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ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เป็นส่วนรำชกำรสังกัดในกระทรวงพลังงำน ท ำหน้ำที่
ในกำรเสนอแนะนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนพลังงำน รวมทั้งเป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนพลังงำน โดย
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สนพ. ได้มุ่งม่ันในกำรเสนอแนะทิศทำงนโยบำยและมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำพลังงำน ตลอดจนประสำนติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนพลังงำนของ
ประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บนพ้ืนฐำนของกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในทุกระดับ โดยมุ่งมั่นให้มีกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืน เพียงพอ 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงและแนวทำงกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลำ 4 ปี ตำมกรอบ
นโยบำยที่ได้มีกำรแถลงไว้ต่อรัฐสภำ ที่ได้จัดท ำเป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 
2558 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริกำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ .ศ. 2546 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี โดยในแต่ละปีให้ระบุสำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำย
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้งงบประมำณกำรรำยได้และ
รำยจ่ำยและทรัพยำกรอื่นที่จะต้องใช้ และหำกส่วนรำชกำรใดมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใดหรือ
ภำรกิจใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี มิให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณส ำหรับภำรกิจนั้น 
 
 สนพ. จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2557 ขึ้น ซึ่ง
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กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้
เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน 
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานในการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
พลังงาน รวมทั้งสามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ 
และการน าไปปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การด าเนินการของ สนพ.  
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Analysis) 
 
1. ปัจจัยตั้งต้น 

เป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยตั้งต้นของ สนพ. ซึ่งผลเป็นดังนี้ 
 

1.1 ทิศทำงพลังงำน 
1.1.1 สถำนกำรณ์พลังงำนโลก (รายงานผลการสัมมนาในหัวข้อ “World Energy Outlook 

2012” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 โดย International Energy Agency: IEA) 
ความต้องการพลังงานของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากจ านวนประชากรและรายได้ที่เ พ่ิม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตของจ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นถึง 1.4 พันล้าน
คนในอีก 20 ปีข้างหน้า คิดเป็น 0.9% ต่อปี ส่วน GDP โลกก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูก
ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศรายได้ต่ า และรายได้ปานกลาง โดยคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตของ 
GDP จะเพ่ิมข้ึน 3.7% ต่อปี ในอีก  20 ปีข้างหน้า จาก 3.2% ในระหว่างปี 1990 – 2010 

การใช้พลังงานข้ันต้นของโลกจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงเหลือ 1.6% ต่อปี ในระหว่างปี 2010 
– 2030 ซึ่งคิดเป็น 39% ของการใช้พลังงานของโลกในปี 2030 การเจริญเติบโตเกือบทั้งหมด (96%) จะมา
จากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน OECD  โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง โดยในปี 2030 การใช้
พลังงานของกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะคิดเป็น 69%  และมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 2.7% ต่อปี (หรือ 1.6% 
ต่อปี ต่อหัว) ซึ่งคิดเป็น 65% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของโลก (เปรียบเทียบกับ 54% ในปี 2010)  

พลังงานที่ใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้ายังคงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด คิดเป็น 57% ของการ
เจริญเติบโตในการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดย
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 60% ของการเจริญเติบโตของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ภาคขนส่งมีการ
เจริญเติบโตน้อยท่ีสุด โดยที่ความต้องการพลังงานในภาคขนส่งของกลุ่มประเทศ OECD มีแนวโน้มลดลง  

ส าหรับการจัดหาแหล่งพลังงานประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิรัก ฯลฯ จะมีบทบาทมากขึ้น
ในฐานะผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดน้ ามันและก๊าซธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการ
ค้นพบแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในรูปแบบใหม่ (Unconventional oil and gas) แหล่งทรัพยากร
พลังงานใหม่นี้ ส่งผลต่อรูปแบบการค้าขายน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยสหรัฐอเมริกาจะลดการน าเข้าลง และ
จะมีการส่งออกมาสู่เอเชีย เพ่ือตอบสนองความต้องการของจีน อินเดีย และอาเซียน ซึ่งมีความต้องการ
พลังงานเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้ เหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟุคุชิมา ไดอิจิได้ส่งผลให้แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์เริ่มลดลง 
และมีการยุติการด าเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบางประเทศ เช่น เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ฯลฯ 
ซ่ึงแต่ละประเทศก็มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจกับการอนุรักษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และในส่วนของประเทศ OECD นั้น จะเปลี่ยนจากการใช้น้ ามันและถ่านหิน มาเป็นก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ดี เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตและน ามาใช้
เพ่ือให้พลังงานอยู่ ส่วนราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลกต่อไป 
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ปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มพลังงานโลกก็ยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนราคา
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งในปี 2011 เพ่ิมขึ้น 30% คิดเป็นเงินจ านวน 523 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
และคิดเป็น 6 เท่าของการให้เงินอุดหนุนพลังงานทดแทน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง ในขณะที่พลังงานทดแทนต้องประสบกับปัญหาเรื่องการลงทุน ประชากรโลกจ านวน 1.3 พันล้านคน 
ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้แม้ว่าจะมีความพยายามในระดับโลกเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ 
น้ าได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในเรื่องความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการด้านพลังงานต่างๆ เนื่องจากต้อง
น ามาใช้ในระบบหล่อเย็น 

 
1.1.2 สถำนกำรณ์พลังงำนไทย  

1. ภำพรวมกำรใช้น้ ำมันและไฟฟ้ำ 
  การใช้เชื้อเพลิงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการใช้
น้ ามันดีเซลอยู่ที่ระดับ 55.8 ล้านลิตรต่อวัน มีการใช้เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4 และการใช้
น้ ามันในกลุ่มเบนซินอยู่ที่ระดับ 20.6 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 อย่างไรก็
ดี การใช้น้ ามันดีเซลในเดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 51.8 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.1 
ในขณะที่การใช้น้ ามันเบนซินเดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 20.3 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
2.6 สาเหตุที่ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน 2555 เนื่องจากราคาน้ ามัน
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงท าให้ประชาชนลดการใช้น้ ามัน และหันไปใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับในเดือนกันยายนปริมาณฝนในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจึงส่งผลให้การคมนาคมลดลง 
 

    การใช้น้ ามันภาคขนส่งทางบกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.1 อยู่ที่ระดับ 16,246 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (KTOE) โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงทุกประเภท ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการเพ่ิมขึ้นของการใช้น้ ามันในภาคขนส่งทางบกยังคงมาจากการใช้ NGV 
และ LPG เนื่องจาก LPG และ NGV มีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยการใช้ LPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.3 การใช้ 
NGV เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.0 การใช้น้ ามันดีเซลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 และการใช้น้ ามันเบนซินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 โดย
เดือนกันยายน 2555 มีจ านวนรถยนต์ติดตั้ง NGV รวมทั้งสิ้น 352,652 คัน โดยแบ่งเป็นรถเบนซินจ านวน 
310,263 คัน และรถดีเซลจ านวน 42,389 คัน สามารถทดแทนน้ ามันเบนซินได้ร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้น้ ามันเบนซินทั้งหมด และทดแทนน้ ามันดีเซลได้ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล
ทั้งหมด โดยรวมสามารถทดแทนการใช้น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลได้ร้อยละ 9.9 มีจ านวนสถานีบริการ NGV 
ทั้งหมดจ านวน 479 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV เพ่ิมขึ้นเป็น 7,901 ตันต่อวัน  
 

  การผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งระบบของ กฟผ. (Gross Energy Generation) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 132,736 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.84 โดยในเดือน
กันยายน 2555 มีการผลิตไฟฟ้า ที่ระดับ 14,513 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
2.86  ส าหรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ของปี 2555 เกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของปีที่ผ่านมาซึ่งเกิด
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 อยู่ 2,256 เมกะวัตต์ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วน Net Peak อยู่ที่ระดับ 
26,121 เมกะวัตต์ 
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2.  น้ ำมันดีเซล  
 กำรใช้น้ ำมันดีเซล ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 55.8 ล้าน
ลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการใช้น้ ามันดีเซล ณ เดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 51.8 
ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.5 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.1 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและปลายฤดูหีบอ้อย ประกอบกับเป็นช่วงมรสุม 
มีฝนตกชุกในหลายพ้ืนที่ ท าให้การคมนาคมขนส่งและการเดินทางท่องเที่ยวไม่มากนัก ประกอบกับราคา
น้ ามันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ท าให้ประชาชนลดการใช้น้ ามันและหันไปใช้ก๊าซ LPG และ NGV แทน ทั้งนี้
ในเดือนกันยายน 2555 ราคาเฉลี่ยน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 29.95 บาทต่อลิตร 
 

3. น้ ำมันเบนซิน  
  กำรใช้น้ ำมันเบนซิน ปริมาณการใช้น้ ามันเบนซินเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 20.6 
ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการใช้น้ ามันเบนซิน ณ เดือนกันยายน 
2555 อยู่ที่ระดับ 20.3 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 และลดลงจากเดือนก่อน
หน้าร้อยละ 2.6 ทั้งนี้สาเหตุที่ในเดือนกันยายน 2555 มีการใช้น้ ามันเบนซินลดลงเนื่องจากราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับมีปริมาณฝนเพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลให้การคมนาคมขนส่งและการ
เดินทางท่องเที่ยวลดลง ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 ราคาเฉลี่ยเบนซิน 91 และเบนซิน 95 อยู่ที่ 43.08 บาทต่อ
ลิตร และ 48.09 บาทต่อลิตรตามล าดับ  
 

  กำรใช้น้ ำมันเบนซิน 91 ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้น้ ามันเบนซิน 91 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.8 ล้านลิตรต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.1 โดยในเดือนกันยายน 2555 มีการใช้น้ ามันเบนซิน 91 อยู่ที่
ระดับ 7.9 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.0 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 
5.1 ล้านลิตรต่อวัน สาเหตุที่ปริมาณการใช้เบนซิน 91 ลดลงเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมอัตราส่งเงินเข้ากองทุน
น้ ามันเบนซิน 91 ในขณะเดียวกันก็ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันแก๊สโซฮอลลง ส่งผลให้ราคาเบนซิน 91 สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับราคาแก๊สโซฮอล ซึ่งท าให้ส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามันเบนซิน 91 และน้ ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10) ณ 
เดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 7.87 บาทต่อลิตร  

 

  กำรใช้น้ ำมันเบนซิน 95 ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน 95 เฉลี่ยเพียง 0.1 ล้านลิตรต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.1 โดยการใช้น้ ามันเบนซิน 95 ในเดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ระดับ 0.1 ล้านลิตรต่อ
วัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2555 ร้อยละ 4.5 ทั้งนี้การใช้น้ ามันเบนซิน 95 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ซึ่ง
เป็นระดับเดียวกับช่วงก่อนปรับลดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเช่นเดียวกับเบนซิน 91 นอกจากนี้ภายในสิ้น
เดือนตุลาคม 2555 กรมธุรกิจพลังงานจะออกประกาศก าหนดมาตรฐานให้น้ ามันเบนซินเหลือเพียงชนิดเดียว 
(ยกเลิกเบนซิน 91) โดยให้มีผลบังคับใช้ ณ โรงกลั่นผู้ผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และ
ขณะเดียวกันที่คลังน้ ามันและสถานีบริการที่มีน้ ามันเบนซิน 91 เหลืออยู่ จะให้ระยะเวลา 3 เดือนในการ
จ าหน่ายน้ ามันดังกล่าวให้หมดไป 
 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 ส่วนต่างราคาขายปลีกเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล 95 (E10) อยู่ที่ระดับ 
10.42 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีกเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 13.89 บาท
ต่อลิตร  
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  กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้เฉลี่ยที่ระดับ 11.7 ล้านลิตรต่อ
วัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.7 โดยในเดือนกันยายน 2555 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 12.3 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 22.5 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.0 แม้ว่าการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลจะลดลงจาก
เดือนสิงหาคมแต่เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2555 พบว่าการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเหตุผล
ทางด้านราคา ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยขายปลีกแก๊สโซฮอล 91 อยู่ที่ 35.21 บาทต่อลิตร ซึ่งถูกกว่าราคาเฉลี่ยเบนซิน 
91 ที่ 43.08 บาทต่อลิตร ถึง 7.87 บาทต่อลิตร โดยมีรายละเอียดของการใช้น้ ามันแต่ละประเภทดังนี้  

- กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 91 (E10) คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรก 2555 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5.61 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 7.6 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 5.85 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 15.2 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.6  

- กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5.14 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 19.5 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 5.24 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 22.1 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.9 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอล 95 
(E10) ลดลงมาอยู่ที่ 37.67 บาทต่อลิตร 

- กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของปริมาณการใช้น้ ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.84 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น
จากปกี่อนร้อยละ 35.9 ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2555 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยที่ระดับ 1.10 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 70.3 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 6.8 ทั้งนี้การใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลทดแทนน้ ามันเบนซิน โดยปัจจุบันมีสถานีบริการ
น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) ทั้งสิ้น 1,160 แห่ง โดยเป็นของ ปตท. 634 แห่ง ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 12 แห่ง 
และบางจาก 514 แห่ง  

- กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจ าหน่ายในปี 
2552 โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ลิตร 78,200 ต่อวัน โดยในเดือน
กันยายน 2555 มีการใช้เฉลี่ยประมาณ 118,400 ลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.2 ปัจจุบันมี
สถานีจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ของ ปตท. บางจาก และระยองเพียวรวมทั้งสิ้น 61 แห่ง แบ่งเป็น
ปตท. 12 แห่ง บางจาก 48 แห่ง และระยองเพียว 1 แห่ง โดย ปตท. มีแผนจะขยายสถานีจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซ
ฮอล 95 (E85) ให้ได้ 50 แห่งภายในปี 2555  

 
4. ไฟฟ้ำ  
  กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ (Gross Energy Generation) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 
132,736 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.84 โดยในเดือนกันยายน 2555 มีการ
ผลิตไฟฟ้า ทีร่ะดับ 14,513 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.86 และลดลงจากเดือน
สิงหาคม 2555 ร้อยละ 3.09 
  ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด (Gross Peak Generation) ของปี 2555 เกิดข้ึน ณ วันพฤหัสบดี
ที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของปีที่ผ่านมา
ซึ่งเกิดเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 อยู่ 2,256 เมกะวัตต์ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วน Net Peak อยู่ที่
ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ 
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  กำรใช้ไฟฟ้ำรำยสำขำ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 121,172 กิกะ
วัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาที่ส าคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในภาคครัวเรือน และ
ภาคธุรกิจ โดยมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.4 และร้อยละ 10.3 ตามล าดับ ในขณะที่การใช้
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือร้อยละ 45.0 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มี
การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 
มีการชะลอตัวลง เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทยและส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกของไทยหดตัวลง แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับปัจจัยบวกจาก
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดส่งออกของประเทศออสเตรเลีย แอฟริกา อินเดีย และฮ่องกง โดย
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2555 หดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยหดตัวร้อยละ -13.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของค าสั่งซื้อใน
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนกันยายน 2555 มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อ
การส่งออกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับบางบริษัทยังไม่มั่นใจในสถานการณ์น้ าท่วมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอีกครั้ง ท าให้บริษัทแม่จ าเป็นต้องกระจายการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ขณะเดียวกันอุตสำหกรรมกำร
ผลิตยำนยนต์ มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจัยบวกจาก
การฟ้ืนตัวต่อเนื่องของการลงทุนรวม ประกอบกับภาคการผลิตสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ และมีการเร่ง
ผลิตเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้ามากขึ้น ด้ำนอุตสำหกรรมพลำสติก มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยร้อยละ 0.6 ส่วนอุตสำหกรรมกำรผลิตสิ่งทอ 
ในเดือนกันยายน 2555 มีการใช้ไฟลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัญหาจาก
กลุ่มประเทศในแถบยุโรปมีการน าเข้าที่ลดลงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลก
โดยรวมในขณะทีอุ่ตสำหกรรมกำรผลิตอำหำร มีการใช้ไฟเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0  

- กำรใช้ไฟฟ้ำภำคธุรกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เกือบทุกภาคเศรษฐกิจมีการใช้
ไฟฟ้าเฉลี่ยในระดับสูงกว่าปี 2554 โดยห้ำงสรรพสินค้ำมีการใช้ไฟเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
4.5และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.8 ธุรกิจกลุ่มโรงแรม ใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.7 และ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 9.8 ร้ำนขำยปลีก ใช้ไฟเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 8.1 และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.1 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในภำคธุรกิจกำรก่อสร้ำง มีการใช้ไฟ
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5และลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยร้อยละ 0.7 ด้ำนธุรกิจอพำร์
ทเมนท์และเกสต์เฮำส์ มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4 และลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ 3.6 เนื่องจากช่วงเดือนกันยายน 2555 มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิลดลงผู้ใช้
ไฟฟ้าในกลุ่มที่มีความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือท าความเย็นจึงลดการใช้ไฟฟ้าลง 

 
1.2 นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1 รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
สอดคล้องกับมาตราที่ 86 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สิน

ทางปัญญาและพลังงาน วรรค 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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1.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 
 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร
และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและ
ที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและ
พลังงำน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต  การตลาดไปจนถึงการบริโภค 
พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุ
ภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง
สร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย
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- 8 - 

และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่าง
บูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  และเพ่ิมบทบาท
ประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่กำรเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

 

1.2.3 นโยบำยรัฐบำล 
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) มีนโยบายที่ค่อนข้างเกี่ยวกับ 

สนพ. คือ นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดนโยบายย่อย 
ดังนี้ 

1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก 
1.7 แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำรเนื่องจำกภำวะเงินเฟ้อและ

รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบางประเภท

ชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อน
ราคาต้นทุนพลังงาน 

1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ
ในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน 
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1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมแกผู่้บริโภคและผู้ผลิต 

1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อสุทธิ
ของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

3.5 นโยบำยพลังงำน 
3.5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
พลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 

3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบ
ไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และยั่งยืน 

3.5.3 ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา  ส่วนการชดเชยราคานั้นจะ
ด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊ส
โซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงาน
ต่อผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบ
จริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 

 

1.2.4 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 

– 2558 มีนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมี
รายละเอียดกลยุทธ์/วิธีการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

ประเด็น นโยบำย กลยุทธ์/วิธีกำร 
1.7 แก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรเนื่ อ งจำก
ภำวะเงินเฟ้อและรำคำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 
 

1. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
เช้ือเพลิงส าหรับน้ ามันเช้ือเพลิงบาง
ประเภทช่ัวคราวเพื่อให้ราคาน้ ามัน
เช้ือเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้าง
ราคาพลั งงานทั้ ง ระบบให้มุ่ งสู่ การ
สะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน 
 

- บริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ ามันโดย
การจัดหาเงินให้กองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงจากแหล่งที่
เหมาะสม เพื่อใช้กองทุนน้ ามันเป็นเครื่องมือในการ
รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง แก้ไข
และปูองกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 
- ก าหนดมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อทดแทนการ
ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันส าหรับน้ ามัน
เบนซินและน้ ามันดีเซล 
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ประเด็น นโยบำย กลยุทธ์/วิธีกำร 
 2. จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้

ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในว งเงินที่เหมาะสม กับ
ค่าใช้จ่ายน้ า มันเช้ือเพลิงที่ใช้จริงต่อ
เดือน 
 

- จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน ส าหรับผู้ประกอบ
อาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในวงเงินที่
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ า มันเช้ือเพลิงที่เกิดขึ้นจริง 
โดยการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กับสถาบันการเงิน โดยค านึงถึงความสามารถในการ
ช าระเงินคืนของผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างแต่ละ
ประเภท โดยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

3.5 นโยบำยพลังงำน 
 

1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรม
พลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความ
ได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
 

- ลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีศักยภาพในทุก
พื้นที่ของประเทศเพิ่มขึ้นทั้งระบบท่อส่งน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ระบบส่งไฟฟ้า และโครงข่ายพลังงาน
อื่นๆ 
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมและกิจการพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการรองรับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงาน
ในภูมิภาค 
- สนับสนุนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
กับต่างประเทศ 

 2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
แ ล ะ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟู า จ า ก ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจาย
แหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 
 

- ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ในประเทศตามศักยภาพ  ทั้งในภาคธุรกิจ
ภายในประเทศ และในระดับท้องท้องถิ่นและชุมชน 
- พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นที่มีความ
เหมาะสมกับประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ทา ง ด้ า นพลั ง ง า นแ ละ คว าม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเช่ือมโยงโครงข่าย
พลังงาน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของ
ประเทศ 
- ก าหนดแนวทางในการกระจายเช้ือเพลิงและ
แหล่งพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิต
ไฟฟ้า โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าของ
ภาคเอกชนให้มากขึ้นรวมถึง มีระบบเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานอยู่
เสมอ 
- สนับสนุนและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการวางแผนนโยบายทางด้าน
พลังงานให้มากขึ้น 
- ก าหนดกระบ วนกา ร ในกา รติ ด ต ามแล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่
เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ตรวจสอบการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็น นโยบำย กลยุทธ์/วิธีกำร 
 3. ก า กั บ ร าค าพลั ง ง าน ให้ มี ร า ค า

เหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งสู่การ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยปรับบทบาท
กองทุนน้ า มันให้เป็นกองทุนส าหรับ
รักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
ราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะ
กลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
มากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้
แก๊ส โซฮอล์และไบโอดี เซลในภาค
ครัวเรือน 

- ก าหนดโครงสร้ างราคาพลั งงานที่มี ความ
เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการอุดหนุนส าหรับกลุ่มประชาชนที่มี
ความเดือนร้อนจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
- ก าหนดบทบาทและการบริหารจัดการกองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิงให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยมุ่งเน้นการลดความผันผวนด้านราคา และ
สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 

 4. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้
สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี 
ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร 

- ก าหนดกลไกและมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริม
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดย
ค านึงถึงปัจจัยทางด้านต้นทุนการผลิต ศักยภาพของ
ประเทศ และราคาพลังงาน เพื่อให้เกิดความสมดุล
ในทุกมิติ 
- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการพลังงานด้วย
พลังงานทดแทน 
- รณรงค์และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ 
และประชาชน ในด้านการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ด้านพลังงาน
ทดแทน 

 5. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ 
ภายใน๒๐ ปี และมีการพัฒนาอย่างครบ
วงจรส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริม
กลไกการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาดเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลก
ร้อน สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและ
ต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง 
และภาคครัวเรือน 

- ก าหนดกลไก กฎระเบียบ มาตรฐาน การอนุรักษ์
พลังงานในทุกภาคส่วน รวมถึงผลักดันให้เกิดการ
การน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิต 
- เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
- รณรงค์และปลูกฝังการสร้างจิตส านึก และ
วัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้กับทุกภาคส่วน 
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1.3 ยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นกรอบกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปี 2557 (ครั้งที ่7/2555 เมื่อวันที ่13 ตุลำคม 2555 ) 

 

1. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำน
กลำง (Growth &Competitiveness) มี 8 ประเด็น ได้แก่ 

1) ด้ำนเกษตร ให้ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบแผนการใช้ที่ดินเพ่ือผลิตสินค้า
เกษตร (Zoning) และ กระทรวอุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า 

2) ภำคอุตสำหกรรม ให้กระทรวอุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) 
แผนการใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม (2) ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต (3) นโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุน (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของSMEs และสินค้า OTOP สู่สากล และ (5) การน าทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า  

3) กำรท่องเที่ยวและบริกำร ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ 
แผนการจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว การเพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
และไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพของภูมิภาค  

4) โครงสร้ำงพื้นฐำน ให้กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ผู้รับผิดชอบการลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  

5) พลังงำน ให้กระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบการปรับโครงสร้างการใช้และราคา
พลังงานที่เหมาะสม และการลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  

6) กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภำค ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคม
อุตสาหกรรมทวายและการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออก และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
ส าหรับกระทรวงต่างประเทศ ให้เป็นผู้รับผิดชอบการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7) กำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) และให้ส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Modern 
Thailand  

8) กำรวิจัยและพัฒนำ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบใน 4 
ประเด็น ดังนี้ (1) การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านR&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP (2) การส่งเสริมบุคลากรด้าน
S&T ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (3) การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้านS&T (4) การใช้ประโยชน์
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 

2. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ (Inclusive Growth) มี 7 ประเด็น ได้แก่ 
1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิรูป

การศึกษา  
2) กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุข 

รับผิดชอบเรื่องการจัดระบบบริการ ก าลังคน และงบประมาณ 
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3) กำรดูแลผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกำส ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบการเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต และให้ส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนสตรี 

4) กำรสร้ำงโอกำสและรำยได้แก่SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ให้ส านักนายกรัฐมนตรี 
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน  และให้กระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบกองทุนตั้งตัวได้ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

5) แรงงำน ให้กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบการจัดการแรงงานต่างด้าว และการฝึกอบรม
และเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  

6) ระบบยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้กระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบเรื่องการเข้าถึง
ระบบยุติธรรมของประชาชน  

7) กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น สร้ำงธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
รับผิดชอบการลดคอร์รัปชั่นในภาครัฐและการรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 

 

3. กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) มี 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ให้กระทรวอุตสาหกรรม รับผิดชอบการพัฒนา

ตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง  
2) กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ให้กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบเรื่องนโยบายราคา

พลังงานและการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการปรับกฎระเบียบ (เช่น มาตรฐานอาคารเขียว เป็นต้น)  
3) นโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงการคลัง รับผิดชอบเรื่องระบบภาษี

สิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  
4) กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  โดยให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเรื่องการปลูกป่า และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รับผิดชอบเรื่องการลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 3.5 แสนล้านบาท 

5) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบเรื่องการป้องกันผลกระทบและการปรับตัว  
 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558 (ครั้งที ่2 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลำคม 2555) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร กำรค้ำและกำร

ลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้
โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรคุ้มครองทำงสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ 
ได้รับการคุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความ
เชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้ง มีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้าและการ
ลงทุน โดยที่เก่ียวข้องด้านพลังงาน คือ 

 พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนในภูมิภำค เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
พลังงานในอาเซียน เช่น การเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติอาเซียน การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และ 
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม –กระทรวงพลังงาน 
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 พัฒนำควำมร่วมมือเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางด้านพลังงานในประเทศเช่น การเชี่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ (แหล่งก๊าซนาทูน่าตะวันออกใน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และพม่า) การซื้อขายไฟฟ้าพลังน้ า (ลาว) เป็นต้น –กระทรวงพลังงาน 

 พัฒนำกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกในอำเซียน เช่น พลังงานชีวภาพ (อาเซียนเป็นแหล่ง
ปลูกพืชพลังงานที่ส าคัญคือ อ้อย และมันส าปะหลัง) และพลังงานแสงอาทิตย์ (อยู่ในเขตศูนย์สูตร) –กระทรวง
พลังงาน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้ง ทักษะ
ฝีมือและภาษา  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกฎหมำย กฎ และระเบียบ เพ่ือให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อ านวย
ความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของอำเซียน 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง เพ่ือให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน เพ่ือให้เมืองมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึนในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และเมืองชายแดน 

 

1.5 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำน 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556 – 2559 ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสร้างรายได้ให้ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล 

 

1.6 อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ สนพ. ตำมที่ได้บัญญัติไว้ตำมกฎหมำย 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส 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 
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6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

1.7 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.7.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี สรุปไดด้ังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลแผน/ผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 
52 53 54 55 

1. ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงานในภาพรวมและ
โครงการพิเศษ 

เรื่อง 
1 
(1) 

- - - 

2. ข้อเสนอแนะนโยบายด้านแผนพลังงาน 
เรื่อง 

1 
(1) 

- - - 

3. ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไฟฟ้า 
เรื่อง 

1 
(1) 

- - - 

4. ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนปิโตรเลียม 
เรื่อง 

1 
(1) 

- - - 

5. ข้อเสนอแนะเรื่องแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
หมุนเวียน 

เรื่อง 
1 
(1) 

- - - 

6. จ านวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน 

เรื่อง - 
6 
(7) 

- - 

7. จ านวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมาการบริหารนโยบายพลังงาน 
หรือคระกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง - - 
6 

(11) 
- 

8. จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน 

เรื่อง - - - 
6 

(41) 
 

1.7.2 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 เนื่องจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี 

ดังนั้นการน าผลมาเปรียบเทียบ จึงจะน าเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติเท่านั้น โดยมีผลดังนี้ 
 

มิติท่ี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

51 52 53 54 55 
1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
(เฉพาะระดับกรม) 

4.8700 5.0000 4.7750 4.8500 N/A 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 3.7879 4.8021 4.0331 4.4286 N/A 
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4.5607 4.9867 3.5765 4.2941 N/A 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 5.0000 4.8217 4.9902 4.9819 N/A 
หมายเหตุ :   N/A แสดงถึง  ไม่มีข้อมูล 
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 1.7.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  ผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
 

ชื่อโครงกำร ร้อยละควำมส ำเร็จ 
1. โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าการปฏิบัติงาน 100 
2. การด าเนินงานตามโครงการใน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2554 – 2556” - 
3. โครงการผลักดันให้ สนพ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านพลังงาน โดยใช้แนวทาง PMQA 100 
4. โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 100 
5. การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 80 
6. โครงการจัดตั้งส านักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 100 
7. การพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 100 
8. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและด้านการพัสดุ 60 
9. โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สนพ. 90 
10. โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ สนพ. 

50 

11. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 100 
12. โครงการจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 52 
13. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (EPPO Public Corporate Image) 100 
14. โครงการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 100 
15. การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 90 
16. การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ/สายงาน(Career Development Roadmap) 100 
17. การปรับปรุงอัตราก าลัง 100 
18. การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 100 
19. โครงการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการสืบทอดต าแหน่ง 40 
20. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 100 
21. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 100 
22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 100 
23. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 100 
24. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 100 
25. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 100 
26. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ (Back Office) พ.ศ. 
2555 -2558 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 

100 

27. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 100 
28. การควบคุม ก ากับดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกลุ่มการคลัง 

100 

29. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลเงินน าส่งเข้ากองทุนระหว่างกรมสรรพสามิตกับ สนพ. แทนการจัดส่ง
เอกสาร 

80 

30. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 1 60 
31. การศึกษาและวิเคราะห์รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN, APEC และ 
BIMSTEC 

100 

32. โครงการประชาสัมพันธ์พลังงานตามสถานการณ์ ปีงบประมาณ 2554 100 
33. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. 100 
34. การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) 80 
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ชื่อโครงกำร ร้อยละควำมส ำเร็จ 
35. การด าเนินงานวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 100 
36. โครงการวางระบบบริหารและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2555- 2558 40 
37. การจัดท ารายงานประจ าปี 2554 ของ สนพ. 80 
38. การประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พลังงาน 100 
39. การจัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 80 
40. โครงการประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 90 
41. การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก นโยบาย และการพัฒนา
พลังงานของประเทศต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้าน
พลังงานของไทยกับต่างประเทศ 

100 

42. การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ 100 
43. การพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี 100 
44. การจัดท าข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA 100 
45. โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ 100 
46. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 100 
47. การจัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 100 
48. โครงการจัดท า/ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 100 
49. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC) 100 
50. การศึกษา ติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 
51. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ระยะที่ 2 100 
52. การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 100 
53. การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 100 
54. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แก่บุคลากร 100 
55. การให้บริการระบบ E-learning ให้แก่บุคลากรของ สนพ. 100 
56. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 100 
57. การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP) 100 
58. โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย 80 
59. ความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 100 
60. การรับซื้อไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Power Grid) 80 
61. การติดตาม ทบทวนและจัดท ามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 80 
62. โครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการด าเนนิ
มาตรการ Feed in Tariff 

20 

63. การขยายระบบโครงข่ายและแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า 100 
64. โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ 20 
65. การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP,SPP,VSPP) ในการประกอบกิจการไฟฟ้าการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน 

100 

66. การจัดการด้านการใช้พลังงาน (DSM) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (EE) 100 
67. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 0 
68. การประชุมสัมมนาเรื่อง แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 100 
69. การประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

50 

70. การประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายจัดหาพลังงานไฟฟ้า 100 
71. การทบทวนและจัดท าแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนแม่บทระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
 

60 
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ชื่อโครงกำร ร้อยละควำมส ำเร็จ 
72. โครงการศึกษาการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจ Land Bridge เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาค 

60 

73. โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 100 
74. การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 

100 

75. การจัดท าแผนพัฒนาแหล่งก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิต Compressed Bio Gas (CBG) เพื่อใช้ใน
ยานยนต์ 

40 

76. โครงการสนับสนุนการผลิต Compressed Bio Gas (CBG)  เพื่อใช้ในยานยนต์ 0 
77. การประชุมสัมมนาและดูงานเรื่องโครงสร้างธุรกิจและการก าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) 

100 

78. การประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายราคาปิโตรเลียม 100 
79. การจัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 60 
80. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจการพลังงาน: การจัดท าแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

80 

81. โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 67.25 
82. โครงการสนับสนุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 50 
83. โครงการสนับสนุทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทนแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 100 
84. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 0 
85. โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 0 
86. โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 72.06 
87. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเตาเผาและกระบวนการผลิตเซรามิก 10.05 
88. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 45.45 
89. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 100 
90. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน Park & Ride - 
91. โครงการการขับข่ียานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน - 
92. โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงาน (Logistic and Transport 
Management:; LTM) 

0 

93. โครงการประชาสัมพันธ์/รณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน 0 
94. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู 0 
95. โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 21.42 
96. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน (ปีท่ี 2) 20 
 

 1.7.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ระดับ โดยมีผลดังนี้ 
 

งบรำยจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินกำร (ผลกำรเบิกจำ่ย/งบประมำณที่ได้รับ) (ล้ำนบำท) 

51 52 53 54 55 
1. ภาพรวม 59.8011  

(65.1170) 
62.4610 
(72.4580) 

50.701  
(62.294) 

62.2117  
(73.5604) 

76.0404 
(91.6478) 

2. งบลงทุน 0.674 
(0.675) 

1.185 
(1.7931) 

0.232  
(0) 

3.0247  
(2.8690) 

3.6807 
(2.8625) 

3. งบรายจ่ายอื่น 13.981 
(16.850) 

12.918 
(20.220) 

1.325  
(6.750) 

5.9193  
(14.5820) 

13.9974 
(24.0000) 
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 1.7.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
  ในปี พ.ศ. 2555 สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สนพ. ในการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพ่ือรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับปัจจัย
ภายในและภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการ
ก ากับดูแลที่ดีในองค์กร และขาดการควบคุมที่ดี อันอาจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร และ
ระบบงาน เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการบริหารและควบคุมการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
  ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า สนพ. มีความเสี่ยงด้านการการปฏิบัติการ ระดับสูง
มาก ในกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงสร้างราคาพลังงาน 
ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง คือ เกิดความไม่ยอมรับ/เห็นด้วยในกระบวนการหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ หนังสือเชิญประชุม สื่อ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

2. จัดเวทีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ 
3. เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ  

 

 1.7.6 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร และด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 
  ความท้าทายที่ส าคัญของ สนพ. ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) 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 
- มีการเสนอแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นกรอบในการ
บริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
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ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญ สิ่งที่ท้ำทำย 
ด้านปฏิบัติการ - มีการจัดท านโยบาย แผนและมาตรการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผนและมาตรการ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย/พันธมิตรที่มีศักยภาพในการผลักดันและด าเนินการด้านพลังงาน 
- พัฒนาขีดความสามารถของ สนพ. ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 

ด้านทรัพยากรบุคคล - บุคลากรมี Competency ตามต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
- บุคลากรยึดค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

1.8 ควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนพ. ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยมีตัวอย่างการส ารวจ ดังนี้ 
1.8.1 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของ สนพ. สรุปข้อเสนอแนะ

ในการให้บริการ ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในหน่วยงานควรจะมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่ให้บริการทุกคนหรือสามารถโอนโทรศัพท์ภายในให้กับผู้ติดต่อ ไม่ควรบอกให้โทรอีกเบอร์โยนกันไปเรื่อย ๆ 
การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 

2) ข้อเสนอแนะด้านสถานที่: เรื่องสถานที่จอดรถของผู้มารับบริการอาจพิจารณาจัดหาให้เหมาะสม
กับการให้บริการ โดยอาจพิจารณาจัดหาจากสถานที่ใกล้เคียง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ 
หรือควรจัดชั้นจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อโดยเฉพาะ การจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการบริการ เช่น สถานที่รอ
รับบริการซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควร เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ เพ่ิมโต๊ะรับแขก 
 3) ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลข่าวสาร: จัดท าฐานข้อมูลน ามาใช้ต่อได้ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น การพัฒนา
เว็บไซต์ให้มีความซับซ้อนน้อยลงและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ควรจะมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การประสานภายในหน่วยงาน 
 4) ข้อเสนอแนะด้านขั้นตอนในการให้บริการ : การลดระยะเวลาการตรวจสอบและจ่ายเงินโดย
ก าหนดเป็น KPI ให้ชัดเจน 

 

1.8.2 ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนพ. ต่อศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. บริเวณ
ชั้น 1 เพ่ือสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สนพ. 

 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. มากขึ้น 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.8.3 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนพลังงำนของ
ประเทศ 20 ปี ระยะท่ี 1 ในส่วนภูมิภาค 6 ครั้ง สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- ทิศทางการพัฒนาพลังงานควรสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 
โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อรองรับด้านการเกษตรและภาคบริการ (ท่องเที่ยว) ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่นั้นในระยะยาวอาจมีข้อจ ากัดท้ังในเชิงกายภาพและการยอมรับของคนในพื้นที่ 
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- สังคมไทยยังมีช่องว่างในเรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการสื่อสารที่เหมาะสมท า
ให้ก่อให้เกิดปัญหาความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันละกัน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาสังคมและ
ผู้ประกอบการท าให้ไม่สามารถน าเทคโนโลยีที่มีอยุ่ในปัจจุบันไปขยายผล ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนในวงกว้างได้ทั้งๆ ที่หลายพื้นที่มีศักยภาพค่อนข้างมาก 

- การใช้และจัดหาพลังงานในอนาคตควรเน้นรูปแบบผสมผสาน ประกอบด้วยระบบผลิต
ขนาดเล็กกระจายไปตามศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ และควรเน้นส่งเสริมพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้เองใน
ประเทศท้ังเรื่องวัตถุดิบและเทคโนโลยี 

- การใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นแนวคิดท่ีดีและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยเฉพาะในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าได้ โดยมีทั้งตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จและยังมีปัญหา ควรได้รับการต่อ
ยอดในการด าเนินการและปรับปรุงเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมา 

 

 1.8.4 ประเด็นส ำคัญจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น เรื่อง “กำรพัฒนำโครงกำรกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ ำของประเทศไทย” สรุปได้ดังนี้ 

- ภาคเอกชนเคยสนใจที่จะด าเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า แต่ติดปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการใช้
พ้ืนที่ ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ขั้นตอนการด าเนินการ (เอกชนไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ EIA ต้องเป็นหน่วยงานรัฐ
เท่านั้น) ผลตอบแทนน้อยไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  

- ในการด าเนินการปัจจุบันมีเพียง พพ. กฟผ. และกฟภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่มี
เอกชนด าเนินการ จึงไม่ควรที่จะได้รับมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder หรือ FIT และ
ควรสนับสนุนพลังงานน้ าขนาดเล็กพวก Off-grid ในพ้ืนที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้มากกว่า 

- หาก กฟผ. มีโครงการพลังน้ าเกิน 10 MW ควรน ามารวมในแผน AEDP ในส่วนของพลังน้ า
ขนาดเล็กด้วย 
 

 1.8.5 ประเด็นส ำคัญจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น เรื่อง “กำรพัฒนำโครงกำรกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนลมของประเทศไทย” ดังนี้ 

- การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งโดยส่วนใหญ่จะต้องมีการขยายหรือท าสายส่งเพ่ือมารองรับ 
ยกเว้นว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ก็จะใช้ระบบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สายส่ง 22 kV) 

- ควรจัดท าแผนที่ลมระดับไมโครสเกล โดยพ้ืนที่ที่ความเร็วลมเฉลี่ยตั้งแต่ 5 m/s ขึ้นไป ที่
ไม่ใช่ของรัฐฯ มีอยู่ประมาณ 1,000 ตร.กม. ซึ่งเมื่อตัดพ้ืนที่อ่อนไฟวออกไปก็จะเหลือประมาณ 500 ตร.กม. 
โดยในแผนของ พพ. เป้าหมายพลังงานลม 1,200 MW ศักยภาพดังกล่าวคิดจากพ้ืนที่ของภาคเอกชนไม่รวม
พ้ืนที่ของรัฐ ซึ่งการท าแผนที่ลมระดับไมโครสเกล จะท าให้สามารถตอบได้ว่าพ้ืนที่ตรงไหนมีศักยภาพ สามารถ
ท าได้ และไม่ติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่ ปัญหาเรื่องสายส่ง หรือเรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้ได้แบ่งโซนพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพออกเป็น 15 โซน แต่ด้วยความสามารถทางเทคนิคท าให้สามารถท าได้แค่ปีละ 5 โซน ซึ่งก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนของบประมาณ  

- หน่วยงานภาครัฐควรจะก าหนดโซนหรือพ้ืนที่ที่ชัดเจนในการส่งเสริมพลังงานลม ซึ่งท าให้
ทาง กฟผ. สามารถวางแผนระบบส่งได้ล่วงหน้า 
 

2.  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของ สนพ. 
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ สนพ. แล้ว สรุปไดด้ังนี้ 
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  2.1 สภำวะแวดล้อมภำยใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กร 

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

- จากการปรับโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ ท า
ให้บุคลากรไม่เพียงพอในการปฎิบัติงาน 
- แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยัง
ขาดความชัดเจน 

2. ด้านการบริหารจัดการ - มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีดี 
- มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลังงาน
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ 
- มีแหล่งงบประมาณพอเพียงในการปฏิบัติ
ภารกิจ 
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและการจัดท าแผน
พลังงาน 

- ภาวะผู้น ามีปัญหา การประสานงานการ
ท างานเป็นทีมยังมีน้อย  
- ขาดการวิจัยเชิงนโยบายและการเสนอแนะ
นโยบายใหม่ๆ 
- ทัศนคติต่อการท างานไม่ดี 
- ขาดการท างานเชิงรุก 
- การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน 
- ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายใน สนพ. 

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

- ก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย 
 

4. ด้านการบริหารบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร 

- บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน 
- บุคลากรมีความรู้ลึกเกี่ยวกับภารกิจงานที่
รับผิดชอบ 
- มีโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

- อัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของ 
สนพ. 
- ผู้บังคับบัญชาจัดสรรบุคลากรไม่ตรงกับ
บทบาทหน้าท่ี 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ยังไม่มีความชัดเจน 
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน 
- การจ้างที่ปรึกษามาท างานแทน ท าให้
บุคลากรของ สนพ. ขาดทักษะในการท างาน 
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2.2. สภำวะแวดล้อมภำยนอก 
   

ปัจจัย โอกำส อุปสรรค 
1. ด้านการเมือง - นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการ

พัฒนาด้านพลังงานมากขึ้น 
- มีองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายและการ
บริหารพลังงานท่ีชัดเจน 
- มีการปรับกฏระเบียบด้ านพลั งงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก 

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

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

- การขาดการแข่งขันทางการตลาดของ
พลังงานไฟฟ้าท าให้เกิดการผูกขาดในการ
ก าหนดราคา 
- 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 
- เทคโนโลยีพลังงานช่วยให้ความสามารถ
กระจายแหล่งผลิตพลังงานได้มากขึ้น เช่น 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพลังงานสะอาดอื่นๆ 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 
 
 
 
 

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

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

(Strategic Direction Setting) 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
และผลการด าเนินการที่ผ่านมา สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ค่านิยมองค์กร ได้ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบาย

และแผนด้านพลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ” 
 

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

 

3. เป้ำประสงค์ 
“มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน” 
 

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 
และเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดังนี ้
 

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 มี 

 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 

 5.15 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อ
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 

80 80 80 80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
 5.16 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนทั้ง 

3 กองทุนที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

50 55 60 65 

 
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามมิติ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของส 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 าแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 
3. จัดท าแผนความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งข้อเสนอมาตรการการส่งเสริมความมั่นคงด้าน

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

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

ครัวเรือนและภาคขนส่ง 
12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ตลอดจนการอนุรักษ์

พลังงานกับการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
13. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และความถูกต้องของ

ระบบสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
14. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือสนับสนุนนการบริหารระบบสารสนเทศด้านพลังงานให้มี

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

สอดคล้องกับภารกิจและทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
18. พัฒนาคุณภาพการบิรหารจัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
19. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และของส านัก/กอง/ศูนย์ ให้มีคุณภาพ

ตามหลัก PDCA 
20. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
21. พัฒนางานบริการทั้งภายในและภายนอกส านักงานโดยยึดหลักความรวมเร็ว มีคุณภาพและ

ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
22. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่

สาธารณชน 
23. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนพ. 
24. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ 
25. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
26. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน 
27. พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการก ากับ ดูแลติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย

เงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
28. พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านเงินกองทุน และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

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 และ
มาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
ด้านนโยบายพลังงาน 

6 8 10 12 

2. ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับ
การขยายผลในการน าไปปฏิบัติ 

80 80 80 80 

3. ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย 
แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

100 100 100 100 

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ 73.5603 91.6478 137.4666 142.2323 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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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 และ
มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

6 8 10 12 

2.การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านพลังงาน   

จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้าน
พลังงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายใน
ปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซด์) 

12 12 12 12 

3. สนับสนุนการปฎิบัติงานของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ภายในหน่วยงาน 

75 80 85 90 

 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2557 

เมื่อกองนโยบายและแผนพลังงาน ได้พิจารณาทิศทางขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดงาน/โครงการส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนภำพที่ 1 กำรถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำย (Cascading) ระหว่ำงแผนกำรบริกำรรำชกำรแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 

 
 
 
 



  

 
แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2557 -2560 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 
สนพ. ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ตามหนังสือส านักงบประมาณ ซึ่งให้ส่วนราชการจัดท าข้อมูลแผนปฎิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ในระบบ E-budgeting ทาง Website ของส านักงบประมาณ โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในคูม่ือการใช้งานโปรแกรมระบบการวางแผนงบประมาณ  

 

แผนภำพที่ 2  Flow chat กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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แผนภำพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงทิศทำงขององค์กรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 



  

 
แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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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. 2557 – พ.ศ. 2560 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

กระทรวงพลังงำน 



  

 
แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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ประเด็นยุทธศำสตร ์
กำรสร้ำงควำมมั่นคงดำ้นพลังงำนของประเทศ 

 เป้ำประสงค์ 
มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2557 
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 10 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  



 

แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี  
พ.ศ. 2557 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนดา้นพลงังานของประเทศ
80 85 90 90 15.00     10.00     10.00     10.00       กนย.

-        -        -         -          สปป.

5.00       5.00       5.00       5.00        สนฟ.

-        -        -         -          สนอ.

-        -        -         -          ศพส.

-        -        -         -          ศพส.

3.00       3.00       3.00       3.00        สปป.

โครงการศึกษาการจดัต้ังศูนยก์ลางธรุกจิพลังงานภูมภิาค -        -        -         -          สปป.

โครงการจดัท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย -        -        -         -          สนฟ.

การศึกษาวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ -        -        -         -          กนย.

-        -        -         -          กนย.

-        2.00       -         -          กนย.

0.70       0.70       0.70       0.70        สนฟ.

แผนปฏบิตัิราชการสี่ป ีประจ าปงีบประมาณ 2557 - 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

โครงการจดัท าแผนน าทาง (Road Map) ความร่วมมอืด้าน
พลังงานกบัต่างประเทศ

การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

1.1 มนีโยบายและแผน
พลังงานที่ยดึหลักความสมดุล
ระหวา่งความต้องการใช้
พลังงานกบัการจดัหาพลังงาน

 - ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย มาตรการด้านการจดัหาการใช้
พลังงานได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย

1.1.1 จดัท าแผนพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

การทบทวนและจดัท าแผนแมบ่ทด้านพลังงานของประเทศ 20
 ปี

การทบทวนและจดัท าแผนการจดัหากา๊ซธรรมชาติ และแผน
แมบ่ทระบบส่งกา๊ซธรรมชาติ

การทบทวนและจดัท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (แผน PDP)

การทบทวนและจดัท าแผนพัฒนาอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน

การวเิคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก ภาวะ
เศรษฐกจิโลก นโยบาย และการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ต่างๆ รวมถงึการเปรียบเทียบศักยภาพในการแขง่ขนั 
(Competitiveness) ด้านพลังงานของไทยกบัต่างประเทศ

การวเิคราะห์และจดัท าประมาณการแนวโน้มและการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

จา้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานนโยบายและแผน
ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

1.1.2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอื
ด้านพลังงานระหวา่งประเทศ

การเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

0.50       0.50       0.50       0.50        สนฟ.

-        -        -         -          สนฟ.

-        -        -         -          ศพส.

0.50       0.50       0.50       0.50        ศพส.

1.00       1.00       1.00       1.00        กนย.

การสร้างความร่วมมอืด้านพลังงานระหวา่งประเทศ 2.00       2.00       2.00       2.00        กนย.

 การแกไ้ขปัญหากา๊ซปิโตรเลียมเหลว -        -        -         -          สปป.

 การจดัหากา๊ซธรรมชาติในระยะยาว -        -        -         -          สปป.

-        -        -         -          สนฟ.

10.00     10.00     10.00     10.00       สนฟ.

-        -        -         -          สนฟ.

แผนรองรับสภาวะวกิฤตด้านพลังงานไฟฟ้า 1.00       1.00       1.00       1.00        สนฟ.

80 85 90 90 -        -        -         -          สปป.

-        -        -         -          สนฟ.

5.00       5.00       5.00       5.00        สนฟ.

-        -        -         -          สนฟ.

การปรับปรุงประสิทธภิาพทางเลือกในการใชเ้ชื้อเพลิงใน
โรงงานไฟฟ้า

การวเิคราะห์อตัราค่าไฟฟ้าของต่างประเทศ เปรียบเทียบกบั
อตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) ในการ
ประกอบกจิการไฟฟ้าการส่งเสริมการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน

การขยายระบบโครงขา่ย และแผนการลงทุนในกจิการไฟฟ้า
ของ 3 การไฟฟ้า

1.2 ประเทศมคีวามมั่นคงด้าน
พลังงานมพีลังงานใชอ้ยา่ง
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
อยา่งยั่งยนื

- อตัราการเปล่ียนแปลงการใชพ้ลังงาน
ต่ออตัราการเปล่ียนแปลงของ GDP 
(Energy Elasticity of GDP)

1.2.1 จดัท าแผนความมั่นคงด้าน
พลังงาน รวมทั้งขอ้เสนอมาตรการ
การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ ให้มปีริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการ

การติดตาม ทบทวน และจดัท ามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมนุเวยีน

1.3 มนีโยบายและมาตรการ
ราคาพลังงานที่เป็นธรรม
สอดคล้องกบัสถานการณ์

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอเชงินโยบาย
 มาตรการราคาพลังงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และ
ส่งเสริมการแขง่ขนัในภาคพลังงาน
ให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม

โครงการทบทวน/จดัท าหลักเกณฑ์ และก าหนดโครงสร้าง
ราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน

โครงการติดตาม ทบทวน และจดัท านโยบายราคาไฟฟ้า อตัรา
ค่าไฟฟ้า และมาตรฐานบริการไฟฟ้า 2555-2558

การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
 และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

การเสนอแนะนโยบาย ศึกษา ติดตามและพิจารณาการซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหวา่งประเทศกบัประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึก
ขอ้ตกลงร่วมกนั

การพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมอืพหุภาคี
และทวภิาคี

การจดัท าขอ้มลู และประมาณการด้านพลังงานร่วมกบัสมาชกิ
ในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

การศึกษาและวเิคราะห์รายงานผลความร่วมมอืด้านพลังงานใน
กลุ่ม ASEAN, APEC และ BIMSTEC

0.6



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

3.50       3.50       3.50       3.50        สนฟ.

การจดัท าขอ้เสนอการปรับราคาพลังงานทั้งระบบ 0.20       0.20       0.20       0.20        สปป.

-        0.10       0.10       0.10        สปป.

มาตรการชว่ยเหลือค่าไฟฟ้าฟรี -        -        -         -          สนฟ.

4 5 5 5 20.00     20.00     20.00     20.00       กนย.

-        -        -         -          

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

10.00     10.00     10.00     10.00       สนอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สง่เสริมและพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด
50 55 60 65 โครงการศึกษาวจิยัพัฒนาเทคโนโลยพีลังงานทดแทน 200.00   200.00   200.00    200.00     สนอ.

15.80     15.80     15.80     15.80       สนอ.

5.00       5.00       5.00       5.00        สนอ.

0.5 0.5 0.4 0.4 -        -        -         -          สนฟ.

10.7 10.1 11.1 12.4 15.00     15.00     15.00     15.00       สนอ.

การจดัการด้านการใชพ้ลังงาน (DSM) และการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

1.5.1 ปรับปรุงการก ากบั ดูแลการ
ติดตาม และประเมนิผลด้าน
พลังงานอยา่งเป็นระบบ

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใชพ้ลังงาน
ทดแทนเชี้องเพลิงชวีภาพ

กนย./
สนฟ.

การศึกษา วเิคราะห์เสนอแนะแนวทาง เพื่อจดัท านโยบายการ
ส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการพลังงาน

การก าหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามนัแกส๊โซฮอล์และเบนซิน
 ให้ความเหมาะสมและเป็นธรรมแกผู้่บริโภคและผู้ผลิต

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

- ระดับความส าเร็จในการให้
ความส าคัญกบัผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และมส่ีวนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน

1.4.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจด้าน
นโยบายและแผนพลังงาน

โครงการประชาสัมพันธด้์านนโยบาย และแผนพลังงานเชงิรุก

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวน
ร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบาย/แผนพลังงาน

โครงการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในกจิการ
พลังงาน : แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 
2013)

1.5 มรีะบบการก ากบัติดตาม
นโยบายและแผนบริหาร
พลังงานที่มปีระสิทธภิาพ

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถกู
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20

 ปี

2.1 มขีอ้เสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

- ร้อยละของจ านวนขอ้เสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการส่งเสริม
การวจิยัและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนและสนับสนุนการลงทุนวจิยั
พัฒนาเทคโนโลย/ีต้นแบบการผลิต
พลังงาน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิยัด้านพลังงานทดแทนแกน่ักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใชพ้ลังงาน
ทดแทน NGV

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
สะอาด

2.2 มกีารพัฒนาพลังงานที่เป็น
มติรกบัส่ิงแวดล้อม

โครงการจดัท าแผนพัฒนาศักยภาพการผลิตกา๊ซชวีภาพใน
ประเทศไทยแบบบูรณาการ



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

102.00   102.00   102.00    102.00     สนอ.

โครงการส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนในเชงิพาณิชย์ -        -        -         -          สปป.

การประสานการจดัท าแผนแมบ่ท NGV -        -        -         -          สปป.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : สง่เสริมและพัฒนาทุกภาคสว่นในการอนุรักษ์ และการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธภิาพ
3 4 4 5 200.00   200.00   200.00    200.00     สนอ.

15.80     15.80     15.80     15.80       สนอ.

5.00       5.00       5.00       5.00        สนอ.

โครงการการขบัขี่พาหนะเพื่อการประหยดัพลังงาน 10.00     10.00     10.00     10.00       สนอ.

25.00     25.00     25.00     25.00       สนอ.

50.00     50.00     50.00     50.00       สนอ.

การจดัท าส่ือการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน -        -        -         -          สนอ.
45.00     45.00     45.00     45.00       สนอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นพลงังานของประเทศ
80 82 84 86 โครงการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -        -        -         -          ศพส.

 การพัฒนาฐานขอ้มลูอตุสาหกรรมปิโตรเคมี -        -        -         -          สปป.

-        -        -         -          สปป.

12 12 12 12

2.00       -        -         -          สนอ

4.1.1 พัฒนาขอ้มลูสารสนเทศ
พลังงานของประเทศให้มคีวามมั่นคง
 ปลอดภัย และความถกูต้องของ
ระบบสารสนเทศตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกนั
อยา่งเป็นระบบ

4.1 มขีอ้มลูสารสนเทศด้าน
พลังงานของประเทศที่ครบถว้น
 ถกูต้อง แมน่ย า ทัน
สถานการณ์ และเชื่อถอืได้

โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพของกา๊ซชวีภาพ
ทดแทนพลังงานในภาคขนส่ง (CBG)

3.1 เกดิารใชพ้ลังงานอยา่งรู้
คุณค่าในทุกภาคส่วน

- ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การ
อนุรักษ์ และประหยดัพลังงานให้เป็น
วนิัยของคนในชาติ

3.1.1 ส่งเสริมการวจิยัและพัฒนา
เทคโนโลยด้ีานการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคอตุสาหกรรม อาคาร 
ครัวเรือน และภาคขนส่ง

โครงการศึกษาวจิยั การพัฒนาเทคโนโลยด้ีานการอนุรักษ์
พลังงาน

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และจติส านึกในการใชพ้ลังงานอยา่ง
ประหยดัตลอดจนการอนุรักษ์
พลังงานกบัการป้องกนั/บรรเทา
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวจิยัด้านอนุรักษ์พลังงานแกน่ักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดั
พลังงาน

โครงการการประชาสัมพันธ ์/ รณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และการประหยดัพลังงาน

2.2.2 ส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน
 โดยใชร้าคาตลาดจงูใจผู้ใชแ้ละผู้
จ าหน่าย

การวเิคราะห์และประเมนิผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยดั
พลังงานของ สนพ.

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขอ้มลูสารสนเทศด้านพลังงานของ
ประเทศ

 การพัฒนาฐานขอ้มลูราคาน้ ามนัเชื้อเพลิง กา๊ซปิโตรเลียมเหลว
 เอทานอล และไบโอดีเซล- จ านวนบทความ/บทวเิคราะห์ด้าน

พลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเวบ็ไซด์)

การพัฒนาฐานขอ้มลูพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

-        -        -         -          ศพส.

0.70       0.70       0.70       0.70        ศพส.

70 75 80 80 -        -        -         -          ศพส.

โครงการพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการ สนพ. (DOC) -        -        -         -          ศพส.

-        -        -         -          ศพส.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ 11.80     -        -         -          ศพส.

2.80       2.80       2.80       2.80        ศพส.

การจดัหาคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 5.06       3.80       3.80       3.80        ศพส.

โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แกบุ่คลากร 0.18       0.18       0.18       0.18        ศพส.

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

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

โครงการจดัต้ังส านักบริหารงานกองทุน 5.00       13.00     -         -          สบก.

-        -        -         -          กพร.

80 85 90 90 -        -        -         -          กพร.

3 3.5 3.7 4

-        5.00       -         -          กนย.

3.5 3.7 4 4.5
การจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี -        -        -         -          กนย.

-        -        -         -          กนย.

5.2.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และ
ของส านัก/กอง/ศูนย ์ให้มคุีณภาพ
ตามหลัก PDCA

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
 ประจ าปีงบประมาณ

การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

4.2.2 ส ารวจ และจดัท าโปรแกรม
และระบบฐานขอ้มลูที่สามารถ
ท างานร่วมกบัระบบต่างๆ ได้

การจดัจา้งออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานสถติิพลังานของ
ประเทศ

5.1 มโีครงสร้าง ระบบงานที่
คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเกณฑ์

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
และปรับปรุงกระบวนงานให้
คล่องตัว/ยดืหยุ่น มปีระสิทธภิาพ 
สอดคล้องกบัภารกจิและทันสมยั
เหมาะสมกบัสถานการณ์

โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าการ
ปฏิบัติงาน สนพ.

4.2 มรีะบบสารสนเทศที่
ทันสมยัเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและเพิ่มขดี
ความสามารถในการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
เพื่อสนับสนุนการบริหารระบบ
สารสนเทศด้านพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพ

โครงการจดัท า / ปรับปรุงแผนแมบ่ท และแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)

การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
และทักษะด้าน ICT ให้แกบุ่คลากร
ทุกระดับอยา่งต่อเนื่อง

5.2 มรีะบบบริหารจดัการที่ได้
คุณภาพมาตฐานระดับสากล 
และยดึหลักธรรมาภิบาล

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์กร

5.2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็น
เคร่ืองมอืในการด าเนินการ

การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของ 
สนพ. ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - 2560

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ โครงการจดัท าแผนพัฒนา สนพ.ระยะยาว 15 ปี (2559-2573 )

 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2557-2559

การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิของ
ภาครัฐ (VFM)



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

 - 40 50 50 -        -        -         -          กนย.

30 35 40 45 -        -        -         -          กนย.

70 75 80 85 3.00       -        -         -          กนย.

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

-        -        -         -          กพร.

การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของ สนพ. 0.20       0.20       0.20       0.20        กนย.
โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูระบบตรวจสอบภายใน -        -        -         -          ตส.

การประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายใน -        -        -         -          ตส.
0.05       0.05       0.05       0.05        สบก.

-        -        -         -          

6.00       6.50       6.50       6.70        สบก.

1.10       1.10       1.10       1.10        สบก.

การจดัท ารายงานประจ าปี ของ สนพ. 0.70       0.70       0.70       0.70        กนย.
1.00       1.00       1.00       1.00        สบก.

การส่งเสริมความเสมอภาค ระหวา่งหญิงชาย 0.07       0.07       0.07       0.07        สบก.

- ผลการประเมนิความคุ้มค่าในเชงิ
ภารกจิของรัฐ (VFM)

- ผลการวเิคราะห์ระดับความส าเร็จการ
ใชจ้า่ยงบประมาณ (PART)

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่รับรู้ถงึบทบาท 
และผลการด าเนินงานของ สนพ.

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ของ สนพ.

การด าเนินงานวเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการใชจ้า่ย
งบประมาณ (PART)

โครงการพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สนพ.

การจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญช ีและด้าน
การพัสดุ

โครงการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เส่ียง

โครงการส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ 
สนพ.

5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน โดยยดึหลัก
ความรวดเร็ว มคุีณภาพ และ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวงั และความพึง
พอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกและผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียของ สนพ.

สบก./
สนอ.

การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

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

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานด้าน
พลังงานแกห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณชน

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (EPPO Public Corporate 
Image)

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มรีะบบ
บริหารจดัการที่โปร่งใส มี
ประสิทธภิาพ ยดึหลักธรรมาภิบาล



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

60 65 70 70 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 1.00       1.50       -         -          สบก.

-        -        -         -          สบก.

70 75 80 85

3 3.25 3.5 3.75 โครงการพัฒนาระบบการจดัการความรู้ในองค์กร -        -        -         -          ศพส.

0.60       0.65       0.70       0.80        สบก.

3.25 3.5 3.75 4

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.20       0.20       0.20       0.20        สบก.

0.22       0.22       0.22       0.22        กนย.

3 4 5 5
-        0.90       0.90       0.90        สปป.

7.80       7.80       7.80       7.80        สนอ.

0.30       0.30       0.30       0.30        สนฟ.

3.00       3.00       3.00       3.00        สนฟ.

การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02       0.02       0.02       0.02        สบก.
0.09       0.10       0.10       0.10        สบก.

0.04       0.04       0.04       0.04        สบก.

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแผน
ยทุธศาสตร์พลังงาน

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนโยบายการ
ส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการพลังงาน

- ระดับความส าเร็จของการจดัการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

5.3 มรีะบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมยั มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมาย เมื่อเทียบกบัแผนกลยทุธก์าร
บริหารทรัพยากรบุคคล

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยทุธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สนพ.- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

5.4 มทีรัพยากรบุคคลที่มี
สมรรถนะสูง

- ระดับคะแนนขดีสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Core Competency

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้มคีวามเหมาะสมกบัภารกจิ
งานที่ปฏิบัติ- ระดับคะแนนขดีสมรรถนะของ

บุคลากร สนพ. Functional 
Competency

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพลังงานทดแทน
 และการอนุรักษ์พลังงาน

กจิกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ขา้ราชการและ
บุคลากรของ สนพ.

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนโยบายการ
จดัหาไฟฟ้า

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้
เป็นผู้มคุีณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจติส านึกที่ดีต่อสังคม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปิโตรเลียม 
และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี



กลยทุธห์ลกั/
2555 2556 2557 2558 วธิกีารด าเนินการ 2557 2558 2559 2560

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั โครงการ/กิจกรรม เจา้ภาพ
เป้าหมาย

80 80 80 80 3.00       -        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       กนย.

11.00     11.00     12.00     12.00       กนย.

13.00     13.00     13.00     13.00       สนอ.

2.00       2.00       2.00       2.00        สบก.

-        -        -         -          สบก.

-        -        -         -          สบก.

848.82  839.82  827.37   839.67    

โครงการประเมนิผลลัพธข์องโครงการภายใต้แผนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่งปี 2555 -2561

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับ
ทุนอดุหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ

5.5 มรีะบบการบริหารกองทุน
พลังงานที่โปร่งใส และมี
ประสิทธภิาพ เพื่อการพัฒนา
พลังงานของประเทศ

- ร้อยละการใชจ้า่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบกบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

5.5.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

โครงการประเมนิผล และทบทวนแผนยทุธศาสตร์กองทุนน้ ามนั
เชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)

โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอดุหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

โครงการติดตามประเมนิผลโครงการภายใต้แผนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่งปี 2555 - 2559

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู
สารสนเทศด้านเงินกองทุน และ
ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มลูกบั
หน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงขอ้มลูเงินน าส่งเขา้กองทุนระหวา่งกรม
สรรพสามติกบั สนพ. แทนการจดัส่งเอกสาร

โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

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

5.5.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ย
เงินกองทุนและระบบการก ากบัดูแล
การติดตามและประเมนิผลการใช้
จา่ยเงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ

โครงการพัฒนา / ปรับปรุงระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุน และ
การติดตามประเมนิผล

การควบคุม ก ากบัดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
และการพัสดุของกองทุนเงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม กองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มคลัง
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แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ
85 15.00       -          -          -         กนย.

-          -          -          -         สปป.

5.00        -          -          -         สนฟ.

-          -          -          -         ศพส.

-          -          -          -         ศพส.

3.00        -          -          -         สปป.

โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์กลางธุรกิจพลังงานภูมิภาค -          -          -          -         สปป.

โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย -          -          -          -         สนฟ.

การศึกษา วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ -          -          -          -         กนย.

-          -          -          -         กนย.

การทบทวนและจัดท าแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผน
แม่บทระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (แผน PDP)

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามแผนแม่บทด้าน
พลังงานของประเทศ 20 ปี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานนโยบายและแผน
ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก ภาวะ
เศรษฐกิจโลก นโยบาย และการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน 
(Competitiveness) ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ

การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการความต้องการพลังงาน
ของประเทศ

การเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

แผนปฏิบตัิราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปงีบประมาณ 2557

 - ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย มาตรการด้านการจัดหาการใช้
พลังงานได้รับการยอมรับจากผู้
พิจารณานโยบาย

1.1.1 จัดท าแผนพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

1.1 มีนโยบายและแผน
พลังงานที่ยึดหลักความสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้
พลังงานกับการจัดหาพลังงาน



เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก/
2556 วิธีการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

-          -          -          -         กนย.

0.70        -          -          -         สนฟ.

0.50        -          -          -         สนฟ.

-          -          -          -         สนฟ.

-          -          -          -         ศพส.

0.50        -          -          -         ศพส.

1.00        -          -          -         กนย.

การสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ -          2.00        -          -         กนย.

0.6  การแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว -          -          -          -         สปป.

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว -          -          -          -         สปป.

-          -          -          -         สนฟ.

10.00       -          -          -         สนฟ.

-          -          -          -         สนฟ.

แผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า 1.00        -          -          -         สนฟ.

1.2.1 จัดท าแผนความมั่นคงด้าน
พลังงาน รวมทั้งข้อเสนอมาตรการ
การส่งเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศ ให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการ

การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)

การปรับปรุงประสิทธิภาพทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงใน
โรงงานไฟฟ้า

การขยายระบบโครงข่าย และแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า
ของ 3 การไฟฟ้า

การติดตาม ทบทวน และจัดท ามาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่ง
ไฟฟ้า และการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน 
(ASEAN Power Grid)

การเสนอแนะนโยบาย ศึกษา ติดตามและพิจารณาการซ้ือ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน

การพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุ
ภาคีและทวิภาคี

การจัดท าข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับ
สมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

โครงการจัดท าแผนน าทาง (Road Map) ความร่วมมือด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ

การศึกษาและวิเคราะห์รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงาน
ในกลุ่ม ASEAN, APEC และ BIMSTEC

1.2 ประเทศมีความมั่นคงด้าน
พลังงานมีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

- อัตราการเปล่ียนแปลงการใช้พลังงาน
ต่ออัตราการเปล่ียนแปลงของ GDP 
(Energy Elasticity of GDP)

1.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างประเทศ



เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก/
2556 วิธีการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

85 -          -          -          -         สปป.

-          -          -          -         สนฟ.

5.00        -          -          -         สนฟ.

-          -          -          -         สนฟ.

3.50        -          -          -         สนฟ.

การจัดท าข้อเสนอการปรับราคาพลังงานทั้งระบบ 0.20        -          -          -         สปป.

-          -          -          -         สปป.

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรี -          -          -          -         สนฟ.

5 -          20.00       -          -         กนย.

-          -          -          -         

- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถูก
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ

80 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านนโยบายพลังงาน -          -          -          -         กนย.

-          -          10.00       -         สนอ.โครงการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
20 ปี

กนย./
สนฟ.

โครงการติดตาม ทบทวน และจัดท านโยบายราคาไฟฟ้า 
อัตราค่าไฟฟ้า และมาตรฐานบริการไฟฟ้า 2555-2558

โครงการทบทวน/จัดท าหลักเกณฑ์ และก าหนดโครงสร้าง
ราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน

การก าหนดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์และ
เบนซิน ให้ความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต

การศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะแนวทาง เพื่อจัดท านโยบาย
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

1.5 มีระบบการก ากับติดตาม
นโยบายและแผนบริหาร
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการก าหนด
นโยบาย/แผนพลังงาน

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจการ
พลังงาน : แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(PDP2013)

1.3 มีนโยบายและมาตรการ
ราคาพลังงานที่เป็นธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์

- ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
 มาตรการราคาพลังงานได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

1.4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
นโยบายและแผนพลังงาน

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านนโยบาย และแผนพลังงานเชิงรุก

การวิเคราะห์อัตราค่าไฟฟ้าของต่างประเทศ เปรียบเทียบกับ
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และ
ส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงาน
ให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม

1.5.1 ปรับปรุงการก ากับ ดูแลการ
ติดตาม และประเมินผลด้าน
พลังงานอย่างเป็นระบบ

- ระดับความส าเร็จในการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน

1.4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนการบริหารพลังงาน
เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจการพลังงาน
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แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
55 โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน -          -          200.00     -         สนอ.

-          -          15.80       -         สนอ.

-          -          5.00        -         สนอ.

0.5 -          -          -          -         สนฟ.

10.1 -          -          15.00       -         สนอ.

-          -          102.00     -         สนอ.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเชิงพาณิชย์ -          -          -          -         สปป.

การประสานการจัดท าแผนแม่บท NGV -          -          -          -         สปป.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-          -          200.00     -         สนอ.

-          -          15.80       -         สนอ.

-          -          5.00        -         สนอ.

โครงการการขับขี่พาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน -          -          10.00       -         สนอ.

-          -          25.00       -         สนอ.

3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 และจิตส านึกในการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดตลอดจนการ
อนุรักษ์พลังงานกับการป้องกัน/
บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ทดแทน NGV

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
สะอาด

การจัดการด้านการใช้พลังงาน (DSM) และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 มีข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

- ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดได้รับการ
ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย

2.1.1 ก าหนดทิศทางการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนและสนับสนุนการลงทุน
วิจัยพัฒนาเทคโนโลย/ีต้นแบบการ
ผลิตพลังงาน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทนแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

3.1 เกิดารใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่าในทุกภาคส่วน

- ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การ
อนุรักษ์ และประหยัดพลังงานให้เป็น
วินัยของคนในชาติ

4

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัด
พลังงาน

โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
แบบบูรณาการ

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ทดแทนเชี้องเพลิงชีวภาพ

2.2 มีการพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

2.2.2 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยใช้ราคาตลาดจูงใจผู้ใช้
และผู้จ าหน่าย

โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซ
ชีวภาพทดแทนพลังงานในภาคขนส่ง (CBG)

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

3.1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม อาคาร 
ครัวเรือน และภาคขนส่ง
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แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

-          -          50.00       -         สนอ.

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
82 โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ -          -          -          -         ศพส.

 การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -          -          -          -         สปป.

-          -          -          -         สปป.

12

-          -          2.00        -         สนอ

-          -          -          -         ศพส.

0.70        -          -          -         ศพส.

75 -          -          -          -         ศพส.

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

-          -          -          -         ศพส.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ 11.80       -          -          -         ศพส.

2.80        -          -          -         ศพส.

การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5.06        -          -          -         ศพส.

การพัฒนาฐานข้อมูลพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์
พลังงาน

การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ สนพ.

โครงการการประชาสัมพันธ์ / รณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
 และการประหยัดพลังงาน

4.2 มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร

การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

4.1 มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
พลังงานของประเทศที่ครบถ้วน
 ถูกต้อง แม่นย า ทัน
สถานการณ์ และเชื่อถือได้

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของ
ประเทศ

4.1.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
พลังงานของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบสารสนเทศตามหลักธรร
มาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ

4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT
 เพื่อสนับสนุนการบริหารระบบ
สารสนเทศด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ

 การพัฒนาฐานข้อมูลราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว เอทานอล และไบโอดีเซล

โครงการจัดท า / ปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)

รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน/สถานการณ์ด้านพลังานของ
ประเทศ

- จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้าน
พลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซด์)

4.2.2 ส ารวจ และจัดท าโปรแกรม
และระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
ท างานร่วมกับระบบต่างๆ ได้

การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
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แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แก่บุคลากร 0.18        -          -          -         ศพส.

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)
2 -          -          -          -         กพร.

-          -          5.00        -         

-          -          -          -         กพร.

85 -          -          -          -         กพร.

3.5
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. -          -          -          -         กนย.

-          -          -          -         กนย.
3.7

-          -          -          -         กนย.

40 -          -          -          -         กนย.

40 -          3.00        -          -         กนย.

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

80
-          -          -          -         กพร.

75
การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของ สนพ. 0.20        -          -          -         กนย.
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบตรวจสอบภายใน -          -          -          -         ตส.

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สนพ.

โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าการ
ปฏิบัติงาน สนพ.

4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
และทักษะด้าน ICT ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2557-2559

-ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์กร

5.2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินการ

การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
 สนพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560

5.2.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และ
ของส านัก/กอง/ศูนย์ ให้มีคุณภาพ
ตามหลัก PDCA

โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียง

การด าเนินงานวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
และปรับปรุงกระบวนงานให้
คล่องตัว/ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับภารกิจและทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์

สนอ./
สบก.

โครงการพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ สนพ.

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และด้าน
การพัสดุ

การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

โครงการจัดต้ังส านักบริหารงานกองทุน

- ผลการประเมินความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ (VFM)
- ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

- ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
 ประจ าปีงบประมาณ

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ภายนอก)

5.1 มีโครงสร้าง ระบบงานที่
คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเกณฑ์

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน

- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ถึงบทบาท 
และผลการด าเนินงานของ สนพ.

5.2 มีระบบบริหารจัดการที่ได้
คุณภาพมาตฐานระดับสากล 
และยึดหลักธรรมาภิบาล - ระดับคะแนนเฉล่ียผลการด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ
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แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

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

-          -          -          -         

3.80        -          2.20        -         สบก.

1.10        -          -          -         สบก.

การจัดท ารายงานประจ าปี 2556 ของ สนพ. 0.70        -          -          -         กนย.
1.00        -          -          -         สบก.

การส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญงิชาย 0.07        -          -          -         สบก.
65 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 1.00        -          -          -         สบก.

-          -          -          -         สบก.
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3.25 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร -          -          -          -         ศพส.

0.25        -          -          0.35       สบก.

3.5

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 0.20        -          -          -         สบก.

0.22        -          -          -         กนย.

4
-          -          -          -         สปป.

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้าน
พลังงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (EPPO Public Corporate 
Image)

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองปิโตรเลียม 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

- ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Functional 
Competency

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สนพ.

สบก./
สนอ.

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแผน
ยุทธศาสตร์พลังงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน โดยยึด
หลักความรวดเร็ว มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ

การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

5.4 มีทรัพยากรบุคคลที่มี
สมรรถนะสูง

5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจงานที่ปฏิบัติ

5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่
สาธารณชน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สนพ.

โครงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึง
พอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน-ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ สนพ.

5.3 มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ทันสมัย มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมาย เมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล

- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ
บุคลากร สนพ. Core Competency

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล



เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก/
2556 วิธีการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

-          -          7.80        -         สนอ.

0.30        -          -          -         สนฟ.

3.00        -          -          -         สนฟ.

การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02        -          -          -         สบก.
0.09        -          -          -         สบก.

0.04        -          -          -         สบก.

80 -          3.00        -          -         กนย.

-          -          -          0.64       สบก.
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-          -          -          -         สบก.

-          -          11.00       -         กนย.

-          -          13.00       -         สนอ.

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการและ
บุคลากรของ สนพ.

5.5.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน

5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ดีต่อสังคม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนโยบายการ
จัดหาไฟฟ้า

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง Feed-in 
Tariff (FIT)

การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วง 55-59 ในส่วนที่ สนพ. 
รับผิดชอบ

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพลังงาน
ทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2555 - 2559

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

5.5 มีระบบการบริหารกองทุน
พลังงานที่โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนา
พลังงานของประเทศ

- ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุน

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ

โครงการประเมินผล และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม



เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก/
2556 วิธีการด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

แหล่งเงิน (ล้านบาท)
เจ้าภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

-          -          2.00        -         สบก.

-          -          -          -         สบก.

-          -          -          -         สบก.

78.23      28.00      741.60    0.99      848.82  

โครงการพัฒนา / ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายเงินกองทุน และ
การติดตามประเมินผล

5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านเงินกองทุน และ
ระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงข้อมูลเงินน าส่งเข้ากองทุนระหว่างกรม
สรรพสามิตกับ สนพ. แทนการจัดส่งเอกสาร

5.5.2 พัฒนาระบบการใช้จ่าย
เงินกองทุนและระบบการก ากับ
ดูแลการติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

การควบคุม ก ากับดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี
 และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มคลัง
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แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน 

บทที่ 5 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) 

 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 
ส าหรับแนวทาาการสื่อสารนั้น สนพ. ก าหนดให้มีการสื่อสารทิศทาาขอาอาค์กร ได้แก่ วิสับทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิบม และเป้าประสาค์ขอาอาค์กร รวมทั้าประเด็นบุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดขอา สนพ. ดัานี้ 
1.1 จุดประสาค์ในการสื่อสาร 

1) เพ่ือให้บุคลากรในอาค์กรเข้าใจทิศทาาขอา สนพ. น าไปสู่การปฏิบัติาานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความส าเร็จในการท าาานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วาาใจ รวมทั้ามีขวัญและก าลัาใจในการท าาาน 
 

1.2 กลุ่มเป้าหมาบในการสื่อสาร 
1) ผู้บริหารขอา สนพ.  
2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินาานตามตัวชี้วัดและประเด็นบุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 

1.3 วิธีการและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
มีวิธีการและผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อา ดัานี้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารขอา สนพ.  1. ทบทวนแผนกลบุทธ์/น าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 ครั้า/ปี คณะท าาาน 
 2. ส่าแผนกลบุทธ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่าให้ทุกส านัก/ศูนบ์ถือ

ปฏิบัติ 
1 ครั้า/ปี กนบ. 

 3. เสนอผลการด าเนินาานในท่ีประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/ครั้า กนบ. 
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด/ประเด็นบุทธศาสตร์ 

1. จัดท าค ารับรอาการปฏิบัติราชการระดับกรม/ส านัก และ/หรือ 
ระดับบุคคล และชี้แจาให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้า/ปี กพร. 

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

กพร. 

3. เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 1. เผบแพร่แผนกลบุทธ์ฯ ในเว็บไซด์ขอา สนพ. ตลอดป ี กนบ./ศพส. 
 2. เผบแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีลาในเว็บไซด์ขอา สนพ. 
ตลอดป ี กนบ./ศพส. 

 3. การระบุไว้ที่บอร์ดที่แสดาถึาทิศทาาขอา สนพ. (วิสับทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิบม ฯลฯ) 

ตลอดป ี สบก. 

 4. การตรวจสอบความเข้าใจเรื่อาทิศทาา (เช่น แบบสอบถาม)  1 ครั้า/ปี กพร. 
 

2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการขับเคลื่อนกลบุทธ์ตามแผนบุทธศาสตร์ขอาส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน (สนพ.) เพ่ือให้ได้
ผลผลิต การจัดท านยบบาบและมาตรการด้านพลัาาาน ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลัาาาน และสามารถ
บรรลุเป้าหมาบการได้บริการหน่วบาาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสาค์และเป้าหมาบที่วาาไว้ สนพ. ตระหนักดีว่า “การ
ประสานาาน” เป็นปัจจับแห่าความส าเร็จที่ส าคัญอันหนึ่า ดัานั้น สนพ. จึาได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอน ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วบาานที่เก่ีบวข้อา สรุปได้ดัานี้ 
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แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน 

 

 2.1 ผู้รับผิดชอบการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภาบใต้ผลผลิต/กิจกรรมเป็นผู้ประสานาาน เช่น ผู้รับผิดชอบ
การประสานาานในกิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะบุทธศาสตร์ นยบบาบ แผนาาน และมาตรการด้าน
พลัาาาน ได้แก่ กอานยบบาบและแผนพลัาาาน ส านักนยบบาบปิยตรเลีบมและปิยตรเคมี ส านักนยบบาบไฟฟ้า และ
ส านักนยบบาบอนุรักษ์พลัาาานและพลัาาานทดแทน ผู้รับผิดชอบการประสานาานในกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ 
พบากรณ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศพลัาาาน ได้แก่ ศูนบ์พบากรณ์และสารสนเทศพลัาาาน และผู้รับผิดชอบการ
ประสานาานในกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติาานขอาส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน ได้แก่ ส านักบริหาร
กลาา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภาบใน 
 

 2.2 รูปแบบการประสานงาน 
  การประสานาานขอา สนพ. สามารถเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประสานาานกับภาบในกระทรวา 
เช่น หน่วบาานในสัากัดกระทรวาพลัาาาน รัฐวิสาหกิจที่เก่ีบวข้อา และ 2) การประสานาานกับภาบนอกกระทรวา เช่น 
การประสานาานกับกระทรวาการคลัา กระทรวามหาดไทบ กระทรวาอุตสาหกรรม กระทรวาพาณิชบ์ กระทรวา
เกษตรและสหกรณ์ กรมเศรษฐกิจระหว่าาประเทศ กรมสรรพสามิต ส านักาานพัฒนาการเศรษฐกิจและสัาคม
แห่าชาติ ตลอดจนภาคเอกชนต่าาๆ  
 

 2.3 วิธีการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดแนวทาาการประสานาานแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ ได้แก่ 
   การท าหนัาสือแจ้ามติ 
   การตั้าคณะกรรมการเพ่ือประสานความร่วมมือในเรื่อาต่าาๆ เช่น คณะอนุกรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านพลัาาานไฟฟ้าระหว่าาไทบกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะอนุกรรมการไบยอดีเซล เป็นต้น 
 
3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 การติดตามประเมินผลส าหรับแนวทาาการปฏิบัติเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สนพ. ได้ก าหนด
เป็น 2 ส่วน ดัานี้ 
 การติดตามและประเมินผลจากภายในองค์กร 
  การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  จะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าขอาแผนาาน/ยคราการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ยดบ กลุ่มพัฒนา
บุทธศาสตร์พลัาาาน (บธ.) ซึ่าจะด าเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอา/ศูนบ์/กลุ่มที่เกี่บวข้อา และ
กลุ่มติดตามและประเมินผล (ตต.) จะติดตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึา
ตัวชี้วัดที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น แผนและผลการปฏิบัติาานและการใช้จ่าบาบประมาณประจ าปี แผนาาน/ยคราการที่ส าคัญ
ตามนยบบาบรัฐบาล การด าเนินาานด้านพลัาาานตามนยบบาบเร่าด่วน มติ ครม. และรัฐธรรมนูญ 
  ทั้านี้จะน าเสนอผลการด าเนินการในที่ประชุมคณะท าาานทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เมื่อสิ้นปีาบประมาณ ปีละ 1 ครั้า และแผนปฏิบัติราชการสี่ปี เมื่อสิ้นครึ่าแผน และ/หรือสิ้นสุดแผนฯ อีก
ครั้าหนึ่า 
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  การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลยดบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ยดบด าเนินการประสานและ
รวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอา/ศูนบ์/กลุ่มที่เกี่บวข้อา และติดตามจากตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 
มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาอาค์กร 
  ทั้านี้จะน าเสนอผลการด าเนินาานแก่ผู้บริหาร ในรอบระบะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนตามล าดับ 
 
  การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลยดบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และคณะท าาานในแต่ละหมวด/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่บวข้อา ยดบน าเสนอผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญซึ่าประกอบด้วบ 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การ
น าอาค์กร หมวด 2 การวาาแผนเชิาบุทธศาสตร์หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีบ 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่าเน้นทรัพบากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  ทั้านี้คณะท าาาน PMQA ขอากระทรวา มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าขอาแต่ละหมวด เป็นประจ าทุก
เดือน และน าเสนอผลการด าเนินาานในภาพรวมและกรมแก่ผู้บริหาร (ประธานคณะท าาาน PMQA กระทรวา) 
พิจารณาในรอบระบะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
  การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร 
  การติดตามประเมินผลจากภาบนอกอาค์กร เช่น การประเมินความพึาพอใจผู้รับบริการ จากส านักาานสถิติ
แห่าชาติ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ยดบคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ส านักาาน ก.พ.ร. เป็นต้น  
   
  ซึ่าเมื่อได้ผลการประเมินจากท้ัาภาบในและภาบนอกอาค์กรแล้ว สนพ. จะน าผลการประเมินดัากล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุาการจัดท าทิศทาาอาค์กร การปรับเปลี่บนกลบุทธ์ รวมถึาการปรับปรุาแนวทาาการด าเนินาานให้
สอดคล้อากับผลการประเมินดัากล่าวต่อไป 
 
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
 

 ในการบริหารบุทธศาสตร์และการด าเนินาานขอา สนพ. ได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่บามาใช้ ยดบจะมี
การตั้าคณะท าาานบริหารความเสี่บาขอา สนพ. เพ่ือระบุความเสี่บา/ปัจจับเสี่บา ที่จะเกิดขึ้น ทั้าความเสี่บาจากภาบใน
อาค์กรเอา (เช่น ความเสี่บาจากการด าเนินาาน ความเสี่บาด้านทรัพบากร การทุจริต ) หรือความเสี่บาจากภาบนอก
อาค์กร (เช่น ความคาดหวัาขอาประชาชนที่เปลี่บนแปลาไป ความร่วมมือขอาชุมชน/สัาคม การเปลี่บนแปลาขอา
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาบ กฎระเบีบบ ที่อาจจะส่าผลกระทบต่ออาค์กร นยบบาบรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น)  
 
 ซึ่าคณะท าาานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่บา ยดบประเมินว่าความเสี่บาที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับ
ความเสี่บามากน้อบเพีบาใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญขอาความเสี่บา จากนั้นจะผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่บาเพ่ือก าหนดแนวทาาในการรอารับ/ป้อากันไม่ให้ความเสี่บานั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้นจะ
ด าเนินการราบาานและประเมินผลเป็นระบะ 
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 ซึ่าถ้ามีการเปลี่บนแปลาที่ส าคัญ เช่น การเปลี่บนแปลาด้านบุทธศาสตร์ชาติ บุทธศาสตร์กระทรวา และ/หรือ
ข้อกฎหมาบและระเบีบบปฏิบัติที่เกี่บวข้อา ซึ่าอาจส่าผลกระทบการกลบุทธ์ขอา สนพ. อาจจะมีการมอบหมาบให้
คณะท าาานที่ท าหน้าที่ทบทวนบุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่าให้บุทธศาสตร์/กลบุทธ์ขอา สนพ. รวมถึา แนวทาาการ
ด าเนินาาน และค่าเป้าหมาบตามตัวชี้วัดขอา สนพ. ต้อาปรับเปลี่บนไปด้วบหรือไม่ หรืออาจน าเรื่อาการเปลี่บนแปลา
ดัากล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารขอา สนพ. เพ่ือพิจารณายดบตรา และหากมีการปรับเปลี่บนกลบุทธ์หรือแนวทาาใดๆ 
ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่บนแปลาต่อผู้บริหารขอา สนพ. และแจ้าให้หน่วบาานที่เกี่บวข้อาและบุคลากรขอา สนพ. 
ทุกระดับทราบถึาแนวทาาที่เปลี่บนแปลาไปด้วบ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรภาบในส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน จากการแจกแบบสอบถาม
ทั้าสิ้น 160 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม 111 ฉบับ คิดเป็นร้อบละ 69.38 

2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะการด าราต าแหน่า  
2.1 ผู้บริหาร/ผู้อ านวบการ คิดเป็นร้อบละ 0.9 
2.2 หัวหน้าาาน   คิดเป็นร้อบละ 9.0 
2.3 ข้าราชการปฏิบัติาาน  คิดเป็นร้อบละ 36.9 
2.4 พนักาานราชการ  คิดเป็นร้อบละ 27.0 
2.5 ลูกจ้าาชั่วคราว  คิดเป็นร้อบละ 18.9 
2.6 ที่ปรึกษา   คิดเป็นร้อบละ 7.2 

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

1. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 68.5 คิดว่า วิสับทัศน์ (Vision) ขอา สนพ. ที่ว่า “ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ” สามารถสื่อสารกับการท าาานขอา สนพ. และเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้อาการในปัจจุบัน 

2. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 81.1 คิดว่า พันธกิจ ขอา สนพ. 6 ข้อ ที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ สนพ. ที่ด าเนินการในปัจจุบัน 

3. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 65.8 คิดว่า การด าเนินาานตามบุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสรรค์นโยบาย และ
บริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ” ที่วาาไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสับทัศน์ขอาส านักาานนยบบาบ
และแผนพลัาาาน และตอบสนอาต่อความต้อาการขอาประเทศ 

4. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 60.4 คิดว่า การด าเนินาานตามบุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด” ที่วาาไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสับทัศน์ขอาส านักาานนยบบาบและ
แผนพลัาาาน และตอบสนอาต่อความต้อาการขอาประเทศ 

5. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 59.4 คิดว่า การด าเนินาานตามบุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่วาาไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสับทัศน์ขอา
ส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน และตอบสนอาต่อความต้อาการขอาประเทศ 

6. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 64.9 คิดว่า การด าเนินาานตามบุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ” ที่วาาไว้จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสับทัศน์ขอาส านักาานนยบบาบและ
แผนพลัาาาน และตอบสนอาต่อความต้อาการขอาประเทศ 

7. บุคลากรขอา สนพ. ร้อบละ 64.9 คิดว่า การด าเนินาานตามบุทธศาสตร์ที่ 5 “สร้างความเข้มแข็ง เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)” ที่วาาไว้ จะสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสับทัศน์ขอาส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน และตอบสนอาต่อความต้อาการขอาประเทศ 
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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) นยบบาบขอารัฐบาลให้การสนับสนนุการพัฒนาด้านพลัาาานมากขึ้น   31 41 20 2 2 96 สูา 
 2) กฎหมาบรัฐธรรมนูญส่าเสริมให้มีการประชุมรับฟัาความคิดเห็นมากขึ้น   5 36 29 2 1 73 สูา 
 3) มีการปรับกฎระเบีบบด้านพลัาาานให้สอดคล้อากับสภาวการณย์ลก   9 61 31 1 1 103 สูา 
 4) นยบบาบระดับกระทรวาขาดความต่อเนื่อา และชัดเจน ส่าผลต่อการ
ปฏิบัติาาน 

  35 50 17 0 0 102 สูา 

 5) ขาดการบูรณาการด้านพลัาาานร่วมกันระหว่าากระทรวา   20 61 21 1 0 103 สูา 
 6) มีอาค์กรก ากับดูแลด้านนยบบาบและการบริหารพลัาาานที่ชัดเจน   17 42 35 3 2 99 สูา 
 7) ประเทศต่าาๆ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพลัาาานอบ่าาดี มีการท า
ข้อตกลาความร่วมมือด้านพลัาาานและการแลกเปลี่บนเทคยนยลบีและ
ผู้เชี่บวชาญระหว่าาประเทศ 

  17 45 37 3 2 104 สูา 

 8) มีการเปลี่บนแปลารัฐบาลบ่อบท าให้นยบบาบด้านพลัาาานขาดความ
ต่อเนื่อา 

  44 45 10 1 0 100 สูา 

 9) การด าเนินาานด้านกลไกการก าหนดราคาขอาพลัาาานมีการแทรกแซา
ทาาการเมือา 

  48 42 13 0 0 103 สูามาก 

 10) ปัญหาด้านความสมัพันธ์ระหวา่าประเทศมผีลกระทบต่อการด าเนินาาน
ด้านนยบบาบและบริหารพลัาาาน 

  15 46 30 4 2 97 สูา 

 11) การพึ่าพาทรัพบากรพลัาาานจากประเทศเพื่อนบ้านสูาอาจก่อให้เกดิ
ความเสีบ่าต่อต้นทุนการผลติ และความมั่นคาด้านพลัาาาน 

  28 46 19 3 0 96 สูา 

 12) การด าเนินาานด้านการอนุรักษ์พลาัาานและพลัาาานทดแทน มีความ
ซ้ าซ้อนกับหน่วบาานอื่น 

  8 34 37 7 0 86 ปานกลาา 

2. ด้านเศรษฐกิจ          
 1) การเปลีบ่นแปลาขอาราคาน้ ามัน ส่าผลให้การกระตุ้นพลัาาานทดแทนมี
มากขึ้น 

  22 44 16 2 0 84 สูา 
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รายการ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

 2) เปิดยอกาสให้กิจการพลัาาานมีการแข่าขันอบ่าาเสร ี   18 48 27 1 2 96 สูา 
 3) ราคาน้ ามันภาบในประเทศผันผวนตามราคาน้ ามันยลก   17 28 18 1 0 64 สูา 
 4) เศรษฐกิจยลกเตบิยตมากขึ้นส่าผลต่อความต้อาการทรัพบากรพลัาาาน
เพิ่มขึ้น 

  19 29 8 0 0 56 สูา 

 5) อัตราความต้อาการขอาพลัาาานภาบในประเทศมีอัตราสูาขึ้นกว่าอัตรา
การเติบยตขอาเศรษฐกิจภาบในประเทศ 

  18 48 19 2 0 87 สูา 

 6) การส่าเสริมสนับสนุนการผลิตพืชพลัาาานแก่เกษตรกรมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น 

  26 41 27 2 1 97 สูา 

 7) การขาดการแข่าขันทาาการตลาดขอาพลัาาานไฟฟ้า ท าให้เกิดการผูกขาด 
ในการก าหนดราคา 

  16 54 25 0 0 95 สูา 

3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม          
 1) สัาคมหันมาสนใจสิ่าแวดล้อมมากขึ้น ท าให้ความต้อาการในการวาา
นยบบาบด้านพลัาาานท่ีสนใจสิ่าแวดล้อม 

  20 58 21 1 0 100 สูา 

 2) ประชาชนบัาใช้ประยบชน์จากพลัาาานไม่คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึาการ
ประหบดัพลัาาาน 

  24 50 14 0 0 88 สูา 

 3) ประชาชนบัาขาดความรู้ความเข้าใจในด้านพลัาาาน ส่าผลให้เกิดการ
คัดค้านในการด าเนินการด้านพลัาาาน 

  30 55 16 1 1 102 สูา 

 4) ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลัาาานและพลัาาานทดแทนมาก
ขึ้น 

  25 64 15 1 1 106 สูา 

 5) สามารถใช้ประยบชน์พลัาาานไฟฟา้จากประเทศเพื่อนบ้านได ้   11 40 28 2 0 81 สูา 
4. ด้านเทคโนโลย ี          
 1) เทคยนยลบีที่ทันสมบั และหลากหลาบ ท าให้การปฏิบตัิาานและการ
เชื่อมยบาข้อมูลกับหน่วบาานต่าาๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  25 55 25 1 1 107 สูา 

 2) นวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคยนยลบีด้านพลัาาานท่ีทันสมับ ท าให้เกดิ
แนวคิดในการน าเสนอนยบบาบด้านพลัาาานในรูปแบบใหม่ๆ 

  25 59 23 1 1 109 สูา 

 3) เทคยนยลบีและข้อมูลข่าวสารมีการเปลีบ่นแปลาอบ่าารวดเร็ว ท าใหก้าร   9 44 26 3 1 83 สูา 
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รายการ 
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ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

ก าหนดนยบบาบไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่บนแปลา 
 4) เทคยนยลบีพลัาาานสามารถน ามาใช้ในการผลิตพลัาาานทดแทนไดม้าก
ขึ้น ท าให้แผนาานด้านการส่าเสริมพลัาาานทดแทนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  18 69 21 1 0 109 สูา 

 5) เทคยนยลบีพลัาาานช่วบให้ความสามารถกระจาบแหล่าผลิตพลัาาานได้มาก
ขึ้น เช่น ยราไฟฟ้านิวเคลีบร์ และพลัาาานสะอาดอื่นๆ ได้แก่ พลัาาาน
แสาอาทิตบ์ และพลัาาานลม 

  14 62 24 2 1 103 สูา 

 6) เทคยนยลบีพลัาาานมีการเปลีบ่นแปลารวดเร็วและมีราคาแพา   13 40 39 1 0 93 สูา 
 7) ระบบข้อมลูด้านพลัาาานขอาหน่วบาานต่าาๆ ภาบในกระทรวาพลัาาาน 
ไม่เป็นเอกภาพ 

  14 57 33 1 0 105 สูา 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม          
 1) มีการใช้ขบะมลูฝอบในการน ามาพฒันาและผลิตเป็นพลัาาานมากขึ้น   10 59 33 4 1 107 สูา 
 2) เกิดมลพิษจากสิ่าแวดล้อมจากการใช้พลัาาาน   17 57 25 3 1 103 สูา 
 3) ขาดมาตรการในการควบคุมดแูลดา้นสิ่าแวดล้อม   17 47 35 2 1 102 สูา 
 4) ภับธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมมีผลกระทบต่อความมั่นคาด้าน
พลัาาาน 

  17 47 27 6 3 100 สูา 

 5) กระแสภาวะยลกรอ้นท าใหม้ีการรณราคล์ดการปล่อบกาาซ
คารบ์อนไดออกไซดม์ากขึ้น และท าให้มีราบได้จากการขาบคาร์บอนเครดิตให้แก่
ประเทศพัฒนาแล้ว 

  8 46 30 3 2 89 สูา 

 6) ภาวะยลกร้อนท าให้มีการใช้พลัาาานไฟฟ้าเพิ่มสูาขึ้น ส่าผลกระทบต่อ
นยบบาบไฟฟ้า 

  22 42 26 1 1 92 สูา 
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รายการ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ. 
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ า

มาก 
1. ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร          
 1) เป็นอาค์กรขนาดเล็ก บริหารได้า่าบ และา่าบต่อการถ่าบทอดนยบบาบ   21 61 17 1 0 100 สูา 
 2) มีการพัฒนาวัฒนธรรมอาค์กรอบ่าาต่อเนื่อา   12 57 23 2 1 95 สูา 
 3) จากการปรับยคราสร้าาอัตราก าลัาใหม่ ท าให้บุคลากรไม่เพบีาพอใน
การปฏิบัติาาน 

  22 42 34 5 0 103 สูา 

 4) มีกฎ ระเบีบบที่เอื้อให้การบริหารและการปฏิบัติาานขอา สนพ. 
เป็นไปได้อบ่าารวดเร็ว 

  11 55 29 0 0 95 สูา 

 5) แนวทาาการน านยบบาบมาสู่การปฏิบัติบัาขาดความชัดเจน   22 41 32 0 0 95 สูา 
2. ด้านการบริหารจัดการ          
 1) มีการจัดการอาค์ความรู้ในอาค์กร   12 56 29 1 1 98 สูา 
 2) ผู้บริหารมภีาวะผู้น าที่ด ี   29 40 21 3 2 95 สูา 
 3) มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลัาาานเพีบาพอส าหรับการวิเคราะห ์   12 68 18 0 0 98 สูา 
 4) มีแหล่าาบประมาณพอเพบีาในการปฏิบัตภิารกิจ   30 53 17 0 0 100 สูา 
 5) ภาวะผู้น ามีปัญหา การประสานาานการท าาานเป็นทีมบัามีน้อบ   17 50 31 0 0 98 สูา 
 6) ขาดการวิจับเชิานยบบาบและการเสนอแนะนยบบาบใหม่ๆ    19 50 32 3 0 104 สูา 
 7) ทัศนคติต่อการท าาานไม่ด ี   32 36 26 7 1 102 สูา 
 8) ขาดการท าาานเชิารุก   12 56 32 4 0 104 สูา 
 9) การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน   16 42 44 2 0 104 สูา 
 10) มีการน าผลการประเมินมาปรับปราุพัฒนาการด าเนินาานด้าน
การพลัาาาน 

  5 55 22 4 0 86 สูา 

 11) ระบบการควบคุมภาบในบัาขาดประสิทธิภาพ   13 42 40 4 0 99 สูา 
 12) เปิดยอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนยบบาบและ
การจัดท าแผนพลัาาาน 

  14 44 23 5 0 86 สูา 

 13) ขาดการบูรณาการการท าาานร่วมกันระหว่าาหน่วบาานภาบใน สนพ.   17 46 38 2 0 103 สูา 
3. ด้านบริหารพัสดุ          
 1) มีการใช้ประยบชน์ทรัพบากรอบา่าเต็มประสิทธิภาพ   18 56 17 1 1 93 สูา 
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ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ. 
รวม สรุปความคิดเห็น สูง
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สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ า

มาก 
 2) มีทรัพบากรสนับสนุนการท าาานไม่เพีบาพอ   11 42 33 3 3 92 สูา 
 3) มีาบประมาณสนับสนุนการด าเนินาานจากหลาบแหล่า   24 59 2 0 0 103 สูา 
 4) มีเครื่อามือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพีบาพอและทันสมับเหมาะสม
กับการปฏิบัติาาน 

  25 65 15 1 0 106 สูา 

 5) มีระบบฐานข้อมลูสนับสนุนการปฏิบัติาานท่ีทันสมับ   24 55 21 1 0 101 สูา 
 6) ข้อมูลและสารสนเทศด้านพลัาาานมีความทันสมับ หน่วบาานต่าาๆ 
และประชาชนได้ใช้ประยบชน์ 

  26 51 23 0 0 100 สูา 

 7) ระบบการรับส่าข้อมลูบาาส่วนบัาไม่ online บัาใช้การส่าเป็น file   6 46 36 4 1 93 สูา 
 8) ก าลัาคนด้านเทคยนยลบีสารสนเทศมีน้อบ   16 49 35 3 0 103 สูา 
4. ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร          
 1) บุคลากรมีคุณภาพในการท าาาน   29 51 14 0 1 95 สูา 
 2) บุคลากรมีความรู้ลึกเกีบ่วกับภารกิจาานท่ีรับผิดชอบ   22 49 20 0 1 92 สูา 
 3) มียอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูาานท้ัาในและต่าาประเทศอบา่า
ทั่วถึา 

  21 48 24 4 1 98 สูา 

 4) อัตราก าลัามไีมเ่พีบาพอต่อภารกิจขอา สนพ.   23 46 33 3 0 105 สูา 
 5) ผู้บัาคับบัญชาจัดสรรบุคลากรไม่ตรากับบทบาทหน้าที่   26 45 29 4 0 104 สูา 
 6) การวัดและประเมินผลการปฏิบตัริาชการบัาไม่มีความชัดเจน   14 51 32 4 0 101 สูา 
 7) ขาดการถ่าบทอดอาค์ความรู้ในหนว่บาาน   19 48 32 3 1 103 สูา 
 8) การจ้าาท่ีปรึกษามาท าาานแทน ท าให้บุคลากรขอา สนพ. ขาดทักษะ 
ในการท าาาน 

  29 41 24 4 2 100 สูา 
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แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
ส านักาานนยบบาบและแผนพลัาาาน 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ สนพ. 
1. บุคลากรขอา สนพ. ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่บวกับแผนบุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ขอา 

สนพ. จากหนัาสือเวีบน ร้อบละ 59.5 และทาาเว็บไซด์ขอา สนพ. ร้อบละ 50.5 ส าหรับข้อมูลผ่านทาา 
intranet เพีบาร้อบละ 23.4  

2. บุคลากรขอา สนพ. ต้อาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ขอา สนพ. อบู่
ในระดับปานกลาา คิดเป็นร้อบละ 53.6 และต้อาการให้มีช่อาทาาในการเข้าร่วมยดบผ่านทาาการ
ประชุมสัมมนาระดับกรม คิดเป็นร้อบละ 35.5 และแสดาความคิดเห็นผ่านทาา internet (e-
mail/website) คิดเป็นร้อบละ 30.9 
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