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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 ให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา มาตรา 
16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน รวมทั้ง
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไปปฏิบัติ อัน
จะส่งผลให้การด าเนินการของ สนพ.  
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Analysis) 
 
1. ปัจจัยตั้งต้น 

เป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยตั้งต้นของ สนพ. ซึ่งผลเป็นดังนี้ 
 

1.1 ทิศทำงพลังงำน 
1.1.1 สถำนกำรณ์พลังงำนโลก (ที่มาจาก World Energy Outlook 2013 โดย International Energy 

Agency: IEA) 
ความต้องการพลังงานของโลกเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า1 ใน 3 ในระหว่างช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงปี 2035 เนื่องจาก

มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในจีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของความ
ต้องการพลังงานได้สูงมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีความต้องการพลังงานมากที่สุดใน
ทศวรรษปัจจุบัน แต่อินเดียจะกลับขึ้นมาแซงในช่วงทศวรรษที่ 2020 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะ
กลายเป็นภูมิภาคส าคัญอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความต้องการพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศูนย์กลางความ
ต้องการพลังงานของโลกนั้นจะอยู่ที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) 

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันยังคงอยู่ที่ร้อยละ 82 ซึ่งเหมือนกับที่เป็นมาตลอดระยะเวลา 25 ปี
ที่ผ่านมา แต่ในปี 2035 จะลดลงเหลือร้อยละ 76 เนื่องจากสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมมากขึ้น จีนจะ
กลายเป็นประเทศผู้น าเข้าน้ ามันและผู้บริโภคน้ ามันรายใหญ่ที่สุดในปี 2030  ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะกลายเป็น
ประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของตนเองด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ภายในปี 2035 
นอกจากนี้ การบริโภคน้ ามันของกลุ่มประเทศ  OECD จะลดลง ส าหรับการบริโภคน้ ามันในโลกนั้น จะมุ่งไปที่ภาค
ขนส่งและปิโตรเคมี ซึ่งในปี 2035 ภาคขนส่งมีความต้องการบริโภคน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 25 คิดเป็นประมาณ 29 
mb/เดือน และ 1 ใน 3 ของน้ ามันนี้ถูกน าไปใช้ในการขนส่งในทวีปเอเชีย การบริโภคน้ ามันดีเซลก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยคิดเป็น 5.5 mb /เดือน  

ถ่านหินยังคงเป็นตัวเลือกราคาถูกในการผลิตไฟฟ้าในหลายภูมิภาค แต่การแทรกแซงทางนโยบายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ก าจัดมลพิษทางอากาศ และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการ
ขยายตัวของการใช้ถ่านหินในระยะยาว ความต้องการถ่านหินคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 17 ในปี 2035 โดย 2 ใน 3 
ของการเจริญเติบโตจะอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 2020 การใช้ถ่านหินในกลุ่มประเทศ OECD  จะมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับกลุ่มประเทศท่ีไม่ใช่ OECD ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินขยายตัวเพ่ิมข้ึน 1 ใน 3 โดยเฉพาะ อินเดีย จีน 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจริญเติบโตของการผลิตถ่านหินในอินเดีย อินโดนีเซีย และจีนจะคิดเป็น
ร้อยละ 90 ของการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ออสเตรเลียจะกลายเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศ OECD ที่มีการ
ขยายตัวในการส่งออกถ่านหิน 

ทวีปอเมริกาเหนือจะกลายเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ และการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติในรูปแบบใหม่ (Unconventional Oil and Gas) นั้นจะมีนัยยะและผลกระทบที่ส าคัญมากกว่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปริมาณก๊าซธรรมชาติในรูปแบบใหม่ และ LNG ที่เพ่ิมมากขึ้นจะช่วยกระจายการ
ไหลเวียนของการค้า (Trade Flows) สร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม และผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้ามาเป็นการค้าระยะไกลจากฝั่งแอตแลนติกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 
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ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ เช่น light tight oil, ultra-deepwater 
fields รวมทั้งความสามารถในการลดการสูญเสียน้ ามันจากแหล่งผลิตที่มีอยู่ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ ามันเพ่ิม
สูงขึ้น การผลิตน้ ามันในสหรัฐอเมริกา (Light tight oil) และบราซิล (Deepwater) มีการผลิตเพ่ิมมากขึ้นจนถึงกลาง
ทศวรรษที่ 2020 ซึ่งโครงการผลิตน้ ามัน Deepwater ในบราซิลนี้ได้ส่งผลให้บราซิลกลายเป็นประเทศล าดับต้นๆ 
ของโลกในการผลิตน้ ามัน อย่างไรก็ดี การผลิตในตะวันออกกลางก็ยังคงมีความส าคัญต่อภาพอนาคตของน้ ามันใน
ระยะยาว 

ความต้องการไฟฟ้าจะเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 2 ใน 3 ระหว่างปี 2011 -2035 โดยประเทศที่ไม่ใช่ OECD จะมี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนที่สูง คือ จีน ร้อยละ 36 อินเดีย ร้อยละ 13 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 8 
และภูมิภาคตะวันออกกลาง ร้อยละ 6  นอกจากนี้ จีนและอินเดียมีอัตราปริมาณการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 40 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าใหม่ในโลก โดยอีกร้อยละ 60 นั้นมาจากการพัฒนาในประเทศ OECD ซึ่งเป็นผลมา
จากการทดแทนโรงงานไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุการใช้งาน การผลิตไฟฟ้ายังคงพ่ึงพากับเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก แม้ว่า
สัดส่วนการผลิตจะลดลงจากร้อยละ 68 ในปี 2011 เหลือร้อยละ 57 ในปี 2035 โดยยังมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่
ส าคัญ พลังงานทดแทนจากหลายๆ แหล่ง ก็มีส่วนมากกว่าครึ่งในการเพ่ิมการผลิ ตไฟฟ้าของโลกในปี 2035 โดย
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ45 ของการขยายตัวของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด ส าหรับ
พลังงานนิวเคลียร์นั้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานงานนิวเคลียร์จะชะลอตัวลงเนื่องจากการพิจารณาเรื่อง
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 2 ใน 3 
จากจีน เกาหลี อินเดีย และรัสเซีย 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยังคงมีความส าคัญ ทั้งนี้ ศักยภาพในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพประมาณ 2 ใน 3 นั้นยังไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาแนวทางในการ
ท าลายอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดมาจาก
การอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งในปี 2012 คาดว่าทั่วโลกมีการใช้เงินอุดหนุนประมาณ 544 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภาคพลังงานในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกคิด
เป็น 2 ใน 3ของโลก ได้กลายเป็นภาคส าคัญที่มีส่วนตัดสินว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกจะประสบความส าเร็จหรือไม่ แม้ว่าจะมีการน าผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการน านโยบาย 
มาตรการที่ได้ประกาศโดยรัฐบาลต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการใช้
พลั งงานทดแทน การลดการอุดหนุนเชื้ อ เพลิ งฟอสซิล  มาใช้ ในการประมาณการ แต่การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 20 จนถึงปี 2035 ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีกประมาณ 3.6 
องศาเซลเซียส 

 
1.1.2 สถำนกำรณ์พลังงำนไทย  

      ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตก๊าซธรรมชาติและลิกไนต์เพ่ิมขึ้น ในขณะที่
การผลิตน้ ามันดิบ และน้ ามันส าเร็จรูป ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ส่วนการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป
และการน าเข้าถ่านหินเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ส่วนการน าเข้าน้ ามันดิบ และการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า 
  

1. น้ ำมัน  
  น้ ำมันดิบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557  มีการผลิตน้ ามันดิบที่ระดับ 136 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 13.1 และมีการน าเข้าน้ ามันดิบที่ระดับ 836 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.1 โดยส่วน
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ใหญ่ร้อยละ 71 เป็นการน าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 6 น าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออก
ไกล และร้ อยละ 23 น า เข้ าจากที่ อ่ื นๆ  โดยมี การใช้ น้ ามั นดิ บเ พ่ื อการกลั่ นที่ ระดั บ 1 ,023  
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.2 และส่งออกที่ระดับ 10 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 75.1 

  น้ ำมันส ำเร็ จรูป ในช่วง 3 เดือนแรกของปี  2557 มี การผลิตน้ ามันส าเร็จรูปที่ ระดับ 985 
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.9 การน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 96 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
44.5 ส่วนการใช้น้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 823 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 และมีการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปที่
ระดับ 139 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 23.9 โดยมีรายละเอียดการใช้น้ ามันส าเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้ 

- การใช้น ้ามันเบนซิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 22.3 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17 ของการใช้น้ ามันส าเร็จรูปทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.1  แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์  2557  
ร้อยละ 1.9   

- การใช้น ้ามันดีเซล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 60.2 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน
สูงสุดร้อยละ 46 ของการใช้น้ ามันส าเร็จรูปทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.4 โดยการใช้ที่เพ่ิมข้ึนแต่ละเดือนไม่มาก
นัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคหันไปใช้ NGV เนื่องจากราคาขายปลีก NGV ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้รัฐบาลได้
มีการตรึงราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลภายในประเทศไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยการใช้น้ ามันดีเซลในเดือนมีนาคม 
2557 อยู่ที่ระดับ 60.7 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ร้อยละ 0.2สาเหตุเนื่องจากมีการใช้น้ ามัน
ดีเซลในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมำกขึ้น 

- การใช้ LPG ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,848 พันตัน ลดลงจากปีก่อน 
รอ้ยละ 1.9 โดยมีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้ 

 การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด 
อยู่ที่ระดับ 582 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการตรวจสอบการลักลอบการ
น า LPG ภาคครัวเรือนไปจ าหน่ายยังภาคขนส่ง และการจ ากัดโควตาโรงบรรจุมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 

 การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 464 
พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 27.3 สาเหตุที่การใช้ LPG ในรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะราคา LPG ใน
ภาคขนส่งยังอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ ามัน ปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์ 
LPG ทั้งสิ้น 1,158,403 คัน  

 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 9 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่
ระดับ 166 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.5  

 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของปริมาณการใช้
ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 613 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.5 

 การใช้เองภายในโรงกลั่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 
22 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.0  
 

- การจัดหา LPG  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,933 พันตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 1.3 โดยเป็นการผลิตในประเทศ 1,444 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.6 และน าเข้าในรูปแบบของ LPG 
โพรเพนและบิวเทน 489 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 19.5  
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 รำคำน้ ำมัน  
   - ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) ในเดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 104.60 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 107.090 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
   -   ราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก ในเดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 122.21 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 122.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
   - ค่าการตลาดในประเทศ ในเดือนมีนาคม 2557 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.37 บาทต่อลิตร 
 

 2.  ก๊ำซธรรมชำติ 
 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 5,009 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.0 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,224 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.6 และน าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งยาดานา เยตากุน จากพม่า และ LNG 
จากกาตาร์อยู่ที่ระดับ 765 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24.5  

 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4,423 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.4 โดยร้อยละ 58 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 21 ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ ร้อยละ 14 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 7 น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ภาคขนส่ง (NGV)  

 กำรใช้ NGV ในภำคขนส่ง ณ เดือนมีนาคม 2557 มีจ านวนรถ NGV เพ่ิมขึ้นรวมเป็นจ านวน 
445,854 คัน เป็นรถเบนซิน 401,113 คัน และรถดีเซล 44,741 คัน มีจ านวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมดจ านวน 
491 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV 9,097 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.8 ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง แต่อัตราการเติบโตของการใช้ในแต่ละเดือนเพ่ิมไม่มากนัก
เนื่องจากจ านวนสถานีบริการ NGV มีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 

3. ลิกไนต์/ถ่ำนหิน  
 กำรจัดหำลิกไนต์/ถ่ำนหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน 9.4 ล้านตัน 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25.2 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 4.4 ล้านตัน และการน าเข้าถ่านหิน 5.0 ล้านตัน โดยแหล่ง
ผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่ส าคัญซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 94 คือ แหล่งแม่เมาะ  

 กำรใช้ลิกไนต์/ถ่ำนหิน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 8.7 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1.7 ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 45 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- การใช้ลิกไนต์  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4.6 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.9 โดยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 89 ที่เหลือร้อยละ 11 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4.1 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 2.8 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 39 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP 
ร้อยละ 11 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 50 
 

 4. ไฟฟ้ำ  
 ก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่อยู่ในระบบ ณ เดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ 32,629 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนก าลัง

การผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อย
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ละ 43 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ร้อยละ 11 และน าเข้าและ
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามล าดับ  

 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement)  ใน
เดือนเมษายนของปี 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. ที่ระดับ 26,942 เมกะวัตต์ ซึ่งสูง
กว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. 
อยู่ที่ระดับ 26,598 หรือร้อยละ1.3 เมกะวัตต์ และค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 71.14 

 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 38,817 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 3.2 ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาที่ส าคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน มี
การใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6.1 สาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องตั้งแต่ปีปลายปี 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 
ท าให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าลงมาก เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ กิจการขนาดเล็กและภาคราชการ มีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 1.8 3.5 5.5 และ 14.7 ตามล าดับ เนื่องจากสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองจึงส่งผลกระทบต่อการลดการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมทั้งการหดตัวของภาคการลงทุนและการใช้จ่ายภาคเอกชน  

 ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำตำมชนิดเชื้อเพลิง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 42,310 กิกะ
วัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.3 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้า ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.1 รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ 0.5 ไฟฟ้าน าเข้าและเชื้อเพลิงอ่ืนๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ 
และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48.3 น้ ามันมีปริมาณการผลิต
ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 48.3 ในขณะทีไ่ฟฟ้าพลังน้ ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง 
 

 

 5.  พลังงำนทดแทน 
 กำรใช้พลังงำนทดแทน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2,133 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.8 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
รวมกับการใช้พลังงานทดแทน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 18,440 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้การใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูปความร้อนมีปริมาณ 1,345 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
(ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของการใช้พลังงานทดแทน
ทั้งหมด การใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณ 428 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ประกอบด้วยเอทานอล 196 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ และไบโอดีเซล 232 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และไฟฟ้ามีปริมาณ 360 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ขยะ
ชุมชน และก๊าซชีวภาพ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 

 
1.2 นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
สอดคล้องกับมาตราที่ 86 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  ทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพลังงาน วรรค 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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1.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  
เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่าง
มั่นคง โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
กัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน
ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  จัด
ให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ 
และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพลังงำน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือ
และบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร
และพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงดา้นอาหารและพลังงาน 
 

 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและ
ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
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ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ  โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน คอื 

- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่กำรเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรม
การบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

 

1.2.3 ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้โอกาสจากการ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรคุ้มครองทำงสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ได้รับ
การคุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยง 
และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้ง มีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยที่
เกี่ยวข้องด้านพลังงาน คือ 
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 พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนในภูมิภำค เพ่ือเป็นศูนย์กลางพลังงานใน
อาเซียน เช่น การเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติอาเซียน การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และ ความตกลง
อาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม –กระทรวงพลังงาน 

 พัฒนำควำมร่วมมือเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานในประเทศเช่น การเชี่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ (แหล่งก๊าซนาทูน่าตะวันออกในอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
กัมพูชา และพม่า) การซื้อขายไฟฟ้าพลังน้ า (ลาว) เป็นต้น –กระทรวงพลังงาน 

 พัฒนำกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกในอำเซียน เช่น พลังงานชีวภาพ (อาเซียนเป็นแหล่งปลูก
พืชพลังงานที่ส าคัญคือ อ้อย และมันส าปะหลัง) และพลังงานแสงอาทิตย์ (อยู่ในเขตศูนย์สูตร) –กระทรวงพลังงาน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้ง ทักษะฝีมือ
และภาษา  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกฎหมำย กฎ และระเบียบ เพ่ือให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อ านวยความ
สะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของอำเซียน เพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง เพ่ือให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน เพ่ือให้เมืองมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และเมืองชายแดน 

 
1.2.4 เจตนำรมณ์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2557 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
๒.๒ ด้ำนเศรษฐกิจและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
- ด าเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้ว

ของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ
ที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๘ ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังที่ก าหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของ
ประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่ม
แผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการ
ใช้งบประมาณประจ าปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจ าปี
ต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน  

- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็น
ธรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ 
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- เร่งด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมีความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือการน ามาใช้ใน
การลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ า และกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง  

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน ที่ไม่เป็น
ธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนไปพร้อมๆ กัน ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

๒.๓ ด้ำนควำมม่ันคง  
- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่

ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ดูแล
ความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ทุกคนโดยรวม  

- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสาคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปันความรักความ
สามัคคี เพ่ือเป็นพลังอานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน  

๒.๔ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

๒๕๕๘ ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมของ
ประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก  

- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืนๆ การเข้ามา
ลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน  วัตถุดิบ
ไทยที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริง  

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นพิเศษ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี ้ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิด
การผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร 
พลังงาน เป็นต้น 

๒.๙ กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้  
- ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง

ขนาดใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ และลด
ความเหลื่อมล้าของสังคม  
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- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ  

๒.๑๐ กำรวิจัยและพัฒนำ  
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อ

ยอดจากสิ่งที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าว 
หรือผลิตผลพืชหลักอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง  

- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา  การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและจา
หน่าย เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า ทุกประเภทที่มีความจาเป็น 
ทั้งในด้านการดารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง  

๒.๑๑ กำรเตรียมกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน ปี ๒๕๕๘  
- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก่ 

ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
ประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว  

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย 
ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

- การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต้องด าเนินการอย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องมีการหารือและเห็นพ้องต้องกัน ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม  

- สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
ของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย 

 
1.3 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำน 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557 – 2561 ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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1.4 อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ สนพ. ตำมท่ีได้บัญญัติไว้ตำมกฎหมำย 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
1) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 
2) ก าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  และก าหนดกรอบการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
3) ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง 
4) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการ

พลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 
5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.5 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.5.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลแผน/ผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

53 54 55 56 
1. จ านวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน 

เรื่อง 
6 
(7) 

- - - 

2. จ านวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมาการบริหารนโยบายพลังงาน 
หรือคระกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง - 
6 

(11) 
- - 

3. จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน 

เรื่อง - - 
6 

(41) 
5 

(32) 
 

1.5.2 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 เนื่องจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังนั้นการ

น าผลมาเปรียบเทียบ จึงจะน าเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติเท่านั้น โดยมีผลดังนี้ 
 

มิติท่ี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

51 52 53 54 
1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (เฉพาะ
ระดับกรม) 

4.8700 5.0000 4.7750 4.8500 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 3.7879 4.8021 4.0331 4.4286 
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4.5607 4.9867 3.5765 4.2941 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 5.0000 4.8217 4.9902 4.9819 
 

และในปี 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับรูปแบบในการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
จาก 4 มิติ เป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอกและมิติภายใน ซึ่ง สนพ. มีผลการด าเนินงานดังนี ้
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มิต ิ
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

55 56 57 58 
1. มิติภายนอก 4.0979 N/A N/A N/A 

2. มิติภายใน 4.5454 N/A N/A N/A 

ผลคะแนนรวม 4.2471 N/A N/A N/A 

หมายเหตุ :   N/A แสดงถึง  ไม่มีข้อมูล 
 
 1.5.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  ผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

 มีโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.36 
และมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 36 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.73 และมีโครงการที่ขอยกเลิกด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.91 ดังภาพที่ 1 

 

 สัดส่วนของการด าเนินโครงการตามแผนฯ พบว่า ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีสัดส่วน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ในขณะที่ส านักบริหารกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กอง
นโยบายและแผนพลังงาน ส านักนโยบายไฟฟ้า และส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 92.98, 88.00, 86.67, 81.64, 70.87 และ 70.28 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
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 1.5.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ระดับ โดยมีผลดังนี้ 
 

งบรำยจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินกำร (ผลกำรเบิกจำ่ย/งบประมำณที่ได้รับ) (ล้ำนบำท) 

52 53 54 55 56 
1. ภาพรวม 62.4610 

(72.4580) 
50.701  
(62.294) 

62.2117  
(73.5604) 

76.0404 
(91.6478) 

81.2786 
(94.9371) 

2. งบลงทุน 1.185 
(1.7931) 

0.232  
(0) 

3.0247  
(2.8690) 

3.6807 
(2.8625) 

 3.6297 (3.9530) 

3. งบรายจ่ายอื่น 12.918 
(20.220) 

1.325  
(6.750) 

5.9193  
(14.5820) 

13.9974 
(24.0000) 

11.0768 
(22.0000) 

 
 1.5.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
  ในปี พ.ศ. 2556 สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สนพ. ในการปรับโครงสร้าง
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการก ากับ
ดูแลที่ดีในองค์กร และขาดการควบคุมท่ีดี อันอาจเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร และระบบงาน เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดจนการบริหารและควบคุมการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
  ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า สนพ. มีความเสี่ยงด้านการการปฏิบัติการ ระดับสูงมาก ใน
กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือปรับปรุงข้อเสนอโครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยง คือ เกิดความไม่ยอมรับ/เห็นด้วยในกระบวนการหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่ างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ หนังสือเชิญประชุม สื่อ และสิ่งพิมพ์
ต่างๆ 

2. จัดเวทีการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ 
3. เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ  

 

 1.5.6 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร และด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 
  ความท้าทายที่ส าคัญของ สนพ. ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญ สิ่งที่ท้ำทำย 
ด้านพันธกิจ - มีการปรับราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดประชาคม

อาเซียน ภายในปี 2558 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนในการแยก “คนจน” ที่สมควรได้รับการ
ชดเชย และก าหนดกลไกการชดเชยที่ชัดเจน 
- จัดท าแผน PDP 2013 และเร่งกระจายแหล่ง/ชนิดเชื้อเพลิงหลากหลายในรูปแบบ IPP SPP 
VSPP 
- ปรับมาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม เช่น Feed in tariff 
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ด้านปฏิบัติการ - มีการจัดท านโยบาย แผนและมาตรการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผนและมาตรการ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย/พันธมิตรที่มีศักยภาพในการผลกัดันและด าเนนิการด้านพลงังาน 
- พัฒนาขีดความสามารถของ สนพ. ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 

ด้านทรัพยากรบุคคล - บุคลากรมี Competency ตามต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
- บุคลากรยึดค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

1.6 ควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนพ. ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีตัวอย่างการส ารวจ ดังนี้ 
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1.6.1 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ สนพ. สรุปข้อเสนอแนะในการ

ให้บริการ ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในหน่วยงานควรจะมีความรู้ความเข้าใจในงานที่
ให้บริการทุกคนหรือสามารถโอนโทรศัพท์ภายในให้กับผู้ติดต่อ ไม่ควรบอกให้โทรอีกเบอร์โยนกันไปเรื่อย ๆ การเพ่ิม
จ านวนเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 

2) ข้อเสนอแนะด้านสถานที่: เรื่องสถานที่จอดรถของผู้มารับบริการอาจพิจารณาจัดหาให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการ โดยอาจพิจารณาจัดหาจากสถานที่ใกล้เคียง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ  หรือควรจัดชั้น
จอดรถส าหรับผู้มาติดต่อโดยเฉพาะ การจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการบริการ เช่น สถานที่รอรับบริการซึ่งมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามสมควร เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ เพ่ิมโต๊ะรับแขก 
 3) ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลข่าวสาร: จัดท าฐานข้อมูลน ามาใช้ต่อได้ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น การพัฒนาเว็บไซต์ให้
มีความซับซ้อนน้อยลงและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ควรจะมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประสาน
ภายในหน่วยงาน 
 4) ข้อเสนอแนะด้านขั้นตอนในการให้บริการ: การลดระยะเวลาการตรวจสอบและจ่ายเงินโดยก าหนดเป็น 
KPI ให้ชัดเจน 

 

1.6.2 ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนพ. ต่อศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. บริเวณชั้น 1 
เพ่ือสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สนพ. 

 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. มากข้ึน 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.6.3 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อร่ำงแผนแม่บทด้ำนพลังงำนของประเทศ 
20 ปี สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- แผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ในขณะที่แหล่งก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศจะหมดลงภายใน 10 ปีข้างหน้า จึงควรระบุวิธีด าเนินการหาแหล่งพลังงานอ่ืนๆ เพ่ือมาทดแทน เช่น การ
เจรจากับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ ควรมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็น
พิเศษ เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

- โครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นระบะ ESB หากต้องการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ควรต้องมีแผนรองรับและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 

- ในอนาคตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก ควรมีการออก PPA ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ตามพ้ืนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง 

- การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจ ากัดด้านกฏระเบียบหรือกฏหมายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคของนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ 

- ในอนาคตราคาพลังงานฟอสซิลสูงขึ้นเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน ภาครัฐควรยกเลิกการ
อุดหนุนราคาพลังงานหมุนเวียนและปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
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- ภาครัฐควรยกเลิกภาษีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
rooftop) เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนติดตั้งของประชาชน 

- ควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนอย่างบูรณาการ 
 

1.7 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 วุฒิสภำ และสภำผู้แทนรำษฎร 

 1.7.1 วุฒิสภำ 
1) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพืชที่สามารถผลิตพลังงาน อาทิ หญ้าเนเปียร์ที่สามารถพัฒนาไปสู่

การผลิตพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งก าหนดแนวทาง หรือมาตรการผลักดันให้มีการน า
หญ้าเนเปียร์ไปผลิตเป็นพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากในอนาคตพลังงานที่ได้จาก bio - 
methane gas จะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นและเป็นพลังงานสะอาดที่ควรจะได้รับการส่งเสริมให้มาก
ขึ้น  

2) ควรเตรียมแผนในการจัดหาพลังงานเพ่ือรองรับการด าเนินการตามโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เนื่องจากรถไฟฟ้าดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนประมาณ 1 เมกกะวัตต์ต่อขบวน หาก
ไม่มีการจัดเตรียมแผนจะส่งผลกระทบต่อโครงการ  

3) ควรมีแนวทางการจ าแนกประเภทปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊ส LPG ที่ใช้ในภาคครัวเรือนและภาคการ
ขนส่งให้มีความแตกต่าง อาทิ การเติมสารเคมี ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการน าปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊ส 
LPG ไปใช้ผิดประเภท และป้องกันการลักลอบน าปิโตรเลียมเหลว หรือแก๊ส LPG จากภาค
ครัวเรือนไปใช้ในภาคการขนส่ง ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลต้องให้การอุดหนุน 

4) ควรมีแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ชัดเจนและเกิดรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้
มาตรการประหยัดพลังงานโดยการมุ่งเน้นการปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงการช่วยประหยัดพลังงานในเบื้องต้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามควรมีแนวทางการ
ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลดีของการประหยัดพลังงาน และมุ่งเน้นการสร้าง
จิตส านึกในการประหยัดพลังงาน โดยอาจใช้วิธีการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับหน่วยงานหรือองค์กร
ส าหรับน าไปใช้ในการรับสมัครพนักงาน เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหรือ
แนวทางในการประหยัดพลังงาน 

5) ควรให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน (Energy efficiency) ซึ่ง
พิจารณาจากการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ โดยก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อาทิ การอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าของรัฐหรือเอกชนต้องมีการตรวจสอบ
ก่อนว่าการก่อสร้างกับกรณีส่งเสริมด้านประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน (Energy 
efficiency) กรณีใดจะมีความคุ้มค่าหรือลดต้นทุนในการด าเนินการได้มากกว่า และควรน าไป
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เพ่ือให้มีการส่งเสริมการใช้มาตรการดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน 

6) ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เนื่องจาก มีการใช้มาเป็นเวลานานจาก
การท าสัญญาสัมปทานกับภาคเอกชน และสัญญาสัมปทานดังกล่าว เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ เป็นของรัฐให้กับภาคเอกชน โดยรัฐอยู่ในฐานะที่จะได้รับเพียงส่วนแบ่งที่ เป็น
ค่าภาคหลวง ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดสัดส่วนส่วนแบ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ส่งผลต่อรายได้ของรัฐบาลซึ่งท าให้จัดเก็บได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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7) ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทดแทน
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงพลังงานจะต้องตรวจสอบและก าหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ถ่านหิน เนื่องจากก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการขนส่ง การขนถ่าย การผลิตพลังงาน และการก าจัดกากถ่านหิน ทั้งนี้ 
ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรการและมาตรฐานในการน า เข้าประเภท
ถ่านหิน คุณภาพถ่านหิน การขนถ่าย เป็นต้น 

8) ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการของกระทรวง โดยการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง และสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวง
พลังงาน 

9) ควรทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการใน
ลักษณะเป็นแผนระยะยาว โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) มีการ
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ไม่มีความต่อเนื่อง 
 

 1.7.2 สภำผู้แทนรำษฎร 
1) การส่งเสริมพลังงานทดแทน ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น 

กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งมีขยะจ านวนมากเพ่ือสามารถสร้างโรงไฟฟ้าขนาดย่อมได้ เพ่ือเป็นการ
สร้างพลังงานทดแทนจากขยะ ส าหรับการส่งเสริมพลังงานขยะจากชุมชนขนาดเล็ก ควรศึกษาถึง
โอกาสที่จะพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจ หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาวิจัยสาหร่ายน้ าเค็มซึ่งเป็นพืช
พลังงานทดแทนที่มีมูลค่าผลตอบแทนมากกว่าปาล์มน้ ามัน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน รวมทั้งควรศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการของพืช
พลังงานทดแทนอ่ืน ๆ เช่น หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น 

2) ควรมีการส ารวจหรือจัดหาแหล่งพลังงานส ารองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากแหล่ง ก๊าซธรรมชาติส ารอ ง
บริเวณอ่าวไทย ส าหรับการขุดเจาะส ารวจแหล่งน้ ามันเพ่ิมในฝั่งอ่าวไทย อาทิ บริเวณจังหวัดสงขลา 
ซึ่งเป็นประโยชน์ แต่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของประชาชน จึงควรมี
การให้ความรู้และจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ก่อนด าเนินการ รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

3) การส่งเสริมพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม โดยการให้ชุมชน ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วม และควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่และความ
พร้อมของท้องถิ่น โดยขอให้มีการส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่ที่ได้ส่งเสริมไปแล้วว่าในปัจจุบันยังสามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติเนื่องจากมีการลงทุนสูงมาก และด าเนินการแก้ไขกรณีพลังงานแสงอาทิตย์บาง
พ้ืนที่ที่มีความเข้มของแสงสูงและมีผู้สนใจด าเนินการ แต่ติดเงื่อนไขการให้สัมปทานในพ้ืนที่อ่ืน 

4) โครงสร้างเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติส ารองมีจ ากัด จึงควรเร่งศึกษาและท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องพลังงานไฟฟ้า
จากนิวเคลียร์ โดยกระทรวงพลังงานควรก าหนดแผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ชัดเจน เช่น 
แนวคิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารขนาดใหญ่ หรือการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการใน
การสร้างนิสัยการประหยัดไฟฟ้ากับเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
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5) การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในท้องถิ่น ควรมีการแบ่งรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ การ
จัดเก็บค่าภาคหลวงของไทยอยู่ในอัตราต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น ประเทศพม่า ประเทศ
กัมพูชา เป็นต้น ควรก าหนดวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงที่มีความแม่นย าตามก าลังการผลิตของผู้รับ
สัมปทาน รวมทั้งพิจารณาค่าส่วนแบ่งก าไรจากคู่สัญญาเพ่ิมเติมเพ่ือให้รัฐมีรายได้ที่สูงขึ้น 

6) ส านักนโยบายและแผนพลังงาน ควรก าหนดมาตรการการใช้และประหยัดพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งก าหนดแนวทางการสร้างความสมดุลในการใช้พลังงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคครัวเรือน หากอัตราค่ากระแสไฟฟ้าสูงจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและบริการของประเทศสูง
ตามไปด้วยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

2.  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของ สนพ. 
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ สนพ. แล้ว สรุปไดด้ังนี้ 
 

  2.1 สภำวะแวดล้อมภำยใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กร 

- เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่าย และง่าย
ต่อการถ่ายทอดนโยบาย 
- มีกฏ ระเบียบที่เอื้อให้การบริหารและการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
 

- แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยัง
ขาดความชัดเจน 
 

2. ด้านการบริหารจัดการ - มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
- มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลังงาน
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ 
- มีแหล่งงบประมาณพอเพียงในการปฏิบัติ
ภารกิจ 
 

- ภาวะผู้น ามีปัญหา การประสานงานการ
ท างานเป็นทีมยังมีน้อย  
- ขาดการวิจัยเชิงนโยบายและการเสนอแนะ
นโยบายใหม่ๆ 
- การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน 
- ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายใน สนพ. 
- ขาดการบูรณาการระบบการติดตามและ
ประเมินผลร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 

3. ด้านบริหารพัสดุ - มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่ างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
- มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก
หลายแหล่ง 
- มี เครื่ องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เพี ย งพอและทันสมั ย เหมาะสมกับก าร
ปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานมีความ
ทันสมัย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
 
 

- ก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. ด้านการบริหารบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร 

- บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน 
- บุคลากรมีความรู้ลึกเกี่ยวกับภารกิจงานที่
รับผิดชอบ 
- มีโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

- อัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของ 
สนพ. 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ยังไม่มีความชัดเจน 
- การจ้างที่ปรึกษามาท างานแทน ท าให้
บุคลากรของ สนพ. ขาดทักษะในการท างาน 

 

1.2. สภำวะแวดล้อมภำยนอก 
   

ปัจจัย โอกำส อุปสรรค 
1. ด้านการเมือง - นโยบายของรัฐบาลให้การความสนใจกับการ

พัฒนาด้านพลังงานมากขึ้น 
- มีองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายและการ
บริหารพลังงานท่ีชัดเจน 
 

- มีการ เปลี่ยนแปลงรั ฐบาลบ่อยท าให้
นโยบายด้านพลังงานขาดความต่อเนื่อง และ
การด าเนินงานด้านกลไกราคาของพลังงานมี
การแทรกแซงทางการเมือง 
- นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเนื่อง 
และชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
- ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ - การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน ส่งผลให้
การกระตุ้นพลังงานทดแทนมีมากขึ้น 
- เปิดโอกาสให้กิจการพลังงานมีการแข่งขัน
อย่างเสรี 
- การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานแก่
เกษตรกรมีความเป็นไปได้มากข้ึน 

- อั ต ร า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง พ ลั ง ง า น
ภายในประเทศมีอัตราสูงขึ้นกว่าอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม - สังคมหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้
ความต้องการในการวางนโยบายด้านพลังงาน
ที่สนใจสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนมากข้ึน 
 

- ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่
คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึงการประหยัด
พลังงาน 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน
พลังงาน ส่งผลให้เกิดการคัดค้านในการ
ด าเนินการด้านพลังงาน 
 

4. ด้านเทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลากหลาย ท าให้
การปฏิบัติงานและการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่ วยงานต่ างๆ  และให้บริ การข้อมู ลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- นวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงานที่ทันสมัย ท าให้เกิดแนวคิดในการ
น าเสนอนโนบายด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ  
- เทคโนโลยีพลังงานสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิตพลังงานทดแทนได้มากขึ้น ท าให้แผนงาน
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ระบบข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกระทรวงพลังงาน ไม่เป็น
เอกภาพ 
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ปัจจัย โอกำส อุปสรรค 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม - มีการใช้ขยะมูลฝอยในการน ามาพัฒนาและ

ผลิตเป็นพลังงานมากขึ้น 
- ขาดมาตรการในการควบคุมดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- ภาวะโลกร้อนท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อนโยบายไฟฟ้า 
- ภัยธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน 
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บทที่ 3 
กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร 

(Strategic Direction Setting) 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และผล
การด าเนินการที่ผ่านมา สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร ได้
ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผน

ด้านพลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ” 
 

2. พันธกิจ 
1) เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2) เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
3) เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4) ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
6) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

 

3. เป้ำประสงค์ 
“มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน” 
 

4. ค่ำนิยมองค์กร 
“มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 

 

 E: Excellence  มุ่งความเป็นเลิศ 
 P: Partnership  ก่อเกิดเครือข่าย 
 P: Public Interest  เป้าหมายส่วนรวม 
 O: Ownership  ร่วมใจหนึ่งเดียว 
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บทที่ 4 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 

(Strategic Formulation) 
 

 จากการจัดวางทิศทางองค์กรข้างต้น คณะท างานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดังนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน 
(Strengthening EPPO) 

 

2. ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำย 
ก าหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2555 – 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
1 .  สร้ า งสรรค์น โยบาย และ
บริหารแผนด้ านพลั งงานของ
ประเทศ 

1.1 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
ด้านการจัดหาการใช้พลังงานได้รับการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย  

80 85 90 ≥90 

1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ GDP 

0.6 

1.3 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ
ราคาพลังงานได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย 

80 85 90 ≥90 

 1.4 ระดับความส า เร็ จ ในการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และแผนบริหารพลังงาน 

5 5 5 5 

 1.5 ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถูกขยายผลในการ
น าไปปฏิบัติ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

2. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด 

2.1 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่ได้รับ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย 

50 55 60 65 

 2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน 
- การใช้ NGV 
- การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 

 
0.5 
10.1 

 
0.5 
10.7 

 
0.4 
11.1 

 
0.4 
12.4 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
 

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการ
อนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานให้เป็นวินัยของคนในชาติ 

3 4 4 5 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านพลังงานของ
ประเทศ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการข้อมูล
สารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ 

80 82 84 86 

4.2 จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซด์) 

12 12 12 12 

4.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อการ
พัฒนา ICT ในองค์กร 

70 75 80 ≥80 

5. สร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรช้ันน าด้านบริหารจัด
การพลั ง ง าน (Strengthening 
EPPO) 

5.1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามเกณฑ์ 

2 2 2 2 

5.2 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร 

80 85 90 ≥90 

5.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 

3 3.5 3.7 4 

 5 .4  ระดับคะแนนเฉลี่ ยผลการด า เนิน งานตาม
แผนปฏิบั ติ ร าชกา รร ะดั บหน่ วย งาน  ประจ า ปี
งบประมาณ 

3.5 3.7 4. 4.5 

 5.5 มีผลการประเมินความคุ้มค่าในเชิงภาคกิจของรัฐ 
(VFM) 

มี ม ี มี ม ี

 5.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)  

30 40 50 ≥50 

 5.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ภายนอก) 

75 77 80 85 

 5.8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายในหน่วยงาน 

75 80 85 90 

 5.9 ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่รับรู้ถึงบทบาทและผลการด าเนินงานของ 
สนพ. 

70 75 80 85 

 5.10 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายเมื่อ
เทียบกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

60 65 70 ≥70 

 5.11 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

70 75 80 ≥80 

 5.12 ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของบุคลากร สนพ. 
- Core Competency 
- Functional Competency 

 
3 

3.25 

 
3.25 
3.5 

 
3.5 
3.75 

 
3.75 

4 
 5.13 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 4 5 5 
 
 
 

5.14 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรของ สนพ. 

3 4 5 5 
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 5.15 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อ

เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 

80 80 80 80 

 5.16 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนทั้ง 
3 กองทุนที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

50 55 60 65 

 
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามมิติต่างๆ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงบประมาณด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
มี น โ ย บ า ย  แ ผ น แ ล ะ
มาตรการด้านพลังงานที่
เหมาะสมต่อการใช้และ
การพัฒนาประเทศอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 

1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย 

80 85 90 ≥90 

2 .  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ห้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และมี ส่ วนร่ วม ในการ ให้ ข้ อ เ สนอ
นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน 

4 5 5 5 

 

3. กลยุทธ์หลัก 
ก าหนดกลยุทธ์หลักของ สนพ. ดังนี้  
1. จัดท าแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 
3. จัดท าแผนความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งข้อเสนอมาตรการการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของ

ประเทศ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
4. เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโบบายและแผนพลังงาน 
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย/แผนพลังงาน 
7. ปรับปรุงการก ากับ ดูแลการติดตามและประเมินผลด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ 
8. ก าหนดทิศทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสนับสนุนการลงทุน วิจัยพัฒนา

เทคโนโลยี/ต้นแบบการผลิตพลังงาน 
9. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด 
10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ราคาตลาด จูงใจผู้ใช้และผู้จ าหน่าย 
11. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาคาร ครัวเรือน

และภาคขนส่ง 
12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ตลอดจนการอนุรักษ์

พลังงานกับการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
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13. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
สารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

14. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือสนับสนุนนการบริหารระบบสารสนเทศด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

15. ส ารวจ และจัดหาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่สามารถท างานร่วมกับระบบต่างๆ ได้ 
16. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
17. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงกระบวนงานให้คล่องตัว/ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

ภารกิจและทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
18. พัฒนาคุณภาพการบิรหารจัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
19. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และของส านัก/กอง/ศูนย์ ให้มีคุณภาพตาม

หลัก PDCA 
20. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
21. พัฒนางานบริการทั้งภายในและภายนอกส านักงานโดยยึดหลักความรวมเร็ว มีคุณภาพและตอบสนอง

ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
22. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่สาธารณชน 
23. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนพ. 
24. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ 
25. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
26. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน 
27. พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการก ากับ ดูแลติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย

เงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
28. พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านเงินกองทุน และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

4. ผลผลิต กิจกรรม และเป้ำหมำย 
ก าหนดผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของ สนพ. ดังนี้ 
 

ผลผลิต ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
นโยบาย แผนและ
มาตรการเพื่อการ
บริหารจัดการด้าน
พลังงาน 

1. จ านวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการ
ด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบาย
พลังงาน 

6 8 10 12 

2. ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับ
การขยายผลในการน าไปปฏิบัติ 

80 80 80 80 

3. ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านพลั งงานแล้ว เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ 73.5603 91.6478 137.4666 142.2323 
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 นอกจากนี้ ได้ก าหนดกิจกรรมหลักภายใต้ผลผลิต ซึ่งในปี พ.ศ. 2555- 2558 เป็นดังนี้ 
 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน
พลังงาน  

จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการ
ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บรหิารส านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

6 8 10 12 

2.การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านพลังงาน   

จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 
(ผ่านเว็บไซด์) 

12 12 12 12 

3. สนับสนุนการปฎิบัติงานของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารภายใน
หน่วยงาน 

75 80 85 90 

 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2558 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2558 -2561 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 
สนพ. ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ตาม
หนังสือส านักงบประมาณ ซึ่งให้ส่วนราชการจัดท าข้อมูลแผนปฎิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ใน
ระบบ E-budgeting ทาง Website ของส านักงบประมาณ โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตามแผนภาพที่ 1 และมีความเชื่อมโยงกับทิศทาง
ของหน่วยงานตามแผนภาพที่ 2 

 

แผนภำพที่ 1  Flow chat กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2558 
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แผนภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงทิศทำงขององค์กรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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ค่ำนิยม  "EPPO" 
“มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 

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

 

วิสัยทัศน์ 
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้าน

พลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ

ประเทศ 
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
4. ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ 
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

กระทรวงพลังงำน 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์
กำรสร้ำงควำมมั่นคงดำ้นพลังงำนของประเทศ 

 เป้ำประสงค์ 
มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2558 
2. ระดับความส าเร็จของการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน ในระดับ 5 
 

กลยุทธ ์
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนพ. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
พลังงานและการให้บริการ 

ผลผลิต 
 ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 

 ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
1. จ านวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้าน

นโยบายพลังงาน มีเป้าหมายอย่างน้อย 12 เรื่อง 
2. ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่น าไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ 

กิจกรรม 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน 

 2. การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 4. พัฒาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสรรค์นโยบาย และบรหิารแผนด้านพลังงานของประเทศ
80 85 90 90 -         -          -          -          กนย.

-         -          -          -          สปป.

-         10.00       10.00       10.00       สนฟ.

-         -          -          -          สนอ.

-         -          -          -          ศพส.

-         -          -          -          ศพส.

โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์กลางธรุกิจพลังงานภูมิภาค 50.00      -          50.00       50.00       สปป.

โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย -         -          -          -          

-         -          -          2.00        กนย.

0.15       0.15        0.15        0.15        สนฟ.

0.12       0.12        0.12        0.12        สนฟ.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
 และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

การวเิคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก
เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) 
ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ

การวเิคราะห์และจัดท าประมาณการแนวโน้มและการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

1.1.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านพลังงานระหวา่ง
ประเทศ

โครงการจัดท าแผนน าทาง (Road Map) ความร่วมมือด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ

เปา้หมาย

การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)

1.1 มีนโยบายและแผน
พลังงานทีย่ึดหลักความสมดุล
ระหวา่งความต้องการใช้
พลังงานกับการจัดหาพลังงาน

 - ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย มาตรการด้านการจัดหา
การใช้พลังงานได้รับการยอมรับจาก
ผู้พิจารณานโยบาย

1.1.1 จัดท าแผนพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป

การทบทวนและจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20
 ปี

การทบทวนและจัดท าแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผน
แม่บทระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (แผน PDP)

แผนปฏบิตัริาชการสีป่ ีประจ าปงีบประมาณ 2558 - 2561

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (ล้านบาท)

เจ้าภาพ
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เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

-         -          -          -          ศพส.

0.50       0.50        0.50        0.50        ศพส.

1.00       1.00        1.00        1.00        กนย.

การศึกษาดูงานความร่วมมือด้านพลังงานระหวา่งประเทศ 2.00       2.00        2.00        2.00        กนย.

-         -          -          -          กนย.

 การแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว -         -          -          -          สปป.

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว -         -          -          -          สปป.

-         -          -          -          สนฟ.

-         10.00       10.00       10.00       สนฟ.

-         -          -          -          สนฟ.

80.00      -          -          -          สนฟ.

39.50      -          -          -          สนฟ.

แผนรองรับสภาวะวกิฤตด้านพลังงานไฟฟ้า 1.00       1.00        1.00        1.00        สนฟ.

โครงการศึกษาความเหมาะสมของเชื้อเพลิงในอนาคต -         -          -          10.00       กนย.

โครงการทบทวนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีน

0.6

การร่วมมือพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือ
พหุภาคีและทวภิาคี

การร่วมมือจัดท าข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับ
สมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN, APEC 
และ BIMSTEC

โครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย

การติดตาม ทบทวน และจัดท ามาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (ADDER)

การขยายระบบโครงข่าย และแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า
ของ 3 การไฟฟ้า

1.2 ประเทศมีความมัน่คงด้าน
พลังงานมีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ยืน

- อัตราการเปล่ียนแปลงการใช้
พลังงานต่ออัตราการเปล่ียนแปลง
ของ GDP (Energy Elasticity of 
GDP)

1.2.1 จัดท าแผนความมัน่คง
ด้านพลังงาน รวมทัง้ข้อเสนอ
มาตรการการส่งเสริมความ
มัน่คงด้านพลังงานของประเทศ 
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการ

โครงการจัดท าแผนความมัน่คงด้านพลังงานเพือ่การพัฒนา
อย่างยัง่ยืน

การปรับปรุงประสิทธภิาพทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงใน
โรงงานไฟฟ้า
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เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

80 85 90 90 -         -          -          -          สปป.

- -          -          -          สปป.

-          -          -          สปป.

19.00      -          -          -          สปป.

3.00       -          -          -          สนฟ.

-         -          -          -          สนฟ.

โครงการส่งเสริมการแข่งขันในด้านพลังงานไฟฟ้า -         -          -          -          สนฟ.

-         -          -          -          สนฟ.

-         -          -          -          สนฟ.

-         3.50        3.50        3.50        สนฟ.

-         -          -          -          สนฟ.

โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง -         -          -          -          สปป.

การจัดท าข้อเสนอการปรับราคาพลังงานทัง้ระบบ -         0.20        0.20        0.20        สปป.

-         0.10        0.10        0.10        สปป.

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรี -         -          -          -          สนฟ.

โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่บริหารงานด้านนโยบายปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

การเปิดเผยข้อมูล เพือ่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านไฟฟ้า

การก าหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์และเบนซิน
 ให้ความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต

โครงการทบทวน/จัดท าหลักเกณฑ์ และก าหนดโครงสร้าง
ราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และ
ส่งเสริมการแข่งขันในภาค
พลังงานให้สะท้อนราคาทีเ่ป็น
ธรรม

- ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิง
นโยบาย มาตรการราคาพลังงาน
ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย

1.3 มีนโยบายและมาตรการ
ราคาพลังงานทีเ่ป็นธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์

การวเิคราะห์อัตราค่าไฟฟ้าของต่างประเทศ เปรียบเทียบกับ
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

การศึกษารูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศ และ
ต่างประเทศ

การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวยีนและ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน

การศึกษา วเิคราะห์เสนอแนะแนวทาง เพือ่จัดท านโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 - 2563

โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

โครงการศึกษาและทบทวนนโยบายและกลไกทางด้านราคาค่า
ไฟฟ้าเพือ่ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธภิาพในระยะยาว



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

4 5 5 5 20.00      20.00       20.00       20.00       กนย.

-         -          -          -          กนย.

80 80 80 80 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านนโยบายพลังงาน -         -          -          -          กนย.

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายเดือนและรายไตรมาส (สงป.301)

-         -          -          -          กนย.

3.00       10.00       10.00       10.00       กนย.

10.00      10.00       10.00       10.00       สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 : ส่งเสรมิและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
50 55 60 65 200.00    200.00     200.00     200.00     สนอ.

8.30       8.30        8.30        8.30        สนอ.

6.00       6.00        6.00        6.00        สนอ.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 6.50       6.50        6.50        6.50        สนอ.

งานด้านส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ -         -          -          -          กนย.

0.5 0.5 0.4 0.4 -         -          -          -          สนอ.

10.7 10.1 11.1 12.4 -         -          -          -          สนฟ.

2.1 มีข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

1.5 มีระบบการก ากับติดตาม
นโยบายและแผนบริหาร
พลังงานทีม่ีประสิทธภิาพ

โครงการศึกษาวจิัยเชิงนโยบายด้านพลังงานทดแทน และ
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี/
ต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิัยด้านพลังงานทดแทนแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

2.2 มีการพัฒนาพลังงานทีเ่ป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

การจัดการด้านการใช้พลังงาน (DSM) และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

1.4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนการบริหารพลังงาน
เพือ่ให้เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจการพลังงาน

- ระดับความส าเร็จในการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ นโยบาย และแผน
บริหารพลังงาน

1.4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านนโยบายและแผนพลังงาน

- ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้ของการใช้พลังงาน
ทดแทน NGV

1.5.1 ปรับปรุงการก ากับ ดูแล
การติดตาม และประเมินผล
ด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานสะอาด

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

- ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้ของการใช้พลังงาน
ทดแทนเชี้องเพลิงชีวภาพ

โครงการติดตาม และประเมินผลเชิงนโยบายและแผนพลังงาน
ของประเทศ

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการทีถู่ก
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ

โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20
 ปี

- ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดได้รับ
การยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการ
ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาด้าน
พลังงานทดแทนและสนับสนุน
การลงทุนวจิัยพัฒนา
เทคโนโลย/ีต้นแบบการผลิต
พลังงาน

โครงการประชาสัมพันธด้์านนโยบาย และแผนพลังงานเชิงรุก

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบาย/แผนพลังงาน

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจการ
พลังงาน



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

50.00      -          -          -          สปป.

-         -          15.00       15.00       สนอ.

-         -          -          102.00     สนอ.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเชิงพาณิชย์ -         -          -          -          สปป.

การประสานการจัดท าแผนแม่บท NGV -         -          -          -          สปป.

การติดตามความก้าวหน้าการขยายบริการและการใช้ NGV -         -          -          -          สปป.

5.00       -          -          -          สนฟ.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 : ส่งเสรมิและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรกัษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3 4 4 5 200.00    200.00     200.00     200.00     สนอ.

8.30       8.30        8.30        8.30        สนอ.

6.00       6.00        6.00        6.00        สนอ.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 6.50       -          -          -          สนอ.
-         -          -          -          สนอ.

โครงการการขับขีพ่าหนะเพือ่การประหยัดพลังงาน           -   - - - สนอ.

- - - - สนอ.

2.75       - - - สนอ.

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และจิตส านึกในการใช้
พลังงานอย่างประหยัดตลอดจน
การอนุรักษ์พลังงานกับการ
ป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
แบบบูรณาการ

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff

โครงการพัฒนาพืน้ที ่Park&Ride ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

2.2.2 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยใช้ราคาตลาดจูงใจ
ผู้ใช้และผู้จ าหน่าย

3.1 เกิดารใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่าในทุกภาคส่วน

- ระดับความส าเร็จของการรณรงค์
การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานให้
เป็นวนิัยของคนในชาติ

3.1.1 ส่งเสริมการวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
อนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม อาคาร 
ครัวเรือน และภาคขนส่ง

โครงการศึกษาวจิัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิัยด้านอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการติดตามและจัดท านโยบายเพือ่
บริหารจัดการการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับ
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศ

โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพของก๊าซชีวภาพ
ทดแทนพลังงานในภาคขนส่ง (CBG)

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพือ่การประหยัด
พลังงาน



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

20.00      50.00       50.00       50.00       สนอ.

การจัดท าส่ือการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน -         -          -          -          สนอ.
-         -          -          -          สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารด้านพลังงานของประเทศ
80 82 84 86 การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -         -          -          -          ศพส.

การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -         -          -          -          สปป.

-         -          -          -          สปป.

12 12 12 12

-         -          -          -          สนอ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน 3.00       -          -          -          ศพส.

-         -          -          -          ศพส.

0.70       0.70        0.70        0.70        ศพส.

70 75 80 80 -         -          -          -          ศพส.

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC) -         -          -          -          ศพส.

โครงการพัฒนาเวบ็ไซด์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน - -          -          -          ศพส.

-         -          -          -          ศพส.

- จ านวนบทความ/บทวเิคราะห์ด้าน
พลังงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเวบ็ไซด์)

การวเิคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานของ สนพ.

4.2 มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพือ่สร้างความมัน่คง
ปลอดภัยและเพิม่ขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ICT เพือ่สนับสนุนการบริหาร
ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
ให้มีประสิทธภิาพ

โครงการจัดท า / ปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)

การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
พลังงานของประเทศทีค่รบถ้วน
 ถูกต้อง แม่นย า ทัน
สถานการณ์ และเชื่อถือได้

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้าน
พลังงานของประเทศ

4.1.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
พลังงานของประเทศให้มีความ
มัน่คง ปลอดภัย และความถูก
ต้องของระบบสารสนเทศตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทัง้
สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ

การพัฒนาฐานข้อมูลราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เอทานอล และไบโอดีเซล

การพัฒนาฐานข้อมูลพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน/สถานการณ์ด้านพลังานของประเทศ

โครงการการประชาสัมพันธ ์/ รณรงค์เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และการประหยัดพลังงาน



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -         -          -          -          ศพส.

0.80       0.80        0.80        0.80        ศพส.

2.56       2.56        2.56        2.56        ศพส.

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1.80       -          -          -          สนฟ.

โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แก่บุคลากร 0.18       0.18        0.18        0.18        ศพส.

การให้บริการระบบ e-learning ให้แก่บุคลากรของ สนพ. 0.20       0.20        0.20        0.20        ศพส.

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 : สรา้งความเข้มแข็ง เพ่ือมุง่สูก่ารเปน็องค์กรชัน้น าด้านบรหิารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)
2 2 2 2 -         -          -          -          กพร.

การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร -         -          -          -          กพร.

-         13.00       -          -          

80 85 90 90 -         -          -          -          กพร.

3 3.5 3.7 4 -         -          -          -          กนย.

-         -          -          -          กนย.

3.5 3.7 4 4.5
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สนพ. พ.ศ. 2559 - 2562 3.50       -          -          -          กนย.
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -         -          -          -          กนย.

 - 40 50 50 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี -         -          -          -          กนย.
-         -          -          -          กนย.

30 35 40 45
-         -          -          -          กนย.

- ผลการวเิคราะห์ระดับความส าเร็จ
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ

- ผลการประเมินความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ (VFM)

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
 และทักษะด้าน ICT ให้แก่
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง

4.2.2 ส ารวจ และจัดท า
โปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่
สามารถท างานร่วมกับระบบ
ต่างๆ ได้

การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

สนอ./
สบก.

5.2 มีระบบบริหารจัดการทีไ่ด้
คุณภาพมาตฐานระดับสากล 
และยึดหลักธรรมาภิบาล

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์กร

5.2.1 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโดยน าเกณฑ์ 
PMQA มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการ

การผลักดันให้เกิดการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ สนพ. ระหวา่งปี 2557 - 2561

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ

5.2.2 ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการของ สนพ. และของ
ส านัก/กอง/ศูนย์ ให้มีคุณภาพ
ตามหลัก PDCA

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

การด าเนินงานวเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

5.1 มีโครงสร้าง ระบบงานที่
คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง

- จ านวนกระบวนงานทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเกณฑ์

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
 และปรับปรุงกระบวนงานให้
คล่องตัว/ยืดหยุน่ มี
ประสิทธภิาพ สอดคล้องกับ
ภารกิจและทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าการ
ปฏิบัติงาน สนพ.

โครงการจัดต้ังส านักบริหารงานกองทุน



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

70 75 80 85 -         -          5.00        5.00        กนย.

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

-         -          -          -          กพร.

การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ สนพ. 0.22       -          -          -          กนย.
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบตรวจสอบภายใน -         -          -          -          ตส.

การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน -         -          -          -          ตส.
0.05       0.05        0.05        0.05        สบก.

เทคนิคการเพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน 0.47       0.47        0.47        0.47        สบก.

การจ้างดูแลบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ สนพ. 0.11       0.11        0.11        0.11        สบก.

0.05       -          -          -          สบก.

0.10       -          -          -          สบก.

โครงการบริหารความต่อเนือ่งของ สนพ. 0.01       -          -          -          สบก.
-         -          -          -          

5.00       -          -          -          ผชช.วย.

การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 4.00       4.00        4.00        4.00        สบก.
1.60       1.60        1.60        1.60        สบก.

-         1.00        1.00        1.00        สบก.

การจัดท ารายงานประจ าปีของ สนพ. 0.80       0.80        0.80        0.80        กนย.
การส่งเสริมความเสมอภาค ระหวา่งหญงิชาย 0.04       0.07        0.07        0.07        สบก.

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีรั่บรู้ถึงบทบาท
 และผลการด าเนินงานของ สนพ.

5.2.4 พัฒนางานบริการทัง้
ภายในและภายนอกส านักงาน 
โดยยึดหลักความรวดเร็ว มี
คุณภาพ และตอบสนองความ
พึงพอใจต่อผู้รับบริการ

โครงการฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ระบบบริหารจัดการทีโ่ปร่งใส มี
ประสิทธภิาพ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการปรับปรุงคู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพือ่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานของ สนพ.

โครงการพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานของ สนพ.

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สนพ.

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวงั และความพึง
พอใจของผู้รับบริการทัง้ภายใน-ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สนพ.

สบก./
สนอ.

5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ การด าเนินงานของ 
สนพ. ไปสู่สาธารณชน

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานด้าน
พลังงานแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชน

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (EPPO Public Corporate 
Image)

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และด้าน
การพัสดุ

โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

60 65 70 70 -         1.00        1.00        1.00        สบก.

โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ - 1.50        1.50        1.50        สบก.

70 75 80 85 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง -         -          -          -          สบก.

การปรับปรุงอัตราก าลัง -         -          -          -          สบก.

การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) -         -          -          -          สบก.
3 3.25 3.5 3.75 -         0.50        0.50        0.50        สบก.

3.25 3.5 3.75 4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร -         -          -          -          ศพส.

0.17       0.17        0.17        0.17        สบก.

3 4 5 5 0.32       0.32        0.32        0.32        สบก.

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 0.20       0.20        0.20        0.20        สบก.
0.22       0.22        0.22        0.22        กนย.

0.30       -          -          -          กนย.

0.90       0.90        0.90        0.90        สปป.

0.40       -          -          -          สปป.

0.03       -          -          -          สนอ.

0.40       0.28        0.28        0.28        สนฟ.

0.28       0.28        0.28        0.28        สนฟ.

0.40       -          -          -          สนฟ.

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมาย เมือ่เทียบกับแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล

5.3 มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลทีท่ันสมัย มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นทีย่อมรับ

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกล
ยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ สนพ.

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแผน
ยุทธศาสตร์พลังงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพลังงานทดแทน
 และการอนุรักษ์พลังงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองปิโตรเลียม และ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแผนรองรับ
สภาวะวกิฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้า

5.4 มีทรัพยากรบุคคลทีม่ี
สมรรถนะสูง

- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Core Competency

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในองค์กรให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจงานทีป่ฏิบัติ

โครงการวเิคราะห์สมรรถนะบุคลากร เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการ

- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Functional 
Competency

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English Training 
Course 2015"

การพัฒนาบุคลากรเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

- ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ เพือ่พัฒนาบุคลากรของ สนพ.

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกระบวนการ
งบประมาณและเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแผนแม่บท
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการจัดหา/จัดส่งก๊าซธรรมชาติ

การดูงาน/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวยีนและโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ



กลยุทธ์หลัก/
2555 2556 2557 2558 วิธีการด าเนินการ 2558 2559 2560 2561

เปา้หมาย
เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

0.60       0.28        0.28        0.28        สนฟ.

การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03       0.03        0.03        0.03        สบก.
0.07       0.10        0.10        0.10        สบก.

80 80 80 80 -         -          5.00        5.00        กนย.

0.64       0.64        0.64        0.64        สบก.
50 55 60 65

-         -          3.00        3.00        สบก.

12.00      12.00       12.00       12.00       กนย.

การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนกองทุนเพือ่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในช่วง 55-59 ในส่วนที ่สนพ. รับผิดชอบ

13.00      13.00       13.00       13.00       สนอ.

10.00      10.00       10.00       10.00       ผชช.นอ.

-         -          -          -          สบก.

-         -          -          -          สบก.

-         -          -          -          กนย.

813.82   620.68    685.68    799.68    

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
เงินกองทุน และระบบการ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนือ่ง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน

5.5.2 พัฒนาระบบการใช้จ่าย
เงินกองทุนและระบบการก ากับ
ดูแลการติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มี
ประสิทธภิาพ

การบริหารระบบการประเมินผลของกองทุนเพือ่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

การควบคุม ก ากับดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพือ่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบของกลุ่มคลัง

การเชื่อมโยงข้อมูลเงินน าส่งเข้ากองทุนระหวา่งกรม
สรรพสามิตกับ สนพ. แทนการจัดส่งเอกสาร

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเพือ่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกทีดี่ต่อสังคม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนโยบายการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน

โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนกองทุนเพือ่
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2555-2559

5.5 มีระบบการบริหารกองทุน
พลังงานทีโ่ปร่งใส และมี
ประสิทธภิาพ เพือ่การพัฒนา
พลังงานของประเทศ

- ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมือ่เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

5.5.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพือ่เพิม่
ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร 
และเงินสนับสนุน

โครงการประเมินผล และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม- ร้อยละของจ านวนโครงการทีไ่ด้รับ

ทุนอุดหนุนทัง้ 3 กองทุนทีส่ามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนดา้นพลงังานของประเทศ
90 1 -          -          -          -    -         สปป.

2 -          -          -          -    -         สนฟ.

3 -          -          -          -    -         สนอ.

4 -          -          -          -    -         ศพส.

5 -          -          -          -    -         ศพส.

6 โครงการศึกษาการจดัต้ังศูนยก์ลางธรุกจิพลังงานภูมภิาค -          50.00       -          -    -         สปป.

7 การจดัท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย -          -          -          -    -         สนฟ.

8 0.15         -          -          -    -         สนฟ.

9 0.12         -          -          -    -         สนฟ.

10 -          -          -          -    -         ศพส.

1.1 มนีโยบายและแผน
พลังงานที่ยดึหลักความสมดุล
ระหวา่งความต้องการใช้
พลังงานกบัการจดัหาพลังงาน

การทบทวนและจดัท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (แผน PDP)

แผนปฏบิตัิราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558

 - ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย มาตรการด้านการจดัหาการใช้
พลังงานได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย

1.1.1 จดัท าแผนพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

1.1.2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื
ด้านพลังงานระหวา่งประเทศ

การทบทวนและจดัท าแผนการจดัหากา๊ซธรรมชาติ และแผน
แมบ่ทระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ

การทบทวนและจดัท าแผนพัฒนาอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

การร่วมมอืพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความ
ร่วมมอืพหุภาคีและทวภิาคี

การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
 และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

การวเิคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก
เปรียบเทียบศักยภาพในการแขง่ขนั (Competitiveness) 
ด้านพลังงานของไทยกบัต่างประเทศ

การวเิคราะห์และจดัท าประมาณการแนวโน้มและการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

11 0.50         -          -          -    -         ศพส.

12 1.00         -          -          -    -         กนย.

13 การศึกษาดูงานความร่วมมอืด้านพลังงานระหวา่งประเทศ -          2.00         -          -    -         กนย.

0.6 14 -          -          -          -    -         สนฟ.

15 -          -          -          -    -         สนฟ.

16 -          -          80.00       -    -         สนฟ.

17 -          -          39.50       -    -         สนฟ.

18 แผนรองรับสภาวะวกิฤตด้านพลังงานไฟฟ้า -          -          -          -    1.00       สนฟ.

90 19 -          -          -          -    -         สปป.

20 การปรับราคาขายปลีกกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) -          -          -          -    -         สปป.

21 -          -          19.00       -    -         สนฟ.

22 3.00         -          -          -    -         สนฟ.

23 -          -          -          -    -         สนฟ.

- อตัราการเปล่ียนแปลงการใชพ้ลังงาน
ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของ GDP 
(Energy Elasticity of GDP)

1.2.1 จดัท าแผนความมั่นคงด้าน
พลังงาน รวมทั้งขอ้เสนอ
มาตรการการส่งเสริมความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ ให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

1.3 มนีโยบายและมาตรการ
ราคาพลังงานที่เป็นธรรม
สอดคล้องกบัสถานการณ์

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอเชงินโยบาย
 มาตรการราคาพลังงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

การร่วมมอืจดัท าขอ้มลู และประมาณการด้านพลังงานร่วมกบั
สมาชกิในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

รายงานผลความร่วมมอืด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN, APEC 
และ BIMSTEC

การทบทวน/จดัท าหลักเกณฑ์ และก าหนดโครงสร้างราคา
พลังงานให้สะท้อนต้นทุน

โครงการทบทวนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีน

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจดัท านโยบายอตัรา
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 - 2563

การศึกษารูปแบบโครงสร้างกจิการไฟฟ้าในประเทศ และ
ต่างประเทศ

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และ
ส่งเสริมการแขง่ขนัในภาคพลังงาน
ให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม

โครงการศึกษาและทบทวนนโยบายและกลไกทางด้านราคาค่า
ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสิทธภิาพในระยะยาว

1.2 ประเทศมคีวามมั่นคงด้าน
พลังงานมพีลังงานใชอ้ยา่ง
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
อยา่งยั่งยนื

การปรับปรุงประสิทธภิาพทางเลือกในการใชเ้ชื้อเพลิงใน
โรงงานไฟฟ้า

การขยายระบบโครงขา่ย และแผนการลงทุนในกจิการไฟฟ้า
ของ 3 การไฟฟ้า

โครงการเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

5 24 -          20.00       -          -    -         กนย.

25 -          -          -          -    -         สนพ.

80 26 การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานด้านนโยบายพลังงาน -          -          -          -    -         กนย.

27 -          -          -          -    -         กนย.

28 3.00         -          -          -    -         กนย.

29 -          -          10.00       -    -         สนอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สง่เสริมและพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด
65 30 -          -          200.00     -    -         สนอ.

31 -          -          8.30         -    -         สนอ.

32 -          -          6.00         -    -         สนอ.

33 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านพลังงานทดแทน -          -          6.50         -    -         สนอ.

34 งานด้านส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ -          -          -          -    -         กนย.

1.4  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) มส่ีวนร่วมใน
การให้ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนการบริหารพลังงาน
เพื่อให้เกดิการยอมรับและให้
ความร่วมมอืในการด าเนิน
กจิการพลังงาน

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการส่งเสริม
การวจิยัและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนและสนับสนุนการลงทุน
วจิยัพัฒนาเทคโนโลย/ีต้นแบบ
การผลิตพลังงาน

โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พัฒนาเทคโนโลยพีลังงาน
ทดแทน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิยัด้านพลังงานทดแทนแกน่ักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา

- ระดับความส าเร็จในการให้
ความส าคัญกบัผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และมส่ีวนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน

2.1 มขีอ้เสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

1.5 มรีะบบการก ากบัติดตาม
นโยบายและแผนบริหาร
พลังงานที่มปีระสิทธภิาพ

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถกู
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ

1.5.1 ปรับปรุงการก ากบั ดูแล
การติดตาม และประเมนิผลด้าน
พลังงานอยา่งเป็นระบบ

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบาย/แผนพลังงาน

โครงการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในกจิการ
พลังงาน

โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
20 ปี

1.4.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจ
ด้านนโยบายและแผนพลังงาน

โครงการประชาสัมพันธต์ามสถานการณ์ด้านพลังงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี
 รายเดือนและรายไตรมาส (สงป.301)

โครงการติดตามและประเมนิผลเชงินโยบายและแผนด้าน
พลังงาน
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

0.5 35 -          -          -          -    -         สนฟ.

12.4 36 -          -          50.00       -    -         สปป.

37 5.00         -          -          -    -         สนฟ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : สง่เสริมและพัฒนาทุกภาคสว่นในการอนุรักษ์ และการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธภิาพ
38 -          -          200.00     -    -         สนอ.

39 -          -          8.30         -    -         สนอ.

40 -          -          6.00         -    -         สนอ.

41 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน -          -          6.50         -    -         สนอ.
42 -          -          20.00       -    -         สนอ.

43 -          -          2.75         -    -         สนอ.

44 การจดัท าส่ือการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน -          -          -          -    -         สนอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นพลงังานของประเทศ
86 45 การเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -          -          -          -    -         ศพส.

46 -          -          -          -    -         สนอ

12 47 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูดัชนีพลังงาน 3.00         -          -          -    -         ศพส.
48 -          -          -          -    -         ศพส.

49 การจดัท ารายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.70         -          -          -    -         ศพส.

โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พัฒนาเทคโนโลยอีนุรักษ์
พลังงาน

โครงการการประชาสัมพันธ ์/ รณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
 และการประหยดัพลังงาน

2.2.2 ส่งเสริมการใชพ้ลังงาน
ทดแทน โดยใชร้าคาตลาดจงูใจ
ผู้ใชแ้ละผู้จ าหน่าย

5

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใชพ้ลังงาน
ทดแทนเชี้อเพลิงชวีภาพ

3.1.1 ส่งเสริมการวจิยัและพัฒนา
เทคโนโลยด้ีานการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอตุสาหกรรม 
อาคาร ครัวเรือน และภาคขนส่ง

4.1.1 พัฒนาขอ้มลูสารสนเทศ
พลังงานของประเทศให้มคีวาม
มั่นคง ปลอดภัย และความถกู
ต้องของระบบสารสนเทศตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิยัด้านอนุรักษ์พลังงานแกน่ักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา

4.1 มขีอ้มลูสารสนเทศด้าน
พลังงานของประเทศที่ครบถว้น
 ถกูต้อง แมน่ย า ทัน
สถานการณ์ และเชื่อถอืได้

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขอ้มลูสารสนเทศด้านพลังงานของ
ประเทศ

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใชพ้ลังงาน
ทดแทน NGV

- จ านวนบทความ/บทวเิคราะห์ด้าน
พลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเวบ็ไซด์)

3.1 เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งรู้
คุณค่าในทุกภาคส่วน

- ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การ
อนุรักษ์ และประหยดัพลังงานให้เป็น
วนิัยของคนในชาติ

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
สะอาด

การจดัการด้านการใชพ้ลังงาน (DSM) และการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2.2 มกีารพัฒนาพลังงานที่เป็น
มติรกบัส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบการติดตามและจดัท านโยบายเพื่อ
บริหารจดัารการผลิตและการใชเ้ชื้อเพลิงชวีภาพร่วมกบั
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศ

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ และจติส านึกในการใช้
พลังงานอยา่งประหยดัตลอดจน
การอนุรักษ์พลังงานกบัการ
ป้องกนั/บรรเทาผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน

การพัฒนาฐานขอ้มลูพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

โครงการศูนยเ์ผยแพร่ความรู้ด้านการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

80 50 -          -          -          -    -         ศพส.

51 การพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการ สนพ. (DOC) -          -          -          -    -         ศพส.

52 -          -          -          -    -         ศพส.

53 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -          -          -          -    -         ศพส.

54 0.80         -          -          -    -         ศพส.

55 2.56         -          -          -    -         ศพส.

56 โครงการพัฒนาระบบจดัเกบ็เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 1.80         -          -          -    -         สนฟ.

57 โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แกบุ่คลากร 0.18         -          -          -    -         ศพส.

58 การให้บริการระบบ e-learning ให้แกบุ่คลากรของ สนพ. 0.20         -          -          -    -         ศพส.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าดา้นบริหารจดัการพลงังาน (Strengthening EPPO)
2 59 -          -          -          -    -         กพร.

60 การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร -          -          -          -    -         กพร.

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร

4.2 มรีะบบสารสนเทศที่
ทันสมยัเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและเพิ่มขดี
ความสามารถในการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน

4.2.2 ส ารวจ และจดัท าโปรแกรม
และระบบฐานขอ้มลูที่สามารถ
ท างานร่วมกบัระบบต่างๆ ได้

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
และทักษะด้าน ICT ให้แก่
บุคลากรทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
และปรับปรุงกระบวนงานให้
คล่องตัว/ยดืหยุ่น มปีระสิทธภิาพ
 สอดคล้องกบัภารกจิและทันสมยั
เหมาะสมกบัสถานการณ์

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ICT เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ระบบสารสนเทศด้านพลังงานให้
มปีระสิทธภิาพ

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าการ
ปฏิบัติงาน สนพ.

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเกณฑ์

5.1 มโีครงสร้าง ระบบงานที่
คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง

การจดัหาคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

การด าเนินงานตามแผนแมบ่ท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)

การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

90 61 -          -          -          -    -         กพร.

4

62 โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ สนพ. พ.ศ. 2559 - 2562 3.50         -          -          -    -         กนย.

4.5 63 การจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -          -          -          -    -         กนย.

64 การจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี -          -          -          -    -         กนย.
65 -          -          -          -    -         กนย.

50 66 -          -          -          -    -         กนย.

50 67 โครงการพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณ -          -          -          -    -         สบก.
68 0.05         -          -          -    -         สบก.

85
69 -          -          -          -    -         กพร.

90
70 การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของ สนพ. 0.22         -          -          -    -         กนย.

85 71 โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูระบบตรวจสอบภายใน -          -          -          -    -         ตส.
72 0.05         -          -          -    -         สบก.

73 เทคนิคการเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน 0.47         -          -          -    -         สบก.
74 0.11         -          -          -    -         สบก.

75 -          -          0.05         -    -         สบก.

76 -          -          0.10         -    -         สบก.

77 โครงการบริหารความต่อเนื่องของ สนพ. 0.01         -          -          -    -         สบก.

- ผลการประเมนิความคุ้มค่าในเชงิ
ภารกจิของรัฐ (VFM)

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
 ประจ าปีงบประมาณ

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์กร

- ผลการวเิคราะห์ระดับความส าเร็จการ
ใชจ้า่ยงบประมาณ (PART)

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ภายนอก)

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน

5.2 มรีะบบบริหารจดัการที่ได้
คุณภาพมาตฐานระดับสากล 
และยดึหลักธรรมาภิบาล

5.2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการโดยน าเกณฑ์ PMQA มา
เป็นเคร่ืองมอืในการด าเนินการ

5.2.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. 
และของส านัก/กอง/ศูนย ์ให้มี
คุณภาพตามหลัก PDCA

โครงการปรับปรุงคู่มอืการเบิกจา่ยเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานของ สนพ.

โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจา่ยเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ 
สนพ.

การจา้งดูแลบ ารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ระบบบริหารจดัการที่โปร่งใส มี
ประสิทธภิาพ ยดึหลักธรรมาภิบาล

โครงการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่รับรู้ถงึบทบาท 
และผลการด าเนินงานของ สนพ.

การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิของ
ภาครัฐ (VFM)

การด าเนินงานวเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการใชจ้า่ย
งบประมาณ (PART)

การจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญช ีและด้าน
การพัสดุ

การผลักดันให้เกดิการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ สนพ.ระหวา่งปี 2557 - 2561
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

78 -          -          -          -    -         

79 -          -          5.00         -    -         ผชช.วย.

80 4.00         -          -          -    -         สบก.

81 1.60         -          -          -    -         สบก.

82 -          -          -          -    -         สบก.

83 การจดัท ารายงานประจ าปีของ สนพ. 0.80         -          -          -    -         กนย.
84 การส่งเสริมความเสมอภาค ระหวา่งหญิงชาย 0.04         -          -          -    -         สบก.

70 85 โครงการระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -          -          -          -    -         สบก.

86 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) -          -          -          -    -         สบก.

80- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมาย เมื่อเทียบกบัแผนกลยทุธก์าร
บริหารทรัพยากรบุคคล

5.3 มรีะบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมยั มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวงั และความพึง
พอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกและผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียของ สนพ.

การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มกีาร
ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ 
การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่
สาธารณชน

สบก./สนอ.

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (EPPO Public Corporate 
Image)

5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน โดยยดึ
หลักความรวดเร็ว มคุีณภาพ และ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานด้าน
พลังงานแกห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยทุธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สนพ.

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน



เป้าหมาย กลยทุธห์ลกั/
2558 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

3.75 87 การพัฒนาระบบการจดัการความรู้ในองค์กร -          -          -          -    -         ศพส.

88 0.17         -          -          -    -         สบก.

4

89 0.32         -          -          -    -         สบก.

5 90 การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.20         -          -          -    -         สบก.
91 0.22         -          -          -    -         กนย.

92 0.30         -          -          -    -         กนย.

93 0.90         -          -          -    -         สปป.

94 0.40         -          -          -    -         สปป.

95 0.40         -          -          -    -         สนฟ.

96 0.28         -          -          -    -         สนฟ.

97 0.40         -          -          -    -         สนฟ.

98 0.60         -          -          -    -         สนฟ.

99 0.03         -          -          -    -         สนอ.

100 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03         -          -          -    -         สบก.
101 0.07         -          -          -    -         สบก.

โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษ หลักสูตร "English Training 
Course 2015"

การดูงาน/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโรงไฟฟ้า
พลังงานหมนุเวยีนและโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

- ระดับคะแนนขดีสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Core Competency

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ให้เป็นผู้มคุีณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปิโตรเลียม 
และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนโยบายการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน

- ระดับคะแนนขดีสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Functional 
Competency

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผน
ยทุธศาสตร์พลังงาน

- ระดับความส าเร็จของการจดัการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้มคีวามเหมาะสมกบั
ภารกจิงานที่ปฏิบัติ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจติส านึกที่ดีต่อสังคม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผนรองรับ
สภาวะวกิฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

5.4 มทีรัพยากรบุคคลที่มี
สมรรถนะสูง

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการ
งบประมาณและเงินกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผนแมบ่ท
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจดัหา/จดัส่งกา๊ซธรรมชาติ

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองจดัหาพลังงาน
ไฟฟ้า



เป้าหมาย กลยทุธห์ลกั/
2558 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

แหลง่เงิน (ลา้นบาท)
เจา้ภาพเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

80 102 -          -          -          0.64   -         สบก.

103 -          -          12.00       -    -         กนย.
65

104 -          -          13.00       -    -         สนอ.

105 -          -          10.00       -    -         ผชช.นอ.

106 -          -          -          -    -         สบก.

107 -          -          -          -    -         สบก.

37.18      72.00      703.00    0.64  1.00      813.82    

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู
สารสนเทศด้านเงินกองทุน และ
ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มลูกบั
หน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเนื่อง

การควบคุม ก ากบัดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี
 และการพัสดุของกองทุนเงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม กองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มคลัง

5.5.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

การเชื่อมโยงขอ้มลูเงินน าส่งเขา้กองทุนระหวา่งกรม
สรรพสามติกบั สนพ. แทนการจดัส่งเอกสาร

5.5.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ย
เงินกองทุนและระบบการก ากบั
ดูแลการติดตามและประเมนิผล
การใชจ้า่ยเงินกองทุนให้มี
ประสิทธภิาพ

โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอดุหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

โครงการติดตามประเมนิผลโครงการภายใต้แผนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่งปี 2555 -2559

5.5 มรีะบบการบริหารกองทุน
พลังงานที่โปร่งใส และมี
ประสิทธภิาพ เพื่อการพัฒนา
พลังงานของประเทศ

- ร้อยละการใชจ้า่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบกบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

การบริหารระบบการประเมนิผลของกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับ
ทุนอดุหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ

การก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามแผนกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในชว่ง 55-59 ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ
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หนา้ที ่1

กพร. 01

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรก์ระทรวง / กลยุทธ ์- วิธกีาร (กรม)
กลยุทธ์- วิธกีาร ยุทธศาสตรห์น่วยงาน

04-04-000-000 เป้าหมายเชิงนโยบาย : ประเทศไทยมีความมั่นคงด้าน
พลังงาน โดยอุตสาหกรรมพลังงานของไทย สามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ รวมถึงสามารถจัดหาพลังงานและ
ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างเพยีงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
 รวมถึงมีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้และการน าเข้า
เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธภิาพของการใช้พลังงาน

กลยุทธ-์วธิกีาร :  - ยุทธศ์าสตร์กระทรวง : การก ากับดูแลกิจการพลังงานและ
ราคาพลังงาน

ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : สร้างสรรค์นโยบายและบริหาร
แผนด้านพลังงานของประเทศ
ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ
ยุทธศ์าสตร์หน่วยงาาน : สร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน 
(Strengthening EPPO)

พฒันานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
ไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง
พฒันาระบบบริหารจัดการ สนพ. ให้เป็นองค์กรที่มี
คุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏบิัติงานด้าน
พลังงานและการให้บริการ

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2558 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิัติกรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏบิัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาว สมใจ  อ่อนทอง   วนัที่ : 30 มิถุนายน 2557  เวลา : 15:55:23)

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน



หนา้ที ่1

กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยทุธ์ - วิธีการ
หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น 98.0422  1,100.0000  97.2596     1,100.0000      116.2486     1,100.0000      121.0968     1,100.0000      432.6472     4,400.0000      

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.5(1) ประเทศไทยมี
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยอตุสาหกรรม
พลังงานของไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศ รวมถึงสามารถจัดหาพลังงานและ
ให้บริการด้านพลังงานได้อยา่งเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน รวมถึงมี
การผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณการ
ใช้และการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของ
ประเทศ ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธภิาพ
ของการใช้พลังงาน

   98.0422     1,100.0000      97.2596        1,100.0000       116.2486        1,100.0000       121.0968        1,100.0000       432.6472        4,400.0000

04-04-00-000 กลยทุธ์-วธิกีาร : -    98.0422     1,100.0000      97.2596        1,100.0000       116.2486        1,100.0000       121.0968        1,100.0000       432.6472        4,400.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ก ากบั
กจิการพลังงานให้มีความปลอดภัยและราคา
เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

   98.0422     1,100.0000      97.2596        1,100.0000       116.2486        1,100.0000       121.0968        1,100.0000       432.6472        4,400.0000

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัหาเงินกู้ตามความ
ต้องการของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ
และอย่างต่อเนื่อง>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัใหม้ีการฝึกซ้อมการ
แก้ไขวกิฤติด้านพลังงาน >>

ร้อยละ 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : น้ ามันที่จ าหน่ายได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธรุกิจพลังงานก าหนด
ไม่น้อยกวา่>>

ร้อยละ 98 98 98 98

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่
ปฏบิติัตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการด้านราคาพลังงานที่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้พิจารณานโยบาย 
>>

ร้อยละ 80 85 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความส าเร็จใน
เนื้องานการออกแบบระบบท่อขนส่งน้ ามันและ
คลังน้ ามัน 
>>

ร้อยละ 80 20

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2557-2560 หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง / เป้าหมาย
การให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

 กรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน

pln52rdoc3001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2558 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏิบัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาว สมใจ  ออ่นทอง   วนัที่ : 30 มิถุนายน 2557  เวลา : 15:55:23)

แผนปฎบิัตริาชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
 กระทรวง : พลงังาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด



หนา้ที ่2

กพร. 02

รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยทุธ์ - วิธีการ
หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2557-2560 หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง / เป้าหมาย
การให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  มี
นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานท่ี
เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศ
อยา่งเพียงพอและยัง่ยนื

   98.0422     1,100.0000      97.2596        1,100.0000       116.2486        1,100.0000       121.0968        1,100.0000       432.6472        4,400.0000 ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้พิจารณานโยบาย>>

ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการ
ใหค้วามส าคัญกับผู้รับบริการ และการเปดิโอกาส
ใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็และมีส่วนร่วมใน
การใหข้้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน>>

ระดับ 5 5 5 5

<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการเปน็ไป
ตามแผนปฏบิติัที่ก าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
อยู่ในวงเงินที่ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596 116.2486 121.0968

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน
 และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

98.0422 1100      97.2596        1,100.0000       116.2486        1,100.0000       121.0968        1,100.0000       432.6472        4,400.0000



หนา้ที ่1

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบรกิารกระทรวง /เปา้หมายบรกิาร
หน่วยงาน /

ชือ่ตวัชีว้ดั

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.
รวมทัง้สิน้   98.0422   1,100.0000   97.2596   1,100.0000   116.2486   1,100.0000   121.0968   1,100.0000   432.6472   4,400.0000

เป้าหมายเชงินโยบาย : 3.5(1) 
ประเทศไทยมีความมัน่คงด้าน
พลังงาน โดยอตุสาหกรรม
พลังงานของไทย สามารถสร้าง
รายได้ให้กบัประเทศ รวมถงึ
สามารถจัดหาพลังงานและ
ให้บริการด้านพลังงานได้อยา่ง
เพยีงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ ในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาค
ส่วน รวมถงึมีการผลิตและการ
ใชพ้ลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ลดปริมาณการใชแ้ละการ
น าเขา้เชือ้เพลิงฟอสซิลของ
ประเทศ ควบคู่ไปกบัการเพิ่ม
ประสิทธภิาพของการใชพ้ลังงาน

   98.0422     1,100.0000    97.2596     1,100.0000    116.2486     1,100.0000    121.0968     1,100.0000    432.6472     4,400.0000

ภารกจิพื้นฐาน    98.0422     1,100.0000    97.2596     1,100.0000    116.2486     1,100.0000    121.0968     1,100.0000    432.6472     4,400.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ก ากบั
กจิการพลังงานให้มีความปลอดภยัและราคา
เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

   98.0422     1,100.0000    97.2596     1,100.0000    116.2486     1,100.0000    121.0968     1,100.0000    432.6472     4,400.0000

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัหาเงินกูต้าม
ความต้องการของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
อย่างเพยีงพอและอย่างต่อเนื่อง>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัให้มีการฝึกซ้อม
การแกไ้ขวกิฤติด้านพลังงาน >>

ร้อยละ 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : น้ ามันที่จ าหน่ายได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธรุกจิพลังงาน
ก าหนดไม่น้อยกวา่>>

ร้อยละ 98 98 98 98

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ
พลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมตาม
กฎหมาย>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้าน
ราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
พจิารณานโยบาย 
>>

ร้อยละ 80 85 90

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ดั ปงีบประมาณ 2557

pln52rdoc1003  ขอ้มูล ณ ปี :2558 Version : 1A.3 ขัน้ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิัติกรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏบิัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาว สมใจ  ออ่นทอง   วนัที่ : 30 มิถนุายน 2557  เวลา : 15:57:19)

แผนปฎบิัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : งพลังงาน กรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นโยบายที่ :3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ :3.5 นโยบายพลังงาน

ปงีบประมาณ 2558 ปงีบประมาณ 2559 ปงีบประมาณ 2560 ปงีบประมาณ 2557-2560 หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ผลผลิต-โต
รงการ /
กิจกรรม



หนา้ที ่2

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบรกิารกระทรวง /เปา้หมายบรกิาร
หน่วยงาน /

ชือ่ตวัชีว้ดั

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ดั ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2558 ปงีบประมาณ 2559 ปงีบประมาณ 2560 ปงีบประมาณ 2557-2560 หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ผลผลิต-โต
รงการ /
กิจกรรม

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความส าเร็จในเนื้องานการออกแบบระบบ
ท่อขนส่งน้ ามันและคลังน้ ามัน 
>>

ร้อยละ 80 20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  มี
นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่
เหมาะสมต่อการใชแ้ละการพฒันาประเทศ
อยา่งเพยีงพอและยัง่ยนื

   98.0422     1,100.0000    97.2596     1,100.0000    116.2486     1,100.0000    121.0968     1,100.0000    432.6472     4,400.0000 ส านักงาน
นโยบาย
และแผน
พลังงาน

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้พจิารณานโยบาย>>

ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จ
ในการให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการ และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ
นโยบายและแผนบริหารพลังงาน>>

ระดับ 5 5 5 5

<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่ก าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596 116.2486 121.0968

ผลผลิต/โครงการ : ขอ้เสนอแนะ
นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อ
การบริหารจัดการด้านพลังงาน

   98.0422     1,100.0000    97.2596     1,100.0000    116.2486     1,100.0000    121.0968     1,100.0000    432.6472     4,400.0000

กจิกรรม : ศึกษา วเิคราะห์ 
เสนอแนะยทุธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงาน และมาตรการด้าน
พลังงาน

   49.1178     1,100.0000    47.5024     1,100.0000      53.3058     1,100.0000      55.6545     1,100.0000    205.5805     4,400.0000

กจิกรรม : การวเิคราะห์
พยากรณ์และพฒันาระบบ
สารสนเทศด้านพลังงาน

   15.1464                 -        6.5748                 -        21.4261                 -        22.2146                 -        65.3619                 -   

กจิกรรม : สนับสนุนการ
ปฏบิัติงานของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

   33.7780                 -      34.2717                 -        41.5167                 -        43.2277                 -      152.7941                 -   

กจิกรรม : พฒันาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

           -                   -        8.9107                 -                -                   -                -                   -          8.9107                 -   



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2558   59 | P a g e  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ส ำนักงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา้ที ่1

วิสยัทัศน์

พันธกิจ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง กลยุทธ/์
เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน วิธีด าเนินการที่ก าหนดในแผนบริหารราชการ

แผ่นดิน

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายพลังงาน

เปา้หมายเชิงนโยบาย : 3.5(1) ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดย
อุตสาหกรรมพลังงานของไทย สามารถ
สร้างรายได้ใหก้ับประเทศ รวมถึง
สามารถจัดหาพลังงานและใหบ้ริการด้าน
พลังงานได้อย่างเพยีงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ ในราคาที่เหมาะสม
เปน็ธรรมต่อทกุภาคส่วน รวมถึงมีการ
ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้ เพื่อลดปริมาณ
การใช้และการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
ของประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

PLN52RDOC1001_SHEET1  ข้อมูล ณ ปี :2558 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิัติกรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏบิัติ : 
120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาว สมใจ  อ่อนทอง   วันที่ : 30 มิถุนายน 2557  เวลา : 15:53:13)

กระทรวงพลงังาน
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเปน็องค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยัง่ยืนของประเทศ

2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขปอ้งกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว
4. ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ
6. พฒันาสู่การเปน็องค์กรเชิงยุทธศาสตร์

1. เสนอแนะนโยบายและบรูราการแผนบริหารพลังงานของประเทศ



หนา้ที ่2

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง กลยุทธ/์
เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน วิธีด าเนินการที่ก าหนดในแผนบริหารราชการ

แผ่นดิน

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ก ากับ
กิจการพลังงานใหม้ีความปลอดภยัและราคา
เหมาะสมเปน็ธรรมต่อทกุภาคส่วน
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินกู้ตามความ
ต้องการของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างเพยีงพอ
และอย่างต่อเนื่อง>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดให้มีการฝึกซ้อมการ
แก้ไขวิกฤติด้านพลังงาน >>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ ามันที่จ าหน่ายได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดไม่น้อย
กว่า>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่
ปฏบิัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการด้านราคาพลังงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้พจิารณานโยบาย 
>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความส าเร็จใน
เนื้องานการออกแบบระบบท่อขนส่งน้ ามันและคลัง
น้ ามัน 
>>

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  มี
นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่
เหมาะสมต่อการใช้และการพฒันาประเทศ
อย่างเพยีงพอและยัง่ยืน
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้พจิารณานโยบาย>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหาร
พลังงาน>>

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการเป็นไป
ตามแผนปฏบิัติที่ก าหนด>>
<<ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ>>



รายการ ผู้รบัผิดชอบ
หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทัง้สิน้    98.0422    1,100.0000     1,198.0422   97.2596    1,100.0000    1,197.2596    116.2486    1,100.0000     1,216.2486    121.0968    1,100.0000     1,221.0968    432.6472    4,400.0000     4,832.6472
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกจิ     98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472

ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายพลังงาน     98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472
ภารกจิพื้นฐาน     98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
 :  ก ากบักจิการพลังงานให้มี
ความปลอดภยัและราคา
เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

    98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัหาเงินกู้
ตามความต้องการของกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงอย่างเพยีงพอและอย่าง
ต่อเนื่อง>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัให้มีการ
ฝึกซ้อมการแกไ้ขวกิฤติด้านพลังงาน >>

ร้อยละ 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : น้ ามันที่
จ าหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
กรมธรุกจิพลังงานก าหนดไม่น้อยกวา่>>

ร้อยละ 98 98 98 98

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : 
ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ด้านราคาพลังงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้พจิารณานโยบาย 
>>

ร้อยละ 80 85 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความส าเร็จในเนื้องานการออกแบบ
ระบบท่อขนส่งน้ ามันและคลังน้ ามัน 
>>

ร้อยละ 80 20

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน :  มีนโยบาย แผน
และมาตรการด้านพลังงานที่
เหมาะสมต่อการใชแ้ละการ
พฒันาประเทศอยา่งเพยีงพอ
และยัง่ยนื

    98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 
ข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
มาตรการด้านพลังงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้พจิารณา
นโยบาย>>

ร้อยละ 90 90 90 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดับ
ความส าเร็จในการให้ความส าคัญ
กบัผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหาร
พลังงาน>>

ระดับ 5 5 5 5

ปงีบประมาณ 2558 ปงีบประมาณ 2559 ปงีบประมาณ 2560 ปงีบประมาณ 2557-2560

PLN52RDOC1001_SHEET2  ขอ้มูล ณ ปี :2558 Version : 1A.3 ขัน้ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิัติกรม : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานหน่วยปฏบิัติ : 120060000001 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(ผู้พมิพร์ายงาน : นางสาว สมใจ  ออ่นทอง   วนัที่ : 30 มิถนุายน 2557  เวลา : 15:53:13)

งพลังงาน
านนโยบายและแผนพลังงาน หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ดั ปงีบประมาณ 2557



รายการ ผู้รบัผิดชอบ
หน่วยนับ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงีบประมาณ 2558 ปงีบประมาณ 2559 ปงีบประมาณ 2560 ปงีบประมาณ 2557-2560ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ดั ปงีบประมาณ 2557

<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ระยะเวลา
ด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ที่ก าหนด>>

เดือน 12 12 12 12

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่
ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596 116.2486 121.0968

ผลผลิต/โครงการ : 
ขอ้เสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการเพื่อ
การบริหารจัดการด้าน
พลังงาน

    98.0422     1,100.0000      1,198.0422    97.2596      1,100.0000      1,197.2596     116.2486      1,100.0000      1,216.2486     121.0968      1,100.0000      1,221.0968     432.6472      4,400.0000      4,832.6472 ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 
จ านวนของข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้าน
พลังงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการด้านนโยบาย
พลังงาน>>

เร่ือง 10 12 14 16

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละของนโยบาย แผน และ
มาตรการที่ได้รับการขยายผล
ในการน าไปปฏิบัติ>>

ร้อยละ 80 80 80 80

<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ร้อยละ
ของการจดัท าข้อเสนอแนะ 
นโยบาย แผนและมาตรการ
ด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด>>

ร้อยละ 100 100 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : 
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอยู่
ในวงเงินที่ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596 116.2486 121.0968

กจิกรรม : ศึกษา 
วเิคราะห์ เสนอแนะ
ยทุธศาสตร์ นโยบาย
 แผนงาน และ
มาตรการด้านพลังงาน

    49.1178     1,100.0000      1,149.1178    47.5024      1,100.0000      1,147.5024       53.3058      1,100.0000      1,153.3058       55.6545      1,100.0000      1,155.6545     205.5805      4,400.0000      4,605.5805

<<ตัวชี้วดั : จ านวน
ข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อ
ผู้บริหารส านักงาน
นโยบายและแผน

เร่ือง 10 12 14 16

กจิกรรม : การ
วเิคราะห์พยากรณ์
และพฒันาระบบ
สารสนเทศด้าน

    15.1464                  -            15.1464      6.5748                  -             6.5748       21.4261                  -            21.4261       22.2146                  -            22.2146       65.3619                  -            65.3619

<<ตัวชี้วดั : จ านวน
บทความ/บทวเิคราะห์
ด้านพลังงานที่ได้รับการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่ภายใน
ปีงบประมาณ (ผ่านเวบ็

เร่ือง 18 12 12 12

กจิกรรม : สนับสนุน
การปฏบิัติงานของ
ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

    33.7780                  -            33.7780    34.2717                  -            34.2717       41.5167                  -            41.5167       43.2277                  -            43.2277     152.7941                  -          152.7941

<<ตัวชี้วดั : ร้อยละ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการภายใน
หน่วยงาน>>

ร้อยละ 85 90 90 90

กจิกรรม : พฒันา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

            -                    -                    -        8.9107                  -             8.9107               -                    -                    -                 -                    -                    -          8.9107                  -              8.9107

<<ตัวชี้วดั : ร้อยละ
อตัราเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ ICT>>

ร้อยละ 80



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทัง้สิน้   98.0422    1,100.0000    1,198.0422   97.2596    1,100.0000    1,197.2596

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกจิ    98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596

ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายพลังงาน    98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596

ภารกจิพื้นฐาน    98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ก ากบักจิการพลังงาน
ใหมี้ความปลอดภยัและราคาเหมาะสมเปน็ธรรมต่อทุกภาค
ส่วน

   98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัหาเงินกูต้ามความต้องการของกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงอยา่งเพยีงพอและอยา่งต่อเนื่อง >>

ร้อยละ 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : จดัใหม้ีการฝึกซ้อมการแกไ้ขวกิฤติด้าน
พลังงาน >>

ร้อยละ 100

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : น้ ามันที่จ าหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กรมธรุกจิพลังงานก าหนดไม่น้อยกวา่>>

ร้อยละ 98 98

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏบิติัตาม
มาตรฐานคุณภาพความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย >>

ร้อยละ 100 100

ปงีบประมาณ 2558

PLN52RDOC1001_SHEET3  ข้อมลู ณ ป ี:2558 Version : 1A.3 ขัน้ทบทวนแผน(1) >> หนว่ยปฏบิติักรม : ส านกังานนโยบายและแผนพลังงานหนว่ยปฏบิติั : 120060000001 ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาว สมใจ  ออ่นทอง   วันที่ : 30 มถิุนายน 2557  เวลา : 15:53:13)

กระทรวงพลังงาน
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง)

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2557



รายการ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงีบประมาณ 2558ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2557

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของขอ้เสนอแนะนโยบายและ
มาตรการด้านราคาพลังงานที่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้พจิารณา
นโยบาย 
>>

ร้อยละ 80

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความส าเร็จในเนื้องานการ
ออกแบบระบบท่อขนส่งน้ ามันและคลังน้ ามัน 
>>

ร้อยละ 80

เปา้หมายการใหบ้ริการหนว่ยงาน :  มนีโยบาย แผนและ
มาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการ
พัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยัง่ยืน

   98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ขอ้เสนอแนะ นโยบาย และมาตรการ
ด้านพลังงานที่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้พจิารณานโยบาย >>

ร้อยละ 90 90

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ระดับความส าเร็จในการใหค้วามส าคัญ
กบัผู้รับบริการ และการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเหน็และมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอนโยบายและแผนบริหาร
พลังงาน>>

ระดับ 5 5

<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการเปน็ไปตามแผนปฏบิติั
ที่ก าหนด>>

เดือน 12 12

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอยูใ่นวงเงินที่
ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596

ผลผลิต/โครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ
มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

   98.0422     1,100.0000     1,198.0422    97.2596     1,100.0000     1,197.2596 ส านักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน

<<ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนของขอ้เสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้าน
นโยบายพลังงาน>>

เร่ือง 10 12

<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และ
มาตรการที่ได้รับการขยายผลในการน าไปปฏบิติั >>

ร้อยละ 80 80
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<<ตัวชี้วดัเชิงเวลา : ร้อยละของการจดัท าขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด>>

ร้อยละ 100 100

<<ตัวชี้วดัเชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานอยูใ่นวงเงิน
ที่ได้รับ>>

ล้านบาท 98.0422 97.2596

กจิกรรม : ศึกษา วิเคราะห ์เสนอแนะยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน

   49.1178     1,100.0000     1,149.1178    47.5024     1,100.0000     1,147.5024

<<ตัวชี้วดั : จ านวนขอ้เสนอแนะ นโยบาย และมาตรการ
ด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน>>

เร่ือง 10 12

กจิกรรม : การวิเคราะหพ์ยากรณ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านพลังงาน

   15.1464                 -           15.1464      6.5748                 -             6.5748

<<ตัวชี้วดั : จ านวนบทความ/บทวเิคราะหด้์านพลังงานที่
ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ภายในปงีบประมาณ (ผ่านเวบ็
ไซด์)>>

เร่ือง 18 12

กจิกรรม : สนบัสนนุการปฏบิติังานของส านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน

   33.7780                 -           33.7780    34.2717                 -           34.2717

<<ตัวชี้วดั : ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการภายใน
หน่วยงาน>>

ร้อยละ 85 90

กจิกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ            -                   -                   -        8.9107                 -             8.9107
<<ตัวชี้วดั : ร้อยละอตัราเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ ICT>> ร้อยละ 80
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บทที่ 5 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) 

 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 
ส าหรับแนวทางการสื่อสารนั้น สนพ. ก าหนดให้มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของ สนพ. ดังนี้ 
1.1 จุดประสงค์ในการสื่อสาร 

1) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจทิศทางของ สนพ. น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วางใจ รวมทั้งมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

1.2 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร 
1) ผู้บริหารของ สนพ.  
2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 

1.3 วิธีการและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
มีวิธีการและผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารของ สนพ.  1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/น าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 ครั้ง/ปี คณะท างาน 
 2. ส่งแผนกลยุทธ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งให้ทุกส านัก/ศูนย์ถือ

ปฏิบัติ 
1 ครั้ง/ปี กนย. 

 3. เสนอผลการด าเนินงานในท่ีประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/ครั้ง กนย. 
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/ส านัก และ/หรือ 
ระดับบุคคล และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้ง/ปี กพร. 

 2. ด าเนินการติดตามตามก าหนดระยะเวลา รอบ 6,9 และ 
12 เดือน 

กพร. 

3. เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 1. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ ในเว็บไซด์ของ สนพ. ตลอดป ี กนย./ศพส. 
 2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีลงในเว็บไซด์ของ สนพ. 
ตลอดป ี กนย./ศพส. 

 3. การระบุไว้ที่บอร์ดที่แสดงถึงทิศทางของ สนพ. (วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) 

ตลอดป ี สบก. 

 4. การตรวจสอบความเข้าใจเรื่องทิศทาง (เช่น แบบสอบถาม)  1 ครั้ง/ปี กพร. 
 

2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือให้ได้
ผลผลิต การจัดท านโยบายและมาตรการด้านพลังงาน ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายการได้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สนพ. ตระหนักดีว่า “การ
ประสานงาน” เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอันหนึ่ง ดังนั้น สนพ. จึงได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอน ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 ผู้รับผิดชอบการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/กิจกรรมเป็นผู้ประสานงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ
การประสานงานในกิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน
พลังงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผนพลังงาน ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า และ
ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผู้รับผิดชอบการประสานงานในกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ 
พยากรณ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน ได้แก่ ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานในกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แก่ ส านักบริหาร
กลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 2.2 รูปแบบการประสานงาน 
  การประสานงานของ สนพ. สามารถเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประสานงานกับภายในกระทรวง 
เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง และ 2) การประสานงานกับภายนอกกระทรวง เช่น 
การประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสรรพสามิต ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ  
 

 2.3 วิธีการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดแนวทางการประสานงานแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ ได้แก่ 
   การท าหนังสือแจ้งมติ 
   การตั้งคณะกรรมการเพ่ือประสานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะอนุกรรมการไบโอดีเซล เป็นต้น 
 
3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 การติดตามประเมินผลส าหรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สนพ. ได้ก าหนด
เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 การติดตามและประเมินผลจากภายในองค์กร 
  การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  จะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลังงาน (ยธ.) ซึ่งจะด าเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มติดตามและประเมินผล (ตต.) จะติดตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึง
ตัวชี้วัดที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล การด าเนินงานด้านพลังงานตามนโยบายเร่งด่วน มติ ครม. และรัฐธรรมนูญ 
  ทั้งนี้จะน าเสนอผลการด าเนินการในที่ประชุมคณะท างานทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และแผนปฏิบัติราชการสี่ปี เมื่อสิ้นครึ่งแผน และ/หรือสิ้นสุดแผนฯ อีก
ครั้งหนึ่ง 
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  การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) โดยด าเนินการประสานและ
รวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และติดตามจากตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 
มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร 
  ทั้งนี้จะน าเสนอผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนตามล าดับ 
 
  การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และคณะท างานในแต่ละหมวด/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าเสนอผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การ
น าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  ทั้งนี้คณะท างาน PMQA ของกระทรวง มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหมวด เป็นประจ าทุก
เดือน และน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมและกรมแก่ผู้บริหาร (ประธานคณะท างาน PMQA กระทรวง) 
พิจารณาในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
  การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร 
  การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร เช่น การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น  
   
  ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรแล้ว สนพ. จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดท าทิศทางองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าวต่อไป 
 
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
 

 ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ สนพ. ได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมี
การตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ สนพ. เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายใน
องค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอก
องค์กร (เช่น ความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น)  
 
 ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับ
ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางในการรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้นจะ
ด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะ 
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 ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ
ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของ สนพ. อาจจะมีการมอบหมายให้
คณะท างานที่ท าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ สนพ. รวมถึง แนวทางการ
ด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ สนพ. ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของ สนพ. เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ 
ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารของ สนพ. และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของ สนพ. 
ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 
ประจ าปี 2558 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จากการแจกแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 160 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม 106 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.25 
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะการด ารงต าแหน่ง  

2.1 ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 2.80  
2.2 หัวหน้างาน   คิดเป็นร้อยละ 6.60  
2.3 ข้าราชการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ 52.83  
2.4 พนักงานราชการ  คิดเป็นร้อยละ 30.18  
2.5 ลูกจ้างชั่วคราว  คิดเป็นร้อยละ 4.72  
2.6 ที่ปรึกษา   คิดเป็นร้อยละ 2.83  

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

1. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 67.20 คิดว่า วิสัยทัศน์ (Vision) ของ สนพ. ที่ว่า “ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ” สามารถสื่อสารกับการท างานของ สนพ. และเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการในปัจจุบัน 

2. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 80.60 คิดว่า พันธกิจ ของ สนพ. 6 ข้อ ที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ สนพ. ที่ด าเนินการในปัจจุบัน 

3. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 64.20 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสรรค์นโยบาย 
และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

4. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 59.40 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

5. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 60.30 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

6. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 65.00 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ” ที่วางไว้จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

7. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 63.10 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “สร้างความเข้มแข็ง 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเด็นที่พิจารณาระดับของศักยภาพหรืออิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
 

รายการ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

1. ด้านการเมือง          
 1) นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนนุการพัฒนาด้านพลังงานมากขึ้น   33 41 20 2 2 98 สูง 
 2) กฎหมายรัฐธรรมนูญส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น   5 35 29 2 1 72 สูง 
 3) มีการปรับกฎระเบียบด้านพลังงานให้สอดคล้องกับสภาวการณโ์ลก   9 60 30 1 0 100 สูง 
 4) นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเนื่อง และชัดเจน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  35 50 10 0 0 95 สูง 

 5) ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกันระหว่างกระทรวง   20 60 19 1 0 100 สูง 
 6) มีองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายและการบริหารพลังงานที่ชัดเจน   15 40 29 2 1 87 สูง 
 7) ประเทศต่างๆ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานอย่างดี มีการท า
ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 

  15 42 35 1 0 93 สูง 

 8) มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายด้านพลังงานขาดความ
ต่อเนื่อง 

  44 45 11 0 0 100 สูง 

 9) การด าเนินงานด้านกลไกการก าหนดราคาของพลังงานมีการแทรกแซง
ทางการเมือง 

  45 40 18 0 0 103 สูงมาก 

 10) ปัญหาด้านความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศมผีลกระทบต่อการด าเนินงาน
ด้านนโยบายและบริหารพลังงาน 

  17 43 30 2 3 95 สูง 

 11) การพึ่งพาทรัพยากรพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านสูงอาจก่อให้เกดิ
ความเสีย่งต่อต้นทุนการผลติ และความมั่นคงด้านพลังงาน 

  30 45 20 1 1 97 สูง 

 12) การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานและพลังงานทดแทน มีความ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

  10 30 40 6 0 86 ปานกลาง 

2. ด้านเศรษฐกิจ          
 1) การเปลีย่นแปลงของราคาน้ ามัน ส่งผลให้การกระตุ้นพลังงานทดแทนมี
มากขึ้น 

  23 44 15 2 1 85 สูง 
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 2) เปิดโอกาสให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเสร ี   15 40 28 5 2 90 สูง 
 3) ราคาน้ ามันภายในประเทศผันผวนตามราคาน้ ามันโลก   19 28 18 1 0 66 ปานกลาง 
 4) เศรษฐกิจโลกเตบิโตมากขึ้นส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรพลังงาน
เพิ่มขึ้น 

  15 25 12 1 0 53 ปานกลาง 

 5) อัตราความต้องการของพลังงานภายในประเทศมีอัตราสูงขึ้นกว่าอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

  20 50 17 3 0 90 สูง 

 6) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานแก่เกษตรกรมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น 

  25 43 26 5 0 99 สูง 

 7) การขาดการแข่งขันทางการตลาดของพลังงานไฟฟ้า ท าให้เกิดการผูกขาด 
ในการก าหนดราคา 

  15 42 30 9 1 97 สูง 

3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม          
 1) สังคมหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้ความต้องการในการวาง
นโยบายด้านพลังงานท่ีสนใจสิ่งแวดล้อม 

  22 56 32 1 0 111 สูง 

 2) ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึงการ
ประหยดัพลังงาน 

  25 52 16 2 0 95 สูง 

 3) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการ
คัดค้านในการด าเนินการด้านพลังงาน 

  35 48 20 1 0 104 สูง 

 4) ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น 

  20 56 18 2 0 96 สูง 

 5) สามารถใช้ประโยชน์พลังงานไฟฟา้จากประเทศเพื่อนบ้านได ้   15 38 32 1 0 86 สูง 
4. ด้านเทคโนโลย ี          
 1) เทคโนโลยีที่ทันสมยั และหลากหลาย ท าให้การปฏิบตัิงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  20 54 22 2 1 99 สูง 

 2) นวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย ท าให้เกดิ
แนวคิดในการน าเสนอนโยบายด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ 

  28 48 28 0 2 106 สูง 

 3) เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหก้าร   20 51 32 0 0 103 สูง 
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ก าหนดนโยบายไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 4) เทคโนโลยีพลังงานสามารถน ามาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนไดม้าก
ขึ้น ท าให้แผนงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  21 60 30 1 0 112 สูง 

 5) เทคโนโลยีพลังงานช่วยให้ความสามารถกระจายแหล่งผลิตพลังงานได้มาก
ขึ้น เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพลังงานสะอาดอื่นๆ ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทติย์ และพลังงานลม 

  15 59 19 3 1 97 สูง 

 6) เทคโนโลยีพลังงานมีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วและมีราคาแพง   12 46 35 1 0 94 สูง 
 7) ระบบข้อมลูด้านพลังงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพลังงาน 
ไม่เป็นเอกภาพ 

  11 56 38 1 1 107 สูง 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม          
 1) มีการใช้ขยะมลูฝอยในการน ามาพฒันาและผลิตเป็นพลังงานมากขึ้น   9 53 32 5 0 99 สูง 
 2) เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน   15 55 22 5 1 98 สูง 
 3) ขาดมาตรการในการควบคุมดแูลดา้นสิ่งแวดล้อม   17 47 35 2 1 102 สูง 
 4) ภัยธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

  17 47 27 6 3 100 สูง 

 5) กระแสภาวะโลกรอ้นท าใหม้ีการรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดม์ากขึ้น และท าให้มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่
ประเทศพัฒนาแล้ว 

  10 35 30 3 2 80 ปานกลาง 

 6) ภาวะโลกร้อนท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายไฟฟ้า 

  22 42 25 1 0 90 
 

สูง 
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มาก 
1. ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร          
 1) เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่าย และง่ายต่อการถ่ายทอดนโยบาย   19 62 18 0 0 99 สูง 
 2) มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง   15 52 29 0 1 97 สูง 
 3) จากการปรับโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ ท าให้บุคลากรไม่เพยีงพอใน
การปฏิบัติงาน 

  10 35 35 10 0 90 สูง 

 4) มีกฎ ระเบียบที่เอื้อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ สนพ. 
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

  14 58 30 0 0 102 สูง 

 5) แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยังขาดความชัดเจน   25 42 35 0 0 102 สูง 
2. ด้านการบริหารจัดการ          
 1) มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร   10 58 30 0 0 98 สูง 
 2) ผู้บริหารมภีาวะผู้น าที่ด ี   25 35 32 5 0 97 สูง 
 3) มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลังงานเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์   18 60 20 0 0 98 สูง 
 4) มีแหล่งงบประมาณพอเพยีงในการปฏิบัตภิารกิจ   15 55 22 1 1 94 สูง 
 5) ภาวะผู้น ามีปัญหา การประสานงานการท างานเป็นทีมยังมีน้อย   12 58 28 3 0 101 สูง 
 6) ขาดการวิจัยเชิงนโยบายและการเสนอแนะนโยบายใหม่ๆ    13 48 38 1 2 102 สูง 
 7) ทัศนคติต่อการท างานไม่ด ี   30 36 25 8 5 104 สูง 
 8) ขาดการท างานเชิงรุก   10 58 29 7 1 105 สูง 
 9) การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน   16 40 45 2 0 103 สูง 
 10) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานด้าน
การพลังงาน 

  4 45 38 5 1 93 สูง 

 11) ระบบการควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ   10 38 38 8 0 94 สูง 
 12) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
การจัดท าแผนพลังงาน 

  10 36 40 3 1 90 สูง 

 13) ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สนพ.   17 36 37 5 1 96 สูง 
3. ด้านบริหารพัสดุ          
 1) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งเต็มประสิทธิภาพ   18 56 17 1 1 93 สูง 
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มาก 
 2) มีทรัพยากรสนับสนุนการท างานไม่เพียงพอ   3 40 42 5 2 92 สูง 
 3) มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากหลายแหล่ง   22 60 15 0 0 97 สูง 
 4) มีเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัยเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

  28 64 12 0 0 104 สูง 

 5) มีระบบฐานข้อมลูสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย   15 48 32 2 1 98 สูง 
 6) ข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานมีความทันสมัย หน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนได้ใช้ประโยชน ์

  23 54 18 1 0 96 สูง 

 7) ระบบการรับส่งข้อมลูบางส่วนยังไม่ online ยังใช้การส่งเป็น file   6 45 38 5 0 94 สูง 
 8) ก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย   15 38 35 6 2 96 สูง 
4. ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร          
 1) บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน   25 48 25 0 0 98 สูง 
 2) บุคลากรมีความรู้ลึกเกีย่วกับภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ   20 53 31 0 0 104 สูง 
 3) มีโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานท้ังในและต่างประเทศอยา่ง
ทั่วถึง 

  19 50 22 1 1 93 สูง 

 4) อัตราก าลังมไีมเ่พียงพอต่อภารกิจของ สนพ.   22 54 20 1 1 98 สูง 
 5) ผู้บังคับบัญชาจัดสรรบุคลากรไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่   19 44 28 2 0 94 สูง 
 6) การวัดและประเมินผลการปฏิบตัริาชการยังไม่มีความชัดเจน   15 51 29 2 1 98 สูง 
 7) ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหนว่ยงาน   13 48 32 1 1 95 สูง 
 8) การจ้างท่ีปรึกษามาท างานแทน ท าให้บุคลากรของ สนพ. ขาดทักษะ 
ในการท างาน 

  25 42 34 1 0 102 สูง 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ สนพ. 
1. บุคลากรของ สนพ. ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ 

สนพ. จากหนังสือเวียน ร้อยละ 58.00 และทางเว็บไซด์ของ สนพ. ร้อยละ 52.50 ส าหรับข้อมูลผ่าน
ทาง intranet เพียงร้อยละ 50.00  

2. บุคลากรของ สนพ. ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ สนพ. อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.50 และต้องการให้มีช่องทางในการเข้าร่วมโดยผ่านทางการ
ประชุมสัมมนาระดับกรม คิดเป็นร้อยละ 45.00 และแสดงความคิดเห็นผ่านทาง internet  
(e-mail/website) คิดเป็นร้อยละ 22.50 


	1.ปก2558คสช.
	2.คำนำ คสชง
	3.สารบัญ
	4.-30.บทที่ 1-4แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2558คสช.
	31.แผนสี่ปี
	32.แผน58-61
	42.แผนปี
	43.แผนปี58
	52.ebud
	54.
	55-56
	57.
	59.
	60.
	62.
	64.
	67.

