
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: 
     สนพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผน รวมท้ังมาตรการด้าน
พลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประชุมหารือ การซักซ้อมความเข้าใจ การให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ท้ังในกรณีที่เป็น
ผลผลติด้านนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน กับกรณีผลผลติท่ีเป็นข้อมูลด้านพลังงาน
และข้อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานให้กับผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.)  เพื่อส่งมอบนโยบายให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปสู่การปฏิบัติ 
เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
ความต้องการ 
1. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. บริหารจัดการพลังงานเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมีราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
3. จัดท าฐานข้อมูลด้านพลังงานให้มีความทันสมัยสะดวกต่อการใช้งานด้วยการน าเทคโนโลยี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน โดยมิต้องร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 
1. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงาน  2. NGO /สมาคม/สื่อมวลชน/
ภาคเอกชน 3. ประชาชน 4. ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน 
ความต้องการ: 
ส่งมอบข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน  นโยบาย แผนงาน มาตรการด้านพลังงานท่ีเหมาะสมต่อ
การใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
พันธมิตร  คณะกรรมการบริหารพลังงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ส านักงานก ากับ
กิจการพลังงาน ปะชาชนท่ัวไป เช่น คณะกรรมการ กพช. , กบง. , กฟภ. , กฟผ. , กฟน. , 
ปตท. และผู้ประกอบการพลังงาน เป็นต้น 
ผู้ให้ความร่วมมือ  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการด้าน
พลังงาน และประชาชนท่ัวไป 
ความต้องการ 
1. การท างานร่วมกันของภาครัฐแบบบูรณาการต้ังแต่การวางนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. น าดิจิทัลมาปรับใช้ในการใหบ้ริการด้านข้อมูลพลงังาน และมีรูปแบบที่ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 
3. แก้ปัญหาได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างานรูปแบบเดิม 
4. บุคลากรต้องปรับทัศนคติเป็นผู้ประกอบการสาธารณะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
5. ระบบการปฏิบัติงานยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 สมรรถนะหลักขององคก์ร: 
 เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน บูรณา

การยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการก าหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันการ
ขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 เลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กพช. , กบง. , กทอ. 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญด้วย DNA คือ เก่ง กล้า ขยัน 

สร้างสรรค์ทีม 
 มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัย น่าเช่ือถือ เข้าถึงง่าย บริการรวดเร็ว และมีความพร้อมในการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ยุคดิจิทัล 

พันธกิจ: 
ประกอบดว้ย 6 พันธกิจ คือ  
1. เสนอแนะนโยบายและบรูณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ  
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ  
3. เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปอ้งกันการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
4. ก้ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ  
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดา้นพลังงานของประเทศ  
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์: 
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและสนบัสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความม่ันคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579 
ค่านิยม: 
สนพ. ได้ก้าหนดคา่นิยมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัตงิาน สร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอนัเดยีวกันของบุคลากร เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะองคก์ร ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดพึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิงานอย่างต่อเนือ่งและเกดิผลในทางปฏิบัตอิย่างทั่วถึงให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมใน การท้างานที่ดีต่อไป คือ “มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย เป้าหมายส่วนรวม 
ร่วมใจหนึ่งเดียว” 
 
งบประมาณ:  110.3732 ล้านบาท 
 
จ านวนบุคลากร: 
จ านวนบุคลากร  156 คน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ: 
ด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 3 ฉบับ คือ 
1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2550 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 
2. พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2518 , พ.ศ. 2519 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2520  
3. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ/บริการหลัก: 
1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 
2. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

เพื่อจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน 

3.  ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง 
4.  ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร

และพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมท้ังบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 
5.  บริหารจัดการข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงาน และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง

ด้านพลังงานของประเทศ 
6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

คุณลักษณะโดดเดน่ของภารกจิ/บริการ 
  เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย และแผนมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการด ารงชีพของประชาชน 
 
ผู้รับบริการ: 
1. ผู้ก าหนดนโยบาย 
2. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบนัการศึกษา/องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 
3. ประชาชน/NGO/สือ่มวลชน 
4. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลงังาน 
ความต้องการ 
1. ความรวดเร็วในการตอบสนอง ทันต่อสถานการณ์ 
2. ความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและสารสนเทศ 
3. ข้อเสนอแนะได้รับการยอมรับ มีทางเลือกและ Scenario ส าหรับการตัดสนิใจ 
4. ติดตามและรายงานผลตามรอบเวลา 
5. ควบคุมการด าเนินงานได้ตามแผนที่อนุมัต/ิเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
6. การมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
7. การบริการที่ทั่วถึงและเปน็ธรรม 
8. ราคาพลังงานที่เป็นธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
 
 
 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน: 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายใน 

1. การเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานใหส้อดคลอ้งกับการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานในประเทศ  

2. การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นปัจจบุนั รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพลงังานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลงังาน 

3. การสร้างความยอมรับจากทุกภาคสว่นในการพัฒนาและด าเนินนโยบายด้านพลงังาน 

4. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และปลุกจติส านึกที่ดีต่อการใช้พลงังานอย่างประหยัดและมีประสทิธิภาพ 

5. การก าหนดราคาเช้ือเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายนอกประเทศ 

1. การเสริมสร้างความร่วมมือในการจดัหาพลงังาน 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลงังานภาพรวมของประเทศ (Energy Intensity) 

3. การเช่ือมต่อโครงข่ายของพลังงาน (ไฟฟ้าและปิโตรเลยีม) 

4. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ในภาคพลังงานลดลง 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส้าคัญขององค์การ 
(โดยสรุป 1-2 หน้า) 



การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน: 
1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน และพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชาชน

ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  
2) ก าหนดตัวช้ีวัดด้านพลังงานและประเมินผลเพื่อนไป Ranking ใน World 

competitiveness Index (IMD) 
3) การต่อต้านการยอมรับนโยบายด้านพลังงานลดลง 
4) สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
5) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อนโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 
ในประเทศ  : การเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน การจัดเก็บข้อมูลด้าน
พลังงานอย่างเป็นระบบ  การสร้างความยอมรับจากทุกภาคส่วน การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงาน 
 
นอกประเทศ : การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดหาพลังงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของประเทศ Energy Intensity (EI) การเช่ือมต่อโครงข่ายพลังงาน  
 

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส้าคัญขององค์การ 
(โดยสรุป 1-2 หน้า) 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสคร์  (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
 สนพ. มี พรบ.และกฎระเบียบท่ีเอื้อให้ส่วนราชการท างานคล่องตัวและเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากมีคณะกรรมการภายใต้ พรบ.ท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานท่ีสามารถบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานด้านนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านพันธกจิ 
1. สนพ. มี พรบ.และกฎระเบียบท่ีเอื้อให้ส่วนราชการท างานคล่องตัวและเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากมีคณะกรรมการภายใต้ พรบ.ท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานท่ีสามารถบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานด้านนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2 มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญของประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็น
รูปธรรม มีความชัดเจน 
ด้านปฏิบัติการ  
-    มีการจัดท ากระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและได้ประกาศให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติ 
- มีการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ัน กับมาตรฐานความโปร่งใส 
- มีการจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
ด้านบุคลากร  บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถ 
ด้านสังคม  มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการก าหนดนโยบายและการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังการใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการหารสอง โครงการประหยัด
พลังงานภาครัฐ การสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 
ระบบการปรับปรุงผลการด้าเนินงาน 
- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. , กบง. เพื่อจะได้ทราบถึงภาพรวมของระบบพลังงานของประเทศในด้านความมั่นคง ยั่งยืน  
- มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- มีการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีตัวช้ีวัดท่ีมีความท้าทายในการวัดผลส าเร็จในแต่ละปี มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ หากไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายจะก าหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 
 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
     สนพ. เป็นหน่วยงานท่ีจัดท าแผนและนโยบาย ยุทธศาสตร์พลังงาน และมาตรการต่างๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นงานในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้นโยบายต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ โดยเกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการไทยในปี 2545 ได้รวมหน่วยงานท่ีเคยท างานซ้ าซ้อนกันในเรื่องพลังงานมาไว้ด้วยกันภายใต้ “กระทรวงพลังงาน” ท าให้การแข่งขันหมดไปจากระบบการท างาน แต่สร้างความร่วมมือและส่งต่องานระหว่างหน่วยงาน
ข้ึนมาแทน     หน่วยงานระดับกรมท่ีผลิตผลงานในรูป “นโยบายและแผน” มีอยู่ 3 หน่วยงาน คือ (1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (3) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ประเด็นท่ีช่วยให้ สนพ. ประสบความส าเร็จในการสามารถผลักดันนโยบายและแผนพลงังานให้เกิดผลงานจริงในภาคปฏิบัติในหลายเรื่องน้ัน อาจเกิดจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
(1) สนพ. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ด้วยกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวน 95 คน กระบวนการบริหารงาน การจัดการ และการตัดสินใจจึงมีความสะดวกคลอ่งตัวสูง 
(2) สนพ. ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างกระบวนงานไว้ชัดเจน  
(3) “พลังงาน” เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผู้บริหารประเทศจัดล าดับความส าคัญในการตัดสินใจไว้อันดับต้น และให้มีข้ันตอนในการพิจารณาน าเสนอท่ีคล่องตัวอย่างมากที่สุด 
(4) ข้าราชการของ สนพ. มีอายุเฉลี่ย 42 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท่ีเต็มไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้น ทุ่มเท และมีประสบการณ์สั่งสมมาพอควร พร้อมรับมือต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี 
(5) มีแหล่งทุนเงินนอกงบประมาณจ านวน 3 กองทุน ท่ีเป็นกลไกส าคัญในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม กองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 


