 100



รายการ ผู้รับผดิชอบ

หน่วยนับ 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

คา่เปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555

<<ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่

ได้รับ>>

ล้านบาท 73.5604 127.0249

กจิกรรม : ศึกษา วิเคราะห ์เสนอแนะยทุธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน

    30.1265    980.0000    1,010.1265     69.5009    980.0000    1,049.5009

<<ตัวช้ีวัด : จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการ

ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน>>

เรือ่ง 6

กจิกรรม : การวิเคราะหพ์ยากรณ์และพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านพลังงาน

    17.3302            -         17.3302     20.9909            -         20.9909

<<ตัวช้ีวัด : จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บ

ไซด์)>>

เรือ่ง 12

กจิกรรม : สนับสนุนการปฏิบตังิานของส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน

    26.1037            -         26.1037     36.5331            -         36.5331

<<ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน>>

ร้อยละ 75
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2.1 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายรฐับาลข้อที่ 3.5 นโยบายพลังงาน

กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบาย และบรหิารแผนด้านพลังงานของประเทศ

80 85 90 90 13.50      25.00    -           -          กนย.

-          -        -           -          สปป.

10.00      10.00    10.00       10.00      สนฟ.

-          -        -           -          สนอ.

-          -        -           -          ศพส.

-          -        10.00       -          ศพส.

3.00        3.00      3.00         3.00        สปป.

50.00      50.00    50.00       50.00      สปป.

15.00      20.00    -           -          สนฟ.

1.1 มีนโยบายและแผน
พลงังานที่ยึดหลกัความ
สมดลุระหว่างความ
ต้องการใชพ้ลงังานกบัการ
จัดหาพลงังาน

 - ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
 มาตรการดา้นการจัดหาการใชพ้ลงังานไดรั้บ
การยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

1.1.1 จัดท าแผนพัฒนาดา้น
พลงังานของประเทศให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการจัดท าแผนแม่บทดา้นนโยบายพลงังานของ
ประเทศ     20 ปี

การทบทวนและจัดท าแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาติ 
และแผนแม่บทระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลงัการผลติไฟฟ้า
ของประเทศ (แผน PDP)

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555 -2558 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงิน (ล้านบาท)

เจา้ภาพ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาอนุรักษ์พลงังาน 
และพลงังานทดแทน

การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลงังานของโลก 
ภาวะเศรษฐกจิโลก นโยบาย และการพัฒนาพลงังาน
ของประเทศต่างๆ รวมถงึการเปรียบเทียบศกัยภาพใน
การแขง่ขนั (Competitiveness) ดา้นพลงังานของไทย
กบัต่างประเทศ

การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการแนวโน้มและการ
พยากรณ์ความต้องการพลงังานของประเทศ

จ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานนโยบาย
และแผนดา้นปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี
โครงการศกึษาการจัดต้ังศนูย์กลางธรุกจิพลงังานภูมิภาค

โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย

1



กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

0.12        0.15      0.15         0.15        สนฟ.

0.10        0.12      0.12         0.12        สนฟ.

-          -        -           -          สนฟ.

-          -        -           -          ศพส.

0.50        0.50      0.50         0.50        ศพส.

-          -        -           -          กนย.

การจัดท าแผนความร่วมมือดา้นพลงังานระหว่าง
ประเทศ

3.50        3.50      3.50         3.50        กนย.

-          10.00    -           -          กนย.

-          -        -           -          สปป.

 การจัดหากา๊ซธรรมชาติในระยะยาว -          -        -           -          สปป.

10.00      10.00    10.00       10.00      สนฟ.

1.1.2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ดา้นพลงังานระหว่างประเทศ

การประสานความร่วมมือดา้นไฟฟ้ากบัประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ
ส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน
อาเซียน (ASEAN Power Grid)

การเสนอแนะนโยบาย ศกึษา ติดตามและพิจารณาการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
ตามบันทึกขอ้ตกลงร่วมกนั

การร่วมกนัพัฒนาแบบจ าลองดา้นพลงังานภายใต้ความ
ร่วมมือพหุภาคแีละทวิภาคี

การร่วมมือจัดท าขอ้มูล และประมาณการดา้นพลงังาน
ร่วมกบัสมาชกิในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

การติดตาม ทบทวน และจัดท ามาตรการส่งเสริมการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน

การศกึษาและวิเคราะห์รายงานผลความร่วมมือดา้น
พลงังานในกลุ่ม ASEAN, APEC และ BIMSTEC

1.2 ประเทศมีความมั่นคง
ดา้นพลงังานมีพลงังานใช้
อย่างเพียงพอต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน

- อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ลงังานต่อ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP (Energy 
Elasticity of GDP)

0.6 1.2.1 จัดท าแผนความมั่นคงดา้น
พลงังาน รวมทั้งขอ้เสนอมาตรการ
การส่งเสริมความมั่นคงดา้น
พลงังานของประเทศ ให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการ

โครงการจัดท าแผนความมั่นคงดา้นพลงังานเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

 การแกไ้ขปัญหากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

-          -        -           -          สนฟ.

การกระจายแหลง่และชนิดเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้า -          -        -           -          สนฟ.
แผนรองรับสภาวะวิกฤตดา้นพลงังานไฟฟ้า 0.30        1.00      1.00         1.00        สนฟ.
โครงการศกึษาความเหมาะสมของเชื้อเพลงิในอนาคต 10.00      10.00    10.00       10.00      กนย.

80 85 90 90 10.00      -        -           -          สปป.

-          -        -           -          สนฟ.

 - จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย
ราคาไฟฟ้า

3.00        3.00      3.00         3.00        สนฟ.

-          -        -           -          สนฟ.

-          -        -           -          สนฟ.

-          -        -           -          สนฟ.

-          -        -           -          สนฟ.

การขยายระบบโครงขา่ย และแผนการลงทุนในกจิการ
ไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า

1.3 มีนโยบายและ
มาตรการราคาพลงังานที่
เป็นธรรมสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอเชงินโยบาย 
มาตรการราคาพลงังานไดรั้บการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และ
ส่งเสริมการแขง่ขนัในภาคพลงังาน
ให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม

โครงการทบทวน/จัดท าหลกัเกณฑ์ และก าหนด
โครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทุน

โครงการติดตาม ทบทวน และจัดท านโยบายราคาไฟฟ้า
 อัตราคา่ไฟฟ้า และมาตรฐานบริการไฟฟ้า 2555-2558

การก าหนดโครงสร้างอัตราคา่ไฟฟ้า สูตรการปรับคา่
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

การปรับปรุงคณุภาพของฝ่ายผลติ และฝ่ายจ าหน่ายการ
จัดให้มีบริการไฟฟ้าส าหรับผู้ดอ้ยโอกาส

การวิเคราะห์อัตราคา่ไฟฟ้าของต่างประเทศ 
เปรียบเทียบกบัอัตราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทย

การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) ใน
การประกอบกจิการไฟฟ้าการส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
หมุนเวียน

3



กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

การก าหนดมาตรฐานในการประกอบกจิการพลงังาน -          -        -           -          สนฟ.
3.50        3.50      3.50         3.50        สนฟ.

 - จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการด าเนินงานดา้นเทคนิค 3.00        3.00      3.00         3.00        สนฟ.
การเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลดา้นไฟฟ้า

-          -        -           -          สนฟ.

โครงการศกึษาการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามัน
เชื้อเพลงิ

2.00        -        -           -          สปป.

การจัดท าขอ้เสนอการปรับราคาพลงังานทั้งระบบ 0.20        0.20      0.20         0.20        สปป.
การก าหนดส่วนต่างราคาขายปลกีน้ ามันแกส๊โซฮอล์
และเบนซิน ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภคและผู้ผลติ

0.10        0.10      0.10         0.10        สปป.

มาตรการชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้าฟรี -          -        -           -          สนฟ.
5 5 5 5 20.00      20.00    20.00       20.00      กนย.

10.00      10.00    10.00       10.00      กนย./
สปป./
สนฟ.

(รวมงบทุกส่วน)

80 80 80 80 -          10.00    10.00       10.00      กนย.

โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์
พลงังาน 20 ปี

-          10.00    10.00       10.00      สนอ.

1.4  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) มีส่วนร่วม
ในการให้ขอ้เสนอแนะ
นโยบายและแผนการ
บริหารพลงังานเพ่ือให้เกดิ
การยอมรับและให้ความ
ร่วมมือในการด าเนิน
กจิการพลงังาน

- ระดบัความส าเร็จในการให้ความส าคญักบั
ผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคดิเห็นและมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้เสนอแนะ นโยบาย และแผนบริหารพลงังาน

1.4.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจดา้น
นโยบายและแผนพลงังาน

โครงการประชาสัมพันธด์า้นนโยบาย และแผน
พลงังานเชงิรุก

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบาย/แผนพลงังาน

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
กจิการพลงังาน

การศกึษา วิเคราะห์เสนอแนะแนวทาง เพ่ือจัดท า
นโยบายการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการพลงังาน

1.5 มีระบบการก ากบั
ติดตามนโยบายและแผน
บริหารพลงังานที่มี
ประสิทธภิาพ

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถกูขยายผล
ในการน าไปปฏิบัติ

1.5.1 ปรับปรุงการก ากบั ดแูลการ
ติดตาม และประเมินผลดา้น
พลงังานอย่างเป็นระบบ

โครงการติดตาม และประเมินผลการด าเนินยุทธศาสตร์
 นโยบาย และแผนพลงังานของประเทศ
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : ส่งเสรมิและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

50 55 60 65 150.00    150.00  150.00     150.00    สนอ.

5.00        -        -           -          สนอ.

โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

23.50      23.50    23.50       23.50      สนอ.

โครงการสนุบสนุนทุนวิจัยแกน่ักศกึษาระดบัอุดมศกึษา 5.00        5.00      5.30         5.00        สนอ.

0.5 0.5 0.4 0.4 1,100.00 -        -           -          สนอ.

10.7 10.1 11.1 12.4 การจัดการดา้นการใชพ้ลงังาน (DSM) และการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธภิาพ

2.70        -        -           -          สนฟ.

โครงการพัฒนาศกัยภาพการผลติกา๊ซชวีภาพใน
ประเทศไทยแบบบูรณาการ

23.00      15.00    40.00       10.00      สนอ.

โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธภิาพของ
กา๊ซชวีภาพทดแทนพลงังานในภาคขนส่ง (CBG)

12.00      102.00  -           -          สนอ.

-          -        -           -          สปป.

การประสานการจัดท าแผนแม่บท NGV -          -        -           -          สปป.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : ส่งเสรมิและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์ และการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

100.00    100.00  100.00     100.00    สนอ.

2.2 มีการพัฒนาพลงังานที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใชพ้ลงังานทดแทน 
NGV

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลงังาน
สะอาด

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชวีภาพส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใชพ้ลงังานทดแทน
เชี้องเพลงิชวีภาพ

2.2.2 ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
ทดแทน โดยใชร้าคาตลาดจูงใจ
ผู้ใชแ้ละผู้จ าหน่าย

โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในเชงิพาณิชย์

2.1 มีขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการ
ดา้นพลงังานทดแทนและ
พลงังานสะอาด

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการดา้นพลงังานทดแทนและ
พลงังานสะอาดไดรั้บการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาดา้นพลงังาน
ทดแทนและสนับสนุนการลงทุน
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบการ
ผลติพลงังาน

โครงการศกึษาวิจัยเชงินโยบายดา้นพลงังานทดแทน 
และส่งเสริม สนับสนุนการศกึษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี/ต้นแบบการผลติพลงังานทดแทน

จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนาเชงิ
นโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังานและพลงังานทดแทน

3.1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
ในภาคอุตสาหกรรม อาคาร 
ครัวเรือน และภาคขนส่ง

โครงการศกึษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลงังาน

3.1 เกดิารใชพ้ลงังานอย่าง
รู้คณุคา่ในทุกภาคส่วน

- ระดบัความส าเร็จของการรณรงคก์ารอนุรักษ์
 และประหยัดพลงังานให้เป็นวินัยของคนใน
ชาติ

3 4 4 5
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

โครงการพัฒนา/อบรม/ให้ความรู้ดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน

สนอ.

 - โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

23.50      23.50    23.50       23.50      สนอ.

 - โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแกน่ักศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา

5.00        5.00      5.00         5.00        สนอ.

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ Park&Ride ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

       40.00 -        -           -          สนอ.

 โครงการการขบัขี่ยานพาหนะเพ่ือการประหยัดพลงังาน        10.00 10.00    -           -          สนอ.
โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการ
ประหยัดพลงังาน

       25.00 25.00    -           -          สนอ.

50.00      50.00    50.00       50.00      สนอ.

การจัดท าสื่อการเรียนรู้ดา้นอนุรักษ์พลงังาน -          -        -           -          สนอ.
การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลงังานของ สนพ.

-          -        -           -          สนอ.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ

80 82 84 86 -          -        -           -          ศพส.

12 12 12 12  การพัฒนาฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -          -        -           -          สปป.
-          -        -           -          สปป.

การพัฒนาฐานขอ้มูลพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์ -          -        -           -          สนอ.

พลงังาน

-          -        -           -          ศพส.

0.50        0.70      0.70         0.70        ศพส.

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน
อย่างประหยัดตลอดจนการอนุรักษ์
พลงังานกบัการป้องกนั/บรรเทา
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

โครงการการประชาสัมพันธ ์/ รณรงคเ์พ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ และการประหยัดพลงังาน

4.1 มีขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นพลงังานของประเทศ
ที่ครบถว้น ถกูต้อง แม่นย า
 ทันสถานการณ์ และ
เชื่อถอืได้

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการขอ้มูล
สารสนเทศดา้นพลงังานของประเทศ

4.1.1 พัฒนาขอ้มูลสารสนเทศ
พลงังานของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และความถกูต้อง
ของระบบสารสนเทศตามหลกัธรร
มาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กนัอย่างเป็นระบบ

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดา้นพลงังานของ
ประเทศ

- จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ดา้นพลงังานที่
ไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 
(ผ่านเว็บไซด์)

 การพัฒนาฐานขอ้มูลราคาน้ ามันเชื้อเพลงิ กา๊ซ
ปิโตรเลยีมเหลว เอทานอล และไบโอดเีซล

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลงังานของประเทศ

รายงานสถติิขอ้มูลพลงังาน/สถานการณ์ดา้นพลงัาน
ของประเทศ
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

70 75 80 80 -          -        -           -          ศพส.

โครงการพัฒนาศนูย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC) -          -        -           -          ศพส.
-          -        -           -          ศพส.

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติของประเทศ ระยะที่ 2 7.50        -        -           -          ศพส.

2.80        3.20      3.80         3.80        ศพส.

3.15        2.50      2.50         1.50        ศพส.

โครงการพัฒนาความรู้ดา้น ICT ให้แกบุ่คลากร 0.18        0.18      0.18         0.18        ศพส.

 การให้บริการระบบ e-learning ให้แกบุ่คลากรของ 
สนพ.

0.20        0.20      0.20         0.20        ศพส.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 : สรา้งความเข้มแข็ง เพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านบรหิารจดัการพลังงาน (Strengthening EPPO)

2 2 2 2 -          -        -           -          กพร.

8.50        10.50    5.00         13.00      สนอ./สบก.

0.10        -        -           -          กพร.

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
และทักษะดา้น ICT ให้แกบุ่คลากร
ทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง

5.1 มีโครงสร้าง 
ระบบงานที่คลอ่งตัว และ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

- จ านวนกระบวนงานที่ไดรั้บการปรับปรุงแลว้
เสร็จตามเกณฑ์

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร 
และปรับปรุงกระบวนงานให้
คลอ่งตัว/ยืดหยุ่น มีประสิทธภิาพ 
สอดคลอ้งกบัภารกจิและทันสมัย
เหมาะสมกบัสถานการณ์

โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้าง
คณุคา่การปฏิบัติงาน สนพ.

โครงการจัดต้ังส านักบริหารงานกองทุน

 การด าเนินงานตามโครงการใน "แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2554-2556"

4.2 มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพ่ือสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและเพ่ิมขดี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการดา้นพลงังาน

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อ
การพัฒนา ICT ในองคก์ร

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารระบบ
สารสนเทศดา้นพลงังานให้มี
ประสิทธภิาพ

โครงการจัดท า / ปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

การศกึษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.2 ส ารวจ และจัดท าโปรแกรม
และระบบฐานขอ้มูลที่สามารถ
ท างานร่วมกบัระบบต่างๆ ได้ การปรับปรุง/พัฒนา/ดแูลระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

80 85 90 90 0.50        -        -           -          กพร.

3 3.5 3.7 4 การด าเนินการประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกจิ
ของภาครัฐ (VFM)

-          -        -           -          กนย.

-          -        -           -          กนย.
3.5 3.7 4 4.5

โครงการจัดท าแผนพัฒนา สนพ. ระยะยาว 15 ปี            
           ( 2559-2573)

-          -        -           5.00        กนย.

 - 40 50 ³50 -          5.00      -           -          กนย.

- ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จการใชจ่้าย
งบประมาณ (PART)

30 35 40 45  - โครงการบริหารและติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)

3.50        -        -           -          กนย.

การบริหารยุทธศาสตร์พลงังาน และการติดตาม
ประเมินผล

0.21        0.21      0.21         0.21        กนย.

การพัฒนาระบบบริหาร -          -        -           -          กพร.
โครงการพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณ -          -        -           -          สบก.

0.05        0.05      0.05         0.05        สบก.

การประกนัคณุภาพการตรวจสอบภายใน 0.19        -        -           -          ตส.
0.05        -        -           -          กพร.

โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลระบบตรวจสอบภายใน 0.28        -        -           -          ตส.

0.05        0.05      0.05         0.05        สบก.

- ผลการประเมินความคุ้มคา่ในเชงิภารกจิของ
รัฐ (VFM)

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มี
ประสิทธภิาพยึดหลกัธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคณุภาพของแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สนพ.

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดา้นการเงิน การบัญช ี
และดา้นการพัสดุ

โครงการจัดวางระบบการควบคมุภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของ สนพ.

5.2 มีระบบบริหารจัดการ
ที่ไดค้ณุภาพมาตฐาน
ระดบัสากล และยึดหลกั
ธรรมาภิบาล

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมาย
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองคก์ร

5.2.1 พัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินการ

โครงการผลกัดนัให้ สนพ. มุ่งสู่การเป็นองคก์รชั้นน า
ดา้นพลงังาน โดยใชแ้นวทาง PMQA

- ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ

5.2.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และ
ของส านัก/กอง/ศนูย์ ให้มีคณุภาพ
ตามหลกั PDCA

การด าเนินงานวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการใชจ่้าย
งบประมาณ (PART)- ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการระดบัหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

75 77 80 85 -          -        -           -          สบก./สนอ.

75 80 85 90

70 75 80 85 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป

5.38        5.50      5.50         5.50        สบก.

1.10        1.10      1.10         1.10        สบก.

1.50        1.00      1.00         1.00        สบก.

การส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย 0.07        0.07      0.07         0.07        สบก.
60 65 70 70 1.00        1.00      1.00         1.00        สบก.

70 75 80 85 โครงการจัดท าเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชพี 1.50        1.50      1.50         1.50        สบก.

การปรับปรุงอัตราก าลงั -          -        -           -          สบก.
-          -        -           -          สบก.

5.3 มีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย
 มาตรฐาน โปร่งใส และ
เป็นที่ยอมรับ

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมาย 
เมื่อเทียบกบัแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากร

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สนพ.

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ระดบับุคคล

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม 
(DPIS)

- ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ภายนอก)

5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน โดยยึด
หลกัความรวดเร็ว มีคณุภาพ และ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ สนพ.- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ภายในหน่วยงาน

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่รับรู้ถงึบทบาท และผล
การด าเนินงานของ สนพ. 5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ 
การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่
สาธารณชน

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงาน
ดา้นพลงังานแกห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน

โครงการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (EPPO Public 
Corporate Image)
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

3 3.25 3.5 3.75 0.50        0.50      0.50         0.50        สบก.

3.25 3.5 3.75 4 0.08        -        -           -          กพร.

3 4 5 5 0.60        0.60      0.60         0.60        สบก.

การพัฒนาบุคลากรดา้นการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.20        0.20      0.20         0.20        สบก.

0.20 0.20 0.20 0.20 สปป.

 - การประชมุสัมมนาและดงูานเร่ืองโครงสร้างธรุกจิ
และการก าหนดโครงสร้างราคากา๊ซธรรมชาติ (LNG)

0.36 0.36 0.36 0.36 สปป.

 - การประชมุสัมมนาเร่ือง นโยบายราคาปิโตรเลยีม 0.30 0.30 0.30 0.30 สปป.
-          -        -           -          สนอ.

1.15        -        -           -          สนฟ.

0.07        0.08      0.09         0.10        สบก.

80 80 80 80 0.64        0.64      0.64         0.64        สบก.

50 55 60 65 3.00        -        -           -          สบก.

โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหาร
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิ

-          3.00      -           5.00        กนย.

- ระดบัความส าเร็จของการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ สนพ.

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ปิโตรเลยีม และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
พลงังานทดแทน และการอนุรักษ์พลงังาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
นโยบายไฟฟ้า

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ให้เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม

5.4 มีทรัพยากรบุคคลที่มี
สมรรถนะสูง

- ระดบัคะแนนขดีสมรรถนะของบุคลากร 
สนพ. Core Competency

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องคก์รให้มีความเหมาะสมกบั
ภารกจิงานที่ปฏิบัติ

โครงการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาขา้ราชการ

- ระดบัคะแนนขดีสมรรถนะของบุคลากร 
สนพ. Functional Competency

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองคก์ร

5.5 มีระบบการบริหาร
กองทุนพลงังานที่โปร่งใส
 และมีประสิทธภิาพ เพ่ือ
การพัฒนาพลงังานของ
ประเทศ

- ร้อยละการใชจ่้ายงบประมาณจากเงินกองทุน
เมื่อเทียบกบังบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร
เงินกองทุน

5.5.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ดา้นการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลยีม

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ไดรั้บ
ทุนอุดหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถด าเนินการ
ไดแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน
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กลยทุธ์หลัก/

2555 2556 2557 2558 วธีิการด าเนินการ 2555 2556 2557 2558
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

-          10.00    10.00       10.00      สนอ.

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
ภายใต้แผนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ปี 
55-59

12.00      12.00    12.00       12.00      กนย.

2.00        2.00      2.00         2.00        สบก.

-          -        -           -          สบก.

5.00        -        -           -          สบก.

1,806.93 774.71  605.12     581.83    3,768.59   

การก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในชว่ง 55-59

5.5.2 พัฒนาระบบการใชจ่้าย
เงินกองทุนและระบบการก ากบั
ดแูลการติดตามและประเมินผลการ
ใชจ่้ายเงินกองทุนให้มีประสิทธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน

การควบคมุ ก ากบัดแูล บริหารงบประมาณ การเงิน 
การบัญช ีและการพัสดขุองกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลยีม กองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิและ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มคลงั

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้นเงินกองทุน และ
ระบบการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบั
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงขอ้มูลเงินน าส่งเขา้กองทุนระหว่างกรม
สรรพสามิตกบั สนพ. แทนการจัดส่งเอกสาร
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นโยบายรฐับาลข้อที่ 3.5 นโยบายพลังงาน

กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบาย และบรหิารแผนด้านพลังงานของประเทศ

80 13.50       -          -            -            กนย.

-           -          -            -            สปป.

10.00       -          -            -            สนฟ.

-           -          -            -            สนอ.

-           -          -            -            ศพส.

-           -          -            -            ศพส.

3.00          -          -            -            สปป.

โครงการศกึษาการจัดต้ังศนูย์กลางธรุกจิพลงังานภูมิภาค 50.00       -          -            -            สปป.
โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย -           -          15.00        -            สนฟ.

0.12          -          -            -            สนฟ.

0.10          -          -            -            สนฟ.

แผนปฏิบัติราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงิน (ล้านบาท)

เจา้ภาพ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาอนุรักษ์พลงังาน และพลงังานทดแทน

การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลงังานของโลก ภาวะเศรษฐกจิโลก 
นโยบาย และการพัฒนาพลงังานของประเทศต่างๆ รวมถงึการ
เปรียบเทียบศกัยภาพในการแขง่ขนั (Competitiveness) ดา้นพลงังาน
ของไทยกบัต่างประเทศ

การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความ
ต้องการพลงังานของประเทศ

จ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานนโยบายและแผนดา้น
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี

1.1.2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้น
พลงังานระหว่างประเทศ

การประสานความร่วมมือดา้นไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS)

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และ
การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)

1.1 มีนโยบายและแผน
พลงังานที่ยึดหลกัความสมดลุ
ระหว่างความต้องการใช้
พลงังานกบัการจัดหาพลงังาน

 - ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
มาตรการดา้นการจัดหาการใชพ้ลงังานไดรั้บ
การยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

1.1.1 จัดท าแผนพัฒนาดา้นพลงังาน
ของประเทศให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการจัดท าแผนแม่บทดา้นนโยบายพลงังานของประเทศ     20 ปี

การทบทวนและจัดท าแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาติ และแผนแม่บท
ระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ (แผน
 PDP)

C:\Documents and Settings\Eppo\Desktop\งาน ยธ\แผนปฏิบัติราชการ\2555 (นายกฯย่ิงลักษณ์)\แผนส าหรับส่ง(รัฐบาลย่ิงลักษณ์)\35-43 แผนปฏิบัติราชการประจ าป2ี555แผนปี 55 (แก้ไข)
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

-           -          -            -            สนฟ.

-           -          -            -            ศพส.

0.50          -          -            -            ศพส.

-           -          -            -            กนย.

การจัดท าแผนความร่วมมือดา้นพลงังานระหว่างประเทศ 3.50          -          -            -            กนย.
-           -          -            -            กนย.

 การแกไ้ขปัญหากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว -           -          -            -            สปป.
 การจัดหากา๊ซธรรมชาติในระยะยาว -           -          -            -            สปป.

-           -          10.00        -            สนฟ.

-           -          -            -            สนฟ.

การกระจายแหลง่และชนิดเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้า -           -          -            -            สนฟ.
แผนรองรับสภาวะวิกฤตดา้นพลงังานไฟฟ้า 0.30          -          -            -            สนฟ.
โครงการศกึษาความเหมาะสมของเชื้อเพลงิในอนาคต -           10.00      -            -            กนย.

80 10.00       -          -            -            สปป.

-           -          -            -            สนฟ.

 - จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือสนับสนุนงานนโยบายราคาไฟฟ้า 3.00          -          -            -            

การขยายระบบโครงขา่ย และแผนการลงทุนในกจิการไฟฟ้าของ 3 การ
ไฟฟ้า

1.3 มีนโยบายและมาตรการ
ราคาพลงังานที่เป็นธรรม

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอเชงินโยบาย 
มาตรการราคาพลงังานไดรั้บการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และส่งเสริม
การแขง่ขนัในภาคพลงังานให้
สะท้อนราคาที่เป็นธรรม

โครงการทบทวน/จัดท าหลกัเกณฑ์ และก าหนดโครงสร้างราคาพลงังาน
ให้สะท้อนต้นทุน

โครงการติดตาม ทบทวน และจัดท านโยบายราคาไฟฟ้า อัตราคา่ไฟฟ้า 
และมาตรฐานบริการไฟฟ้า 2555-2558

การเสนอแนะนโยบาย ศกึษา ติดตามและพิจารณาการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศกบัประเทศเพ่ือนบ้านตามบันทึกขอ้ตกลงร่วมกนั

การร่วมกนัพัฒนาแบบจ าลองดา้นพลงังานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี
และทวิภาคี

การร่วมมือจัดท าขอ้มูล และประมาณการดา้นพลงังานร่วมกบัสมาชกิ
ในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

การศกึษาและวิเคราะห์รายงานผลความร่วมมือดา้นพลงังานในกลุ่ม 
ASEAN, APEC และ BIMSTEC

1.2 ประเทศมีความมั่นคงดา้น
พลงังานมีพลงังานใชอ้ย่าง
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน

- อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ลงังานต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงของ GDP (Energy Elasticity of
 GDP)

0.6 1.2.1 จัดท าแผนความมั่นคงดา้น
พลงังาน รวมทั้งขอ้เสนอมาตรการ
การส่งเสริมความมั่นคงดา้นพลงังาน
ของประเทศ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการ

โครงการจัดท าแผนความมั่นคงดา้นพลงังานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การติดตาม ทบทวน และจัดท ามาตรการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

-           -          -            -            สนฟ.

-           -          -            -            สนฟ.

-           -          -            -            สนฟ.

-           -          -            -            สนฟ.

การก าหนดมาตรฐานในการประกอบกจิการพลงังาน -           -          -            -            สนฟ.

 - จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการด าเนินงานดา้นเทคนิค 3.00          -          -            -            สนฟ.
การเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ดา้นไฟฟ้า

-           -          -            -            สนฟ.

โครงการศกึษาการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลงิ -           2.00        -            -            สปป.

การจัดท าขอ้เสนอการปรับราคาพลงังานทั้งระบบ 0.20          -          -            -            สปป.
การก าหนดส่วนต่างราคาขายปลกีน้ ามันแกส๊โซฮอลแ์ละเบนซิน ให้มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมแกผู้่บริโภคและผู้ผลติ

0.10          -          -            -            สปป.

มาตรการชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้าฟรี -           -          -            -            สนฟ.

การก าหนดโครงสร้างอัตราคา่ไฟฟ้า สูตรการปรับคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

 การปรับปรุงคณุภาพของฝ่ายผลติ และฝ่ายจ าหน่ายการจัดให้มีบริการ
ไฟฟ้าส าหรับผู้ดอ้ยโอกาส

การวิเคราะห์อัตราคา่ไฟฟ้าของต่างประเทศ เปรียบเทียบกบัอัตราคา่
ไฟฟ้าของประเทศไทย

การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) ในการประกอบ
กจิการไฟฟ้าการส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน

การศกึษา วิเคราะห์เสนอแนะแนวทาง เพ่ือจัดท านโยบายการส่งเสริม
การแขง่ขนัในกจิการพลงังาน
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

4 -           20.00      -            -            กนย.

-           10.00      -            -            กนย./
สปป./
สนฟ.

(รวมงบทุกส่วน)

80

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : ส่งเสรมิและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

50 -           -          150.00      -            สนอ.

5.00          -          -            -            สนอ.

โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ -           -          23.50        -            สนอ.
โครงการสนุบสนุนทุนวิจัยแกน่ักศกึษาระดบัอุดมศกึษา -           -          5.00          -            สนอ.

0.5 -           -          1,100.00   -            สนอ.

การจัดการดา้นการใชพ้ลงังาน (DSM) และการใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

-           -          2.70          -            สนฟ.

โครงการพัฒนาศกัยภาพการผลติกา๊ซชวีภาพในประเทศไทยแบบบูรณา
การ

-           -          23.00        -            สนอ.

โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธภิาพของกา๊ซชวีภาพทดแทน
พลงังานในภาคขนส่ง (CBG)

12.00       -          -            -            สนอ.

-           -          -            -            สปป.

การประสานการจัดท าแผนแม่บท NGV -           -          -            -            สปป.

1.4  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) มีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนการบริหารพลงังาน
เพ่ือให้เกดิการยอมรับและให้
ความร่วมมือในการด าเนิน
กจิการพลงังาน

- ระดบัความส าเร็จในการให้ความส าคญักบั
ผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคดิเห็นและมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้เสนอแนะ นโยบาย และแผนบริหารพลงังาน

1.4.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจดา้น
นโยบายและแผนพลงังาน

โครงการประชาสัมพันธด์า้นนโยบาย และแผนพลงังานเชงิรุก

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย/
แผนพลงังาน

2.2 มีการพัฒนาพลงังานที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใชพ้ลงังานทดแทน 
NGV

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลงังาน
สะอาด

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชวีภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม

- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใชพ้ลงังานทดแทน
เชี้องเพลงิชวีภาพ

10.7

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกจิการพลงังาน

1.5 มีระบบการก ากบัติดตาม
นโยบายและแผนบริหาร
พลงังานที่มีประสิทธภิาพ

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถกูขยายผลใน
การน าไปปฏิบัติ

1.5.1 ปรับปรุงการก ากบั ดแูลการ
ติดตาม และประเมินผลดา้นพลงังาน
อย่างเป็นระบบ

2.1 มีขอ้เสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการดา้นพลงังาน
ทดแทนและพลงังานสะอาด

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะ นโยบาย และ
มาตรการดา้นพลงังานทดแทนและพลงังาน
สะอาดไดรั้บการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาดา้นพลงังานทดแทน
และสนับสนุนการลงทุนวิจัยพัฒนา

โครงการศกึษาวิจัยเชงินโยบายดา้นพลงังานทดแทน และส่งเสริม 
สนับสนุนการศกึษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบการผลติ
พลงังานทดแทน

จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนาเชงินโยบายดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและพลงังานทดแทน

2.2.2 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
โดยใชร้าคาตลาดจูงใจผู้ใชแ้ละผู้
จ าหน่าย

โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในเชงิพาณิชย์
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : ส่งเสรมิและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์ และการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

-           -          100.00      -            สนอ.

โครงการพัฒนา/อบรม/ให้ความรู้ดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
 - โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ -           -          23.50        -            สนอ.

 - โครงการสนุบสนุนทุนวิจัยแกน่ักศกึษาระดบัอุดมศกึษา -           -          5.00          -            สนอ.
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ Park&Ride ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน

              -   -          40.00        -            สนอ.

 โครงการการขบัขี่ยานพาหนะเพ่ือการประหยัดพลงังาน               -   -          10.00        -            สนอ.
โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลงังาน               -   -          25.00        -            สนอ.

-           -          50.00        -            สนอ.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ

80 -           -          -            -            ศพส.

12  การพัฒนาฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -           -          -            -            สปป.

-           -          -            -            สปป.

-           -          -            -            ศพส.

รายงานสถติิขอ้มูลพลงังาน/สถานการณ์ดา้นพลงังานของประเทศ 0.50          -          -            -            ศพส.

3.1 เกดิารใชพ้ลงังานอย่างรู้
คณุคา่ในทุกภาคส่วน

- ระดบัความส าเร็จของการรณรงคก์ารอนุรักษ์ 
และประหยัดพลงังานให้เป็นวินัยของคนในชาติ

3 3.1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดา้นการอนุรักษ์พลงังาน
ในภาคอุตสาหกรรม อาคาร ครัวเรือน
 และภาคขนส่ง

โครงการศกึษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลงังาน

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และจิตส านึกในการใชพ้ลงังานอย่าง
ประหยัดตลอดจนการอนุรักษ์
พลงังานกบัการป้องกนั/บรรเทา
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

โครงการการประชาสัมพันธ ์/ รณรงคเ์พ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ และการ
ประหยัดพลงังาน

4.1 มีขอ้มูลสารสนเทศดา้น
พลงังานของประเทศที่
ครบถว้น ถกูต้อง แม่นย า ทัน
สถานการณ์ และเชื่อถอืได้

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการขอ้มูล
สารสนเทศดา้นพลงังานของประเทศ

4.1.1 พัฒนาขอ้มูลสารสนเทศ
พลงังานของประเทศให้มีความมั่นคง
 ปลอดภัย และความถกูต้องของ
ระบบสารสนเทศตามหลกัธรรมาภิ
บาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกนัอย่าง
เป็นระบบ

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดา้นพลงังานของประเทศ

- จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ดา้นพลงังานที่
ไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 
(ผ่านเว็บไซด์)

 การพัฒนาฐานขอ้มูลราคาน้ ามันเชื้อเพลงิ กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว เอ
ทานอล และไบโอดเีซล

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการพลงังาน
ของประเทศ
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

70 -           -          -            -            ศพส.

โครงการพัฒนาศนูย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC) -           -          -            -            ศพส.
-           -          -            -            ศพส.

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสถติิพลงังานของประเทศ ระยะที่ 2 7.50          -          -            -            ศพส.

2.80          -          -            -            ศพส.

3.15          -          -            -            ศพส.

โครงการพัฒนาความรู้ดา้น ICT ให้แกบุ่คลากร 0.18          -          -            -            ศพส.
 การให้บริการระบบ e-learning ให้แกบุ่คลากรของ สนพ. 0.20          -          -            -            ศพส.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 : สรา้งความเข้มแข็ง เพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านบรหิารจดัการพลังงาน (Strengthening EPPO)

2 -           -          -            -            กพร.

โครงการจัดต้ังส านักบริหารงานกองทุน -           -          8.50          -            สนอ./สบก.
0.10          -          -            -            กพร.

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะดา้น ICT ให้แกบุ่คลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเนื่อง

5.1 มีโครงสร้าง ระบบงานที่
คลอ่งตัว และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

- จ านวนกระบวนงานที่ไดรั้บการปรับปรุงแลว้
เสร็จตามเกณฑ์

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร และ
ปรับปรุงกระบวนงานให้คลอ่งตัว/
ยืดหยุ่น มีประสิทธภิาพ สอดคลอ้ง
กบัภารกจิและทันสมัยเหมาะสมกบั
สถานการณ์

โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคณุคา่การปฏิบัติงาน
 สนพ.

 การด าเนินงานตามโครงการใน "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ปี พ.ศ. 2554-2556"

4.2 มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพ่ือสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและเพ่ิมขดี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการดา้นพลงังาน

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อ
การพัฒนา ICT ในองคก์ร

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารระบบ
สารสนเทศดา้นพลงังานให้มี
ประสิทธภิาพ

โครงการจัดท า / ปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

การศกึษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.2 ส ารวจ และจัดท าโปรแกรมและ
ระบบฐานขอ้มูลที่สามารถท างาน
ร่วมกบัระบบต่างๆ ได้

การปรับปรุง/พัฒนา/ดแูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ตลอดจน
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

80 0.50          -          -            -            กพร.

3 การด าเนินการประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกจิของภาครัฐ 
(VFM)

-           -          -            -            กนย.

-           -          -            -            กนย.
3.5

- ผลการประเมินความคุ้มคา่ในเชงิภารกจิของรัฐ
 (VFM)

 -  - โครงการบริหารและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2558)

3.50          -          -            -            กนย.

30 โครงการพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณ -           -          -            -            สบก.
0.05          -          -            -            สบก.

โครงการจัดวางระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง 0.05          -          -            -            กพร.
โครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ สนพ. 0.05          -          -            -            สบก.

75 -           -          -            -            สบก./สนอ.

75
การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 5.38          -          -            -            สบก.

70 1.00          -          -            -            สบก.

1.50          -          -            -            สบก.

การส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย 0.07          -          -            -            สบก.

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่ได้
คณุภาพมาตฐานระดบัสากล 
และยึดหลกัธรรมาภิบาล

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองคก์ร

5.2.1 พัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็น

โครงการผลกัดนัให้ สนพ. มุ่งสู่การเป็นองคก์รชั้นน าดา้นพลงังาน โดย
ใชแ้นวทาง PMQA

- ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ

5.2.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และ
ของส านัก/กอง/ศนูย์ ให้มีคณุภาพ
ตามหลกั PDCA

การด าเนินงานวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการใชจ่้ายงบประมาณ 
(PART)- ระดบัคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการระดบัหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใส มี
ประสิทธภิาพยึดหลกัธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคณุภาพของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานของ สนพ.

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งที่รับรู้ถงึบทบาท และผลการ
ด าเนินงานของ สนพ.

5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ การ
ด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่สาธารณชน

โครงการจัดท าวารสารนโยบายพลงังาน

โครงการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (EPPO Public Corporate Image)

- ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จการใชจ่้าย
งบประมาณ (PART) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดา้นการเงิน การบัญช ีและดา้นการพัสดุ

- ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 (ภายนอก)

5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายในและ
ภายนอกส านักงาน โดยยึดหลกัความ
รวดเร็ว มีคณุภาพ และตอบสนอง
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ สนพ.

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายในหน่วยงาน
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

60 1.00          -          -            -            สบก.

โครงการจัดท าเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชพี 1.50          -          -            -            สบก.
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

70 การปรับปรุงอัตราก าลงั -           -          -            -            สบก.
การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) -           -          -            -            สบก.

3 0.50          -          -            -            สบก.

3.25 0.08          -          -            -            กพร.

3 0.60          -          -            -            สบก.

การพัฒนาบุคลากรดา้นการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.20          -          -            -            สบก.

          0.20              -                  -                 -   สปป.

 - การประชมุสัมมนาและดงูานเร่ืองโครงสร้างธรุกจิและการก าหนด
โครงสร้างราคากา๊ซธรรมชาติ (LNG)

          0.36              -                  -                 -   สปป.

 - การประชมุสัมมนาเร่ือง นโยบายราคาปิโตรเลยีม           0.30              -                  -                 -   สปป.
-           -          -            -            สนอ.

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนโยบายไฟฟ้า 1.15          -          -            -            สนฟ.
การประชมุสัมมนาเร่ืองการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พลงังาน 0.22          -          -            -            กนย.
การประชมุสัมมนาเร่ืองแผนรองรับสภาวะวิกฤติดา้นพลงังานไฟฟ้า 0.30          -          -            -            สนฟ.
การประชมุสัมมนา เร่ืองนโยบายการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าโดยผู้ผลติ
ไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน

0.60          -          -            -            สนฟ.

5.3 มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัย มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมาย เมื่อ
เทียบกบัแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล

5.3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแผนกลยุทธก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สนพ.

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการระดบับุคคล

- ระดบัความส าเร็จของการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ สนพ.

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปิโตรเลยีม และ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพลงังานทดแทน และ
การอนุรักษ์พลงังาน

5.4 มีทรัพยากรบุคคลที่มี
สมรรถนะสูง

- ระดบัคะแนนขดีสมรรถนะของบุคลากร สนพ.
 Core Competency

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องคก์รให้มีความเหมาะสมกบัภารกจิ
งานที่ปฏิบัติ

โครงการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาขา้ราชการ

- ระดบัคะแนนขดีสมรรถนะของบุคลากร สนพ.
 Functional Competency

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองคก์ร
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กลยทุธ์หลัก/

2555 วธีิการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวดั

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจา้ภาพ

การประชมุสัมมนาเร่ืองนโยบายจัดหาพลงังานไฟฟ้า 0.30          -          -            -            สนฟ.
โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร การฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02          -          -            -            สบก.

0.07          -          -            -            สบก.

80 -           -          -            0.64          สบก.

50 -           -          3.00          -            สบก.

-           -          -            -            สนอ.

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ปี 55-59

-           -          12.00        -            กนย.

-           -          2.00          -            สบก.

-           -          -            -            สบก.

-           -          5.00          -            สบก.

148.25     42.00      1,613.20   0.64          1,804.09       

หมายเหตุ งปม.   หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
กนช.  หมายถงึ กองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิ
กอ.     หมายถงึ กองทุนส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน
กทป.  หมายถงึ กองทุนสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลยีม

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ดต่ีอสังคม

5.5.2 พัฒนาระบบการใชจ่้าย
เงินกองทุนและระบบการก ากบัดแูล
การติดตามและประเมินผลการใชจ่้าย
เงินกองทุนให้มีประสิทธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังาน

การควบคมุ ก ากบัดแูล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญช ีและการ
พัสดขุองกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลยีม กองทุน
น้ ามันเชื้อเพลงิและกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มคลงั

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้นเงินกองทุน และ
ระบบการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบั
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงขอ้มูลเงินน าส่งเขา้กองทุนระหว่างกรมสรรพสามิตกบั 
สนพ. แทนการจัดส่งเอกสาร

5.5 มีระบบการบริหารกองทุน
พลงังานที่โปร่งใส และมี
ประสิทธภิาพ เพ่ือการพัฒนา
พลงังานของประเทศ

- ร้อยละการใชจ่้ายงบประมาณจากเงินกองทุน
เมื่อเทียบกบังบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร
เงินกองทุน

5.5.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
กองทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการใช้
ทรัพยากร และเงินสนับสนุน

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
โรงกลั่นปิโตรเลยีม

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ไดรั้บ
ทุนอุดหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถด าเนินการ
ไดแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน

การก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลงังานในชว่ง 55-59

C:\Documents and Settings\Eppo\Desktop\งาน ยธ\แผนปฏิบัติราชการ\2555 (นายกฯย่ิงลักษณ์)\แผนส าหรับส่ง(รัฐบาลย่ิงลักษณ์)\35-43 แผนปฏิบัติราชการประจ าป2ี555แผนปี 55 (แก้ไข)
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วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบาย และแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ 
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มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสม 
ต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การก าหนดนโยบายฯ 
การส่งเสริมเครือข่าย / 
กิจกรรมด้านพลังงาน 

การก ากับ ติดตาม 
 ประเมิน 

การพัฒนา
กองทุน 

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงาน 

ผู้พิจารณานโยบาย ใหก้ารยอมรับ 
ในข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน และ

มาตรการด้านพลังงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยอมรับและให้ความ
ร่วมมือในกิจการพลังงาน 

ประชาชนเกิดการใช้พลังงาน 
อย่างรู้คุณค่าในทุกภาคส่วน 

ก าหนดยทุธศาสตร ์
การบริหารกองทนุ 

พัฒนา / ปรบัปรุง 
ระบบการใช้จ่าย

เงินกองทนุ และการ
ติดตามประเมนิผล 

ปรับปรุงการก ากับ ดแูล 
การติดตามและประเมนิผล
ด้านพลังงานให้เป็นระบบ 

สนบัสนนุ ส่งเสริม กิจกรรม
การน านโยบาย  / 

มาตรการให้ได้รบัการ
ขยายผลในทางปฏิบัต ิ

น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ก ากบั ติดตามและ

ประเมินผล 

จัดตั้งส านักบริหาร 
งานกองทุน 

ก าหนดทศิทางการส่งเสริม
การวิจยัและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านพลังงาน 

สนบัสนนุการลงทนุวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยี / ตน้แบบ

การผลผลติพลังงาน 

ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการอนุรกัษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
ครัวเรือน และภาคขนส่ง 

จัดท า Road Map ด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ 

ประสานความร่วมมอืทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ใน

กิจการพลังงาน 

การส่งเสรมิการแข่งขนั
ในภาคพลังงาน 

การประชาสมัพันธ์ และส่งเสรมิ
ความรู้ ความเขา้ใจในด้านพลังงาน 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านพลังงาน 
(Strengthening EPPO) 

พัฒนาคณุภาพระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ PMQA 

ปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบงานให้คล่องตัวและ
สอดคล้องกับภารกิจ 

ปรับปรุงรูปแบบการท างาน
โดยใช้ 

Cross-Functional Team 

ส่งเสริมการจัดการความรู ้
ในองค์กร (KM) 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM) 

และระบบพัฒนาคณุภาพ
ทรัพยากรบุคล (HRD) 

สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรตามขีดสมรรถนะ 

(Competency) 

ส่งเสริมหลักธรรมาภบิาล 
ในการบริหารงาน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน  

และด้านการบริหาร 

พัฒนาคณุภาพของแผนปฏิบัติ
ราชการ และระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน 

บูรณาการระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาระบบงานบริหารภายใน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ

บุคลากรภายใน 

ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร (EPPO Public 
Corporate Image) 

พัฒนาระบบและกลไกของ
แผน  การเงินและงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

พัฒนานโยบาย แผน และ
มาตรการด้านพลังงานในระยะ
ยาว และในเชิงบูรณาการ 

ทบทวน / จัดท านโยบาย แผน 
และมาตรการด้านพลังงานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

การเปดิโอกาสให้ทุกภาคสว่นมี
ส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด

นโยบาย 

พัฒนาคุณภาพฐานขอ้มลู
สารสนเทศ และแบบจ าลองการ

พยากรณ์ด้านพลังงาน 
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