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วิสัยทัศน์ 

  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมพลังงาน เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579 

พันธกิจ 

ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ 
  1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
  2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
  3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  4. ก ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
  5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
  6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ของ สนพ. พ.ศ. 2560 - 2565 มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความม่ันคงและย่ังยืน  
เป้าประสงค์ 1. มีนโยบายที่น าไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน  
   2. มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   3. มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ  
เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย  
   2. มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ  
   3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ 1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ  
   2. บุคลากรมีความรู้และความสามารถ  
   3. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายท่ีน าไปสู่ความ
ม่ันคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางท่ีน าไปสู่
ความม่ันคงทาง
พลังงาน

1. สร้างสรรค์นโยบายเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหม่ท่ีทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศ ท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานท่ีเกิดจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ         
  (2) ด าเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

1  1. โครงการการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มา
ปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 12.00     กอ.

 2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามัน
เช้ือเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย 

3.78       - - - - กป.

1.2.2 จัดท านโยบายเพ่ือการก าหนดราคาพลังงาน
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานท่ีเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกภาค
ส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กฟ.

4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)

- - - - - กฟ.1.2.3 จัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จัดท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายท่ีส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานท่ี
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1.2.1 จัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 
(เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)
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เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

1.3 มีนโยบายท่ีน าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2 1.3.1 จัดท านโยบายและมาตรการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  (1) จัดท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ 
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี 
(ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กอ.

 6. โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กอ.

7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการก ากับดูแล
ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

- - 9.31       - - กอ.

1.4 มีนโยบายท่ีน าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Environment)

1.4.1 จ านวน
นโยบายมาตรการ
ด้านพลังงานทดแทนท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จัดท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

4.56       - - - - กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
  (2) จัดท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการท่ีส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ขับเคล่ือนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
17  9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)
0.14       - - - - กฟ.

 10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเช่ือมโยงระบบส่ง
ไฟฟ้า และการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน APGCC 
(ASEAN Power Grid Consultative   Committee)

0.14       - - - - กฟ.

 11. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ 
สาขาพลังงาน

0.12       - - - - กฟ.

'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP

- - 9.31       - - กอ.

  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
'  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน   
'  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (Policy
 Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
(2) การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ Smart 
Grid/Grid Modernization

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน
 Oil Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ ามันเช้ือเพลิง

12. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
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เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการ Gas
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพ่ิมความม่ันคงด้านก๊าซธรรมชาติ

2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ท่ีได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2  13. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ 
(ต่อเน่ืองปี 2564)

- 7.00       - - - กป.

 14. การประเมินดัชนีช้ีวัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ
 ปี 2564

- - - - - กย.

 15. การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติของประเทศเพ่ือรองรับความม่ันคง และการ
เติบโตของประเทศ

- - - - - กป.

 16. การติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

- - - - - กป.

 17. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV - - - - - กป.

 18. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ

- - - - - กป.

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน โดยด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผน
พลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล
  (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการด าเนินการจัดท านโยบายและแผน เพ่ือ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
 (3) จัดท าข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล
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70 19. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน - - 10.95     - - กอ.

20. โครงการส่ือสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผน
พลังงาน

- - 12.80     - - ลก.

21. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมท่ี
เก่ียวข้อง

    - การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior 
official Meeting on Energy: SOME) 

0.09       - - - - กย.

    - การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN 
Ministers on Energy Meeting: AMEM) 

0.09       - - - - กย.

    - การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ 
 (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy : 
Special SOME) 

0.05       - - - - กย.

    - การประชุม Regional Energy Policy and Planning 
Sub-Sector Network (REPP-SSN) 

0.06       - - - - กย.

 22. การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on Energy
 Data Analysis : EGEDA) 

0.13       - - - - ศท.

23. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

0.21       - - - - ศท.

24. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
พลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

0.53       - - - - ศท.

25. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศ
พันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่าง
ประเทศ 

0.17       - - - - ศท.

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบาย
พลังงาน

2.3.1 1. ส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย
พลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน
(3) สร้างจิตส านึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
5 26. โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.89     กฟ.

27. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือช่วยวิเคราะห์และ
แสดงผลในลักษณะ Data Visualization

5.13       - - - - ศพช.

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

14 28. การจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review) 

- - - - - ศท.

29. การจัดต้ังทีมปริซ่ึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี - - - - - กป.

30. การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 

- - - - - ศท.

31. การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

- - - - - ศท.

5 32.  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน

   32.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. - - - - - กย.
   32.2 วารสารนโยบายพลังงาน 0.004     - - - - ลก.
   32.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ 0.13       - - - - ศท.

3.1.3 ร้อยละการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าข้อมูลพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน

3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
ประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
พลังงานทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน
พลังงานของประเทศ3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัด
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

90 3.2.1 สร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน การแก้ไขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ

33. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

33.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. 4.43       - - - - ลก.

33.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.10       - - - - ลก.

80  34. โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
และสายงาน
 34.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ - - - - - ลก.
 34.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน - - - - - ลก.

 34.3 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 0.10       - - - - ลก.
 34.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- - - - - ตส.

 34.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.14       - - - - กฟ.

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

3.2.2 พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ท่ัวไปในปฏิบัติงาน

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตในท่ีท างาน
  (2) ปรับปรุง เพ่ิมเติม สวัสดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

 35. โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
 35.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ - - - - - ลก
 35.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่าง
ชายหญิง

0.01       - - - - ลก.

 35.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03       - - - - ลก.
 35.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 0.27       ศท.

3.2.3 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
(3) สร้างคลังความรู้ เช่ือมโยงเครือข่าย 
(Knowledge Assets)

75 – 89.99  36. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  36.1  การจัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ
 สนพ.

- - - - - กพร.

  36.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวช้ีวัดระดับกรม)

- - - - - กพร.

  36.3 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570)

- - - - - กย.

  36.4 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ สนพ.

- - - - - กย.

 36.5 การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)

- - - - - กย.

 36.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงานย่อย
 (ตัวช้ีวัดระดับกอง/ศูนย์)

- - - - - กพร.

 36.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- - - - - กพร.

3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

3.3.1 การประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ

 37. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 37.1 การควบคุมภายใน สนพ. - - - - - กพร.

 37.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปช่ันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

- - - - - ลก.

 37.3 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. - - - - - ลก.

 37.4 การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. - - - - - ลก.

 37.5 โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการท างานตามหลักการ
พอเพียง

- - - - - ลก.

 37.6 การด าเนินการตามแผนปฎิรูปการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

- - - - - ลก.

90 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ท่ีทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือลดข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง

38. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.24       - - - - ศท.

39. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.24       - - - - ศท.

80 3.4.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน

40. การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

- - - 0.48       - ลก.

41. การบริหารจัดการโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า)

- - - - - ลก.

25.63     7.00       42.37     0.48       73.16     148.64                                                                                                                                                                                                            

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเม่ือเทียบ
กับงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน

รายงานแผนปฎิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2565  I 11



 

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565  | 12  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 1.1 : มีนโยบายด้านพลังงานท่ีสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.1 : จ านวนนโยบายส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที ่1.2.1   : จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
โครงการที่ 1 :  โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไก 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)   
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายคีตภณัฑ์ บุญรอด        
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษา ทบทวนรูปแบบกลไกการด าเนินงานด้าน Renewable Energy Certificates (RECs) รปูแบบ 

ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อดี ขอ้เสีย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ จากการใช้งานกลไก RECs  
ในประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะหร์ูปแบบกลไกการรับซื้อไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนั ครอบคลุมประเด็นต่างๆ โดยค านึงถึง
ผลกระทบของเพิ่มขึ้นของ Prosumer ต่อรูปแบบการส่งผ่านภาระค่าใช้จ่ายด้านนโยบายพลังงานหมนุเวียน 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะทางเลือกแนวทางการน ากลไก RECs รวมถึงรายละเอียดทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนากลไก RECs 
มาปรับปรุงการส่งเสรมินโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี   4  เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2563 สิ้นสุด มีนาคม 2565   (โครงการต่อเนื่อง) 
งบประมาณ        12,000,000  บาท     งบประมาณตามสัญญา  11,999,000  บาท 
แหล่งงบประมาณ   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ข้อเสนอปรับปรุงนโยบายและกลไกการ
ส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของไทย โดยการใช้กลไก RECs  

มีการจัดท าข้อเสนอปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสรมิการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย โดยการใช้กลไก 
RECs 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ข้อเสนอแนะทางเลือกแนวทางการน ากลไก 
RECs รวมถึงรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนากลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริม
นโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

มขี้อเสนอแนะทางเลือกแนวทางการน ากลไก RECs รวมถึง
รายละเอียดทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนากลไก RECs 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs 
มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของไทย  
 

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
ระดับที่ 2 : ศึกษาและวเิคราะห์รปูแบบกลไกการรับซื้อไฟฟ้า
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ระดับที่ 3 : แนวทางและวิเคราะหผ์ลกระทบของเพิ่มขึ้นของ 
Prosumer ต่อรูปแบบการส่งผ่านภาระคา่ใช้จ่ายด้านนโยบาย
พลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในปัจจบุัน 
ระดับที่ 4 : เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลไก RECs และ
ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการศึกษาแนวทางการน ากลไก RECs 
มาปรับปรุงการส่งเสรมินโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ต่อ ผอ.สนพ. 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. การจัดท า
รายละเอียดที่
จ าเป็นต่อการ
พัฒนากลไก RECs 
ในประเทศไทย 

                

2. การประชุมกลุ่ม
ย่อย 

                

3. การจัดสมัมนา
น าเสนอผล
การศึกษา 

                

4. การส่งรายงาน                 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1  :  สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่งคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.2 : มีนโยบายด้านพลังงานท่ีสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.1 : จ านวนนโยบายส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน     
กลยทุธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2.1 : จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน   
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

(LPG) ของประเทศไทย      
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล  นางสาวภาวณิี  โกษา          
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม          
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม          
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อประเมินสภาวะการแข่งขันในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปโิตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย  

2. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ ในการเพิ่มระดับการแข่งขันในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง 
   และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)         

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   -    ปี   9   เดือน เร่ิมตั้งแต่    กุมภาพันธ์ 2565     สิ้นสุด   พฤศจิกายน  2565 
งบประมาณ     3,785,100   บาท      งบประมาณตามสัญญา    3,595,845  บาท 
แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

จัดท าข้อเสนอ/แนวทางในการยกระดับการแข่งขัน
ในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปโิตรเลียมของ
ประเทศไทย 

มีข้อเสนอ/แนวทางในการยกระดบัการแข่งขันในธุรกิจ
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมของประเทศ เพ่ือ
ประเมินสภาวะการแข่งขัน และจดัท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ ในการเพิ่มระดับ
การแข่งขันในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลงิและก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

แนวทางในการยกระดับการแข่งขันในธุรกิจน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมของประเทศไทย 

มแีนวทางในการยกระดับการแข่งขันในธุรกิจน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมของประเทศไทย 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
สภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ของประเทศไทย 

ระดับที่ 1 : จัดจ้างที่ปรึกษามาด าเนินการศึกษา 
ระดับที่ 2 : รายงานฉบับต้น 
ระดับที่ 3 : รายงานฉบับกลาง  
ระดับที่ 4 : ร่างรายงานฉบับสมบรูณ ์
ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ ์
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แผนการด าเนินงาน 
 
 

แผนการด าเนินงานกิจกรรม 

2564 2565 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

              

2. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ               

3 . ร าย งาน ฉบั บ ต้ น  (Inception 
Report) โดยใน รายงานฉบั บนี้ มี
เนื้ อหาประกอบด้ วย 1) แผนการ
ด าเนินงาน 2) บุคลากรที่รับผิดชอบ 
3) รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษา
กระบวนการ และวิ ธีการด าเนิ น
โครงการ 4) แผนการส่งมอบงาน และ
แผนการเบิกจ่ายเงิน โดยให้แยกเล่ม
รายงานคือ 1 เล่มน้ ามัน และ 2 เล่ม
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

              

4. รายงานฉบับกลาง โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วยผลการศึกษาดังนี้  
 4.1 ศึกษา ออกแบบวิธีการส ารวจ
รวบรวมข้อมูล จัดท ากรอบแนวคิด 
น าเสนอตัวแบบ การวิเคราะห์และ
ประเมินสภาวะการแข่งขัน  
 4.2  ศ ึกษา ออกแบบว ิธ ีก าร
ส ารวจรวบรวมข้อมูล จัดท ากรอบ
แน วคิ ด  น า เสน อตั วแบ บ  การ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่คาดว่า
จะมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จน้ ามั น
เชื้อเพลิงในอนาคต 
 4.3 ศึกษา ออกแบบวิธีการส ารวจ
รวบรวมข้อมูล จัดท ากรอบแนวคิด 
น าเสนอตั วแบบ  การวิ เคราะห์
ประเมินนโยบาย กฎระเบียบของ
ภาครัฐ และการก ากับดูแลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ในการก ากับดูแลธุรกิจ
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
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แผนการด าเนินงานกิจกรรม 

2564 2565 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

(การจัดหา การผลิต การจ าหน่าย 
การใช้) เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมระบบการก ากับดูแลและ
กฎระเบียบของภาครัฐ 
 4.4 ศึกษา รวบรวม จัดท ากรอบ
แน วคิ ด  ออกแ บ บ วิ ธี ก ารแล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดท า
ตัวชี้วัดระดับของสภาวะการแข่งขัน 
โดยต้องครอบคลุม โครงสร้างธุรกิจ 
โครงสร้ างตลาด พฤติ กรรมการ
แข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดท าแนวทาง
และมาตรการในการส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อย่าง
เต็มรูปแบบ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า  
5. ร่างรายงานฉบับสุดท้าย โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วยผลการศึกษา 
ดังนี้  
 5.1 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับห่วง
โซ่คุณค่าในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 5.2 วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
(โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างตลาด 
พฤติกรรมการแข่งขัน รูปแบบการ
แข่งขัน) ในธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ของ
ประเทศไทยและเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือหาช่องว่างให้การ
พัฒ นา (Development Gap) ใน
การจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย 
เป้าหมาย มาตรการ และแผนงาน 
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันใน
ธุ รกิ จน้ ามั น เชื้ อ เพ ลิ งและ ก๊ าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศ  
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แผนการด าเนินงานกิจกรรม 

2564 2565 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 5.3  จั ดท าตั วชี้ วัด ระดับการ
แข่งขันตามข้อเสนอแนวคิดการ
ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ทั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัด
รอง และจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ
ค านวณตัวชี้วัด โดยจะต้องแสดงให้
เห็ นถึ งกิ จกรรมส าคัญ ที่ จะต้อ ง
ด าเนินการและกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานเบื้องต้นในแต่ละกิจกรรม 
 5 .4  จั ด ท า ก รณี ศึ ก ษ าก า ร
ด าเนินการของประเทศที่ มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
ส่งเสริมและการก ากับดูแลให้มีการ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์หรือกึ่งสมบูรณ์
ของธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือธุรกิจอ่ืน
ที่เทียบเคียงได ้
 5.5 จั ดท าข้ อเสนอเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการหรือแผนงาน ระยะ
สั้น และระยะยาว ในการส่งเสริมให้
เกิ ด ก ารแข่ งขั น ใน ธุ รกิ จน้ ามั น
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ที่เหมาะสม ตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่า  
6. รายงานฉบับสุดท้าย (Final 
Report) โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ตั้งแต่ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and 
Sustainability) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.2 : มีนโยบายด้านพลังงานท่ีสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.1 : จ านวนนโยบายส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันในกิจการพลังงาน   
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2.2 : จัดท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนว

ทางการบริหารจัดการสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ตอ่เนื่องปี 2564) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวจารุวรรณ  พิมสวรรค ์         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        
สังกัด  กองนโยบายไฟฟ้า           
วัตถุประสงค ์ 1. ทบทวนต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน     

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสยีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผา่นมาในอดีตของประเทศไทย 
3. จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เกดิความเป็นธรรม 
4. จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันให้อยู่ใน   
 รูปแบบสากล และเป็นหลักการเดยีวกันทั่วประเทศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อส่งเสริมใหม้ีการรบัซื้อไฟฟ้า
 จากพลังงานทดแทนซึ่งสะท้อนต้นทุนการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค    

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี  -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   19 กุมภาพันธ์ 2564    สิ้นสุด  18 กุมภาพันธ์ 2565  
(โครงการต่อเนื่อง) 

งบประมาณที่ได้รับ 15,005,600 บาท         งบประมาณตามสัญญา    14,432,000   บาท    
แหล่งงบประมาณ     กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97(4) ประจ าปี พ.ศ. 2563          
     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

- ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- การบริหารจัดการสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
- แนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย และ
สะท้อนต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

- รับทราบต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

- ได้แนวทางการบริหารจดัการสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 

- ได้รูแบบแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย และสะท้อน
ต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ข้อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ กลไก 
กระบวนการ หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รูปแบบ กลไก กระบวนการ 
หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอ
นโยบายและแนวทางการด าเนินการกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่หมดอายุการใช้งานและสิ้นสดุสญัญาที่
สอดคล้องกับบริบทการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในปัจจุบันและแนวโนม้การพัฒนาเทคโนโลยี
ในอนาคต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาการ
ทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

ระดับที่ 1 : - 
ระดับที่ 2 : จัดส่งรายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื้องต้น
ภายใน 1 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา 
ระดับที่ 3 : จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ฉบับท่ี 1 
ภายใน 4 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา 
ระดับที่ 4 : จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ฉบับท่ี 2 
ภายใน 8 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา 
ระดับที่ 5 : จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบรูณ์ 
ภายใน 12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลข้อมลูโรงไฟฟ้าที่
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder 
Feed-in Tariff และรูปแบบอื่นๆที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศไทย พร้อมจดัท าเป็นระบบฐานข้อมูล 

            

2. เสนอนโยบายและแนวทางการด าเนินการ
กับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่หมดอายุการ
ใช้งานและสิ้นสดุสญัญาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการรับซื้อในปัจจุบันและแนวโน้มใน
การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

            

3. ศึกษากฎหมาย ระเบียบและสญัญาที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าทั้งอดีต
และปัจจุบันพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน รวมถึงแนวทางการ
บริหารจดัการสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

            

4. ให้ค าปรึกษา ความเห็น และขอ้เสนอแนะ
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายการ
ส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

            

5. ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย มาตรการ เทคโนโลยดี้านพลังงาน
หมุนเวียน และรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่เป็นแนวทางสากลทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อแลกเปลี่ยนและปรบัปรุง
ข้อมูลให้ทันสมยัรวมถึงเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรของ สนพ. 
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กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคดิเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนารวมไม่น้อยกว่า 100 ท่าน 

            

7. จัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย รูปแบบ กลไก 
กระบวนการ หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and 
Sustainability) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 1.2 : มีนโยบายด้านพลังงานท่ีสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Development) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2.1 : จ านวนนโยบายส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันในกิจการพลังงาน   
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2.3 : จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise)   
โครงการที่ 4 : โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(ก๊าซชีวภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวจารุวรรณ  พิมสวรรค ์         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        
สังกัด  กองนโยบายไฟฟ้า           
วัตถุประสงค ์ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปญัหาพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการจดัตั้ง “โครงการพาคนกลับบ้าน 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหนา้” และ “โครงการรองรับมวลชน หมู่บา้นสนัติสุข” แก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมระบบป้องกันตนเองจากมวลชนใน
พื้นที่ตน และเป็นการส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบกระจายศูนย์ (Distribution Generation : DG)  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี  -  เดือน เร่ิมตั้งแต่    ตลุาคม 2564    สิ้นสุด   กันยายน 2565   
งบประมาณที่ได้รับ  -                   งบประมาณตามสัญญา  -     
แหล่งงบประมาณ       -                    

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

นโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
ประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ก๊าซชีวภาพ) 

มีการจัดท านโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
ประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) ท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดการสร้างงานให้แก่ชุมชนใน
พื้นท่ีท้ังโดยตรงและทางอ้อม ชุมชนได้รับการพัฒนาท้องถิ่น 
จากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า และชุมชนได้รับการจัดสรรหุ้น
บุริมสิทธิไม่ต่ ากว่า 20% จากโครงการ 

ผลผลิต 
(Output) 

การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดใน PDP ระดับท่ี 1 : บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการเสนอ สนพ. 
ระดับท่ี 2 : สนพ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุมหารือ
เพื่อก าหนดรูปแบบการด าเนินโครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้า
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) 
ระดับท่ี 3 : คทง. พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นชอบ
รูปแบบการด าเนินโครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) 
ระดับท่ี 4 : กบง. ให้ความเห็นชอบรูปแบบการด าเนิน
โครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 
ระดับท่ี 5 : กพช. ให้ความเห็นชอบรูปแบบการด าเนิน
โครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุมหารือ
เพื่อก าหนดรูปแบบการด าเนิน
โครงการและอัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรบั
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 

            

2. ประชุม คทง. พิจารณากรอบแนว
ทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
พิจารณารูปแบบการด าเนินโครงการ
และอัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรบั
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 

            

3. ประชุม กบง. พิจารณากรอบแนว
ทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
พิจารณารูปแบบการด าเนินโครงการ
และอัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรบั
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 

            

4. ประชุม กพช. พิจารณากรอบแนว
ทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
พิจารณารูปแบบการด าเนินโครงการ
และอัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรบั
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซ
ชีวภาพ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and 
 Sustainability)                                 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.3 : มีนโยบายทีน่ าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3.1 : จ านวนนโยบายและมาตรการส่งเสรมิให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3.1 : จัดท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   
โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏบิัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกัก 

 เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายจักรกฤษณ์  โพธิ์น้อย        
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน     
วัตถุประสงค ์ 1. ก าหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ

โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบการกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ 
เพื่อเป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ 

2. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่ 

3. จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงานให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี    4 เดือน เร่ิมตั้งแต่    พฤศจิกายน 2563   สิ้นสุด   ธันวาคม 2565 
งบประมาณที่ได้รับ  15,000,000 บาท      งบประมาณตามสัญญา  14,828,540  บาท  
แหล่งงบประมาณ  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เป้าหมายการพัฒนาและแผนปฏบิัติ
การการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี ่

- มีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมการผลิตระบบการกกัเก็บพลังงาน ประเภท
แบตเตอรี่ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับ
ประเทศ 
- มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาและจดัท าแผนปฏิบัติการการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี ่ใน
ประเทศไทยท่ีชัดเจน 

- เกิดการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ในภาค
พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถลดต้นทนุการผลิตและการใช้ไฟฟ้า  
และส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 
- มีมาตรการและแนวทางส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท้ังด้านการ
ผลิต การใช้ การปรับปรุงมาตรฐาน/กฎหมาย การวิจัย และการ
พัฒนาบุคลากร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
(Output) 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี ่
 

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 

ระดับที ่2 : น าเสนอเป้าหมาย/แนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสรมิการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน
ของไทย ต่อ คณะกรรมการส่งเสรมิเทคโนโลยรีะบบการกักเก็บ
พลังงาน 

ระดับที่ 3:  จัดท า (ร่าง) แผนปฏบิัติการฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสรมิเทคโนโลยรีะบบการกักเก็บพลังงาน 

ระดับที่ 4 : จัดท าแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อ ผอ.สนพ. 

ระดับที่ 5 : น าเสนอแผนปฏิบตัิการฯ ต่อคณะกรรมการส่งเสรมิ
เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 

 
 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. น าเสนอเป้าหมาย/แนวทาง/
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการส่งเสรมิ
การใช้ระบบกักเก็บพลังงานของ
ไทย 

               

2. วิเคราะห์และจดัท า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
วางแผนด้านพลังงาน 

               

3. จัดประชุมหารือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

               

5. จดัท าแผนปฏิบตัิการการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
ของไทย 

               

6. จัดการสมัมนารับฟังความ
คิดเห็น 

               

7. การส่งรายงาน                

8. น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสรมิ
เทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and  
 Sustainability)    

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.3 : มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3.1 : จ านวนนโยบายและมาตรการส่งเสรมิให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3.2  : ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)   
โครงการที่ 6 : โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรีส่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ

เป้าหมายการส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)   
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ได้เป้าหมายและกรอบแนวทางในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า มีความสอดคล้อง

กับทิศทางภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ และไมเ่ป็นภาระต่อการลงทนุระบบ
ไฟฟ้า 

2. พัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะหค์วามเหมาะสมการพัฒนาสถานีอัดประจไุฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถ
พิจารณาข้อมลูความต้องการการขนส่ง เงื่อนไขเชิงพื้นที่ และผลกระทบต่อต้นทุนในภาคไฟฟ้าร่วมกัน 

3. ได้แนวทางการปรับปรุงกฎระเบยีบ/มาตรฐาน/กฎหมาย เพื่อรองรบัการพัฒนาสถานีอัดประจไุฟฟ้าส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสถานีบริการเฉพาะ และรูปแบบท่ีมีการติดตั้งภายในอาคาร 

4. ได้ข้อเสนอแนะรูปแบบในการจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าบริการที่เหมาะสมส าหรับสถานีอัดประจไุฟฟ้า 
และไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

5. ศึกษารูปแบบของสถานีอัดประจไุฟฟ้าส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ผลกระทบท่ีเกิดต่อระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดที่
จ าเป็นต่อการจัดตั้ง โดยครอบคลมุข้อก าหนดในการตดิตั้งระบบบรหิารจัดการพลังงานร่วมด้วย  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ       1  ปี    4  เดือน เร่ิมตั้งแต่   12 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุด  30  ธันวาคม 2565 
(โครงการต่อเนื่อง) 

งบประมาณ      15,000,000 บาท      งบประมาณตามสัญญา  14,950,000 บาท 
แหล่งงบประมาณ  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เป้าหมายและกรอบแนวทางในการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า  

มีการก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางในการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า มีความ
สอดคล้องกับทิศทางภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เกิดการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มี
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า  

มีแบบจ าลองการวเิคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า ท่ีสามารถ
พิจารณาข้อมลูความต้องการการขนส่ง เงื่อนไขเชิงพื้นที่ 
และผลกระทบต่อต้นทุนในภาคไฟฟ้าร่วมกัน 

ผลผลิต 
(Output) 

รูปแบบการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าที่เหมาะสม  

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
ระดับที่ 2 : ศึกษาออกแบบและพฒันาแบบจ าลองการ
วิเคราะหค์วามเหมาะสมการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดต่อระบบไฟฟ้า 
และเสนอแนะข้อก าหนดที่จ าเป็นต่อการจัดตั้งสถาน ี
ระดับที่ 4 : จัดท าเป้าหมายและกรอบแนวทางในการ
พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับที่  5 : จัดท าแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า 

 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดท าเป้าหมายและกรอบ
แนวทางในการพัฒนาสถานีอัด
ประจุ มีความสอดคล้องกับทิศทาง
ภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ 

               

 2. จัดท าแผนการพัฒนาสถานีอัด
ประจไุฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ 

               

3. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

               

4. จัดการสมัมนารับฟังความ
คิดเห็น 

               

5. การส่งรายงาน                

6. น าเสนอแผนการพัฒนาสถานีอัด
ประจไุฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ ต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่
เพื่อรองรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and    
  Sustainability)   

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.3 : มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3.1 : จ านวนนโยบายและมาตรการส่งเสรมิให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3.2  : ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)   
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจดัการและการก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์   

ไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวชิดชนก ชุ่มพาลี        
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อออกแบบแพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูล

ส าหรับการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center) ที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็น ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพของยานยนต์ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า และพฤติกรรมการอัดประจุของเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะ รูปแบบ และมาตรฐาน ของข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าจ าเป็นต้องได้รับจากทั้งอุปกรณ์อัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้า (EVSE) และเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 

3. เพื่อศึกษาข้อก าหนด/มาตรฐาน ของอุปกรณ์การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ในเรื่องการรับส่งข้อมูลรวมถึงการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของผู้รวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregator) 

4. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่อาจถูกน ามาปรับใช้ร่วมกับยานยนตไ์ฟฟ้าหรือกิจการพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์   
    ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1    ปี       6 เดือน เร่ิมตั้งแต่    กันยายน 2564   สิ้นสุด  มีนาคม 2566   
งบประมาณ      9,313,400  บาท           งบประมาณตามสัญญา     9,300,000  บาท            
แหล่งงบประมาณ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

แพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของ
ศูนย์ข้อมูลส าหรับการบรหิารจดัการและ
ก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Data Center) 

มีแพลตฟอรม์ต้นแบบส าหรับการรวบรวมข้อมลูการใช้
ยานยนตไ์ฟฟ้าในรูปแบบของศูนยข์้อมูลส าหรับการ
บริหารจดัการและก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Data Center) ที่สามารถจัดเก็บข้อมลูที่
จ าเป็น ท้ังในด้านคุณสมบัติทางกายภาพของยานยนต์
ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และ
พฤติกรรมการอัดประจุของเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

แพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของ
ศูนย์ข้อมูลส าหรับการบรหิารจดัการและ
ก ากบัดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Data Center) สามารถจัดเกบ็ข้อมูลที่
จ าเป็นภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
 
 

แพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมลูส าหรับการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Data Center) สามารถจัดเกบ็ข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
(Output) 

แพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของ
ศูนย์ข้อมูลส าหรับการบรหิารจดัการและ
ก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Data Center)  

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
ระดับที่ 2 : ศึกษาและวเิคราะห์รปูแบบข้อมูลการใช้งาน
ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Data Center) ที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้มาตรฐานเดยีวกัน 
ระดับที่ 3 : ออกแบบความสามารถของแพลตฟอร์มใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้ผูดู้แลสถานีอัดประจสุามารถน าไปใช้
งานในระบบได ้
ระดับที่ 4 : ออกแบบระบบการวิเคราะหส์ าหรับการ
บริหารจดัการและก ากับดูแลข้อมลูการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า ท่ีมีผลกระทบต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Aggregation) และ
แพลตฟอร์ม เพื่อท าการวิเคราะหแ์ละสรุปความเป็นไปได้
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จดัท าขึ้นใน
อนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ  

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ลงนามรับการสนับสนุนจาก 
ส.กทอ. 

                  

2. จัดจ้างที่ปรึกษา                   

3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐาน โครงสร้าง รูปแบบการ
ท างาน และ ความสามารถของ
แพลตฟอร์มในการรวมรวบข้อมูล
การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV 
Aggregator Platform) จาก
ประเทศท่ีมีการพัฒนาต้นแบบ 
และมีการทดลองใช้จริง 

                  

4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้เล่นต่างๆ นโยบาย 
กฎระเบียบ และข้อก าหนด ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้งานผู้รวบรวม
ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Aggregator) 
ในต่างประเทศ 

                  

5. ศึกษาและวิเคราะหร์ูปแบบ
ข้อมูลการใช้งานยานยนตไ์ฟฟ้า 
(EV Data Center) ที่สามารถ
จัดเก็บข้อมลูที่ จ าเป็น ท้ังในด้าน
คุณสมบัติทาง กายภาพของยาน
ยนต์ไฟฟ้า ด้านพฤติกรรมการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า  ด้าน
พฤติกรรมการอัดประจุของ
เจ้าของยานยนตไ์ฟฟ้าภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน 
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กิจกรรม 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

6. ก าหนดชนิดของข้อมูล ความถี่
ในการจัดเก็บข้อมลู วิธีการจดัส่ง
ข้อมูล เพื่อน าเสนอใหผู้้ดูแล
สถานีอัดประจุพิจารณา
ความสามารถในการส่งข้อมูลใน
การบริหารจัดการและก ากับดูแล
ข้อมูลการใช้งานยานยนตไ์ฟฟ้า 

                  

7. ออกแบบความสามารถของ
แพลตฟอร์มในดา้นต่างๆ เพื่อให้
ผู้ดูแลสถานีอัดประจสุามารถ
น าไปใช้งานในระบบของผู้ดูแล
สถานีอัดประจุได้   

                  

8. ออกแบบการวิเคราะหส์ าหรับ
การบริหารจัดการและก ากับดูแล
ข้อมูลการใช้งานยานยนตไ์ฟฟ้าที่
มีผลกระทบต่อระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

                  

9. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการรวมรวบยาน
ยนต์ไฟฟ้าและแพลตฟอร์ม เพื่อ
ท าการวิเคราะห์และสรุปความ
เป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถของแพลตฟอรม์ที่
จัดท าขึ้นในอนาคต โดยการบูร
ณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น 
Blockchain, P2P Trading และ 
Smart Contract เป็นต้น 

                  

10. จัดประชุม/หารือ/อบรม/
สัมมนาให้ความรู้ ร่วมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

                  

11. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น                   

12. การส่งรายงาน                   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and  
Sustainability) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 1.4 : มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Environment) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.4.1 : จ านวนนโยบายมาตรการด้านพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 1.4.1 : ศึกษาแนวทางการวางนโยบายดา้นพลังงานทดแทน  
โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิง 

 พาณิชย์ในประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวรังษินี จักรธีรังกูร 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ       
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน       
วัตถุประสงค ์ เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณชิย์ในภาคพลังงาน ที่ครอบคลุมมติิด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1       ปี  - เดือน เร่ิมตั้งแต่    ตุลาคม 2564  สิ้นสุด กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ 4,569,800 บาท       งบประมาณตามสัญญา  4,569,000 บาท        
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

แนวทางส าหรับการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนจากไฮโดรเจนท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ : เกิดแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม และการ
ขับเคลื่อนการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลงังานทางเลือกที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย และช่วยและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

เชิงปริมาณ : มีการจัดท าแนวทางและแผนการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงาน ที่ครอบคลมุมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ และสังคม ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เกิดการส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการผลติและ
การใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานของ
ประเทศไทย 

เชิงคุณภาพ : ประเทศไทยมีการพฒันาทางด้านพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น
จากการส่งเสรมิการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน  

เชิงปริมาณ : มีการส่งเสรมิการใช้ไฮโดรเจนที่ครอบคลุมมติิด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

ผลผลิต 
(Output) 

แนวทางและแผนการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาค
พลังงาน ที่ครอบคลุมมติิด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
ระดับที่ 2 : จัดท าแผนและแนวทางการศึกษาเบื้องต้น 
ระดับที่ 3 : จัดท า (ร่าง) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การเพิ่มศักยภาพการด าเนินการเชิงพาณิชย์ การก าหนด
มาตรฐาน การก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 4 : จัดสมัมนาเผยแพร่การจัดท าแผน 
ระดับที่ 5 : น าเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรบัประเทศ
ไทย ต่อ ผอ.สนพ. 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

0. จัดท า TOR และการจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

1. จัดท าแผนและแนวทางการศึกษา
เบื้องต้น 

            

2. จัดท าแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

3. จัดท าแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ท้ังในด้านอุปสงค์
และอุปทานของการใช้งานไฮโดรเจนใน
ภาคพลังงาน 

            

4. จัดท าแนวทางการก าหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั ด้านการจัดเกบ็ ด้าน
การขนส่ง และด้านกฎระเบยีบในการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย ์

            

5. จัดท าแนวทางการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการผลติและการใช้ไฮโดรเจนใน
เชิงพาณิชย ์

            

6. จัดประชุมหารือหรือรับฟังความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

            

7. จัดสัมมนาเผยแพร่การจัดท าแผนการ
พัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิง
พาณิชย์ในภาคพลังงานท่ีเหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย 

            

6. สรุปผลการจัดท าแผนการพัฒนา             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.1 : ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)  

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : จ านวนมาตรการและโครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน
 ระยะยาวของประเทศ 

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.1.1 : ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP 
โครงการที่ 9 : การประสานความร่วมมือดา้นไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวแพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        
สังกัด   กองนโยบายไฟฟ้า           
วัตถุประสงค ์ 1. จัดท าข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายไฟฟ้าและการสร้างเครือข่ายสายสง่ระหว่างประเทศในอนุภาคลุม่แมน่้ าโขง 6 

ประเทศในอนาคต 
2. เพื่อให้มีการแลกเปลีย่นความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี      -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ      140,000.00  บาท        งบประมาณตามสัญญา - 
แหล่งงบประมาณ  งบเจรจาธุรกิจ         
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (RPTCC) 

เชิงปริมาณ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการประสานความร่วมมือด้าน
ไฟฟ้าในอนุภาคลุม่แม่น้ าโขงใน
อนาคต 

เชงิปริมาณ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 

ผลผลิต 
(Output) 

การเข้าร่วมประชุมทีเ่กี่ยวข้องกับ
การซื้อขายไฟฟ้าในประเทศใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (RPTCC) 
จ านวน 2 ครั้ง  

ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม GMS RPTCC Working Group on 
Planning and Operations (WGPO) 
ระดับที ่2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade 
Coordination Committee Meeting (RPTCC) 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเข้าร่วมประชุม WGPO              

2. การเข้าร่วมประชุม RPTCC              
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.1 : ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)  

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : จ านวนมาตรการและโครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน
 ระยะยาวของประเทศ 

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.1.1 : ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP 
โครงการที่ 10 : การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขาย    

  ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซยีน APGCC (ASEAN Power Grid Consultative 
  Committee) 

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวแพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        
สังกัด   กองนโยบายไฟฟ้า          
วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนานโยบายการซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียนเพื่อให้มีการด าเนินการโครงการ

เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศและหลายประเทศ  
2. เพื่อให้มีการแลกเปลีย่นความรู้ทางเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และ การเชื่อมโยง

ระบบไฟฟ้าในอาเซียน          
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี - เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ       140,000  บาท       งบประมาณตามสัญญา  - 
แหล่งงบประมาณ    งบเจรจาธุรกิจ         
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เข้าร่วมประชุม ASEAN Power Grid  เชิงปริมาณ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม  

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยง
ระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศในอาเซยีนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

เชิงปริมาณ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม  

ผลผลิต 
(Output) 

การเข้าร่วมประชุม APGCC (จ านวน 2 ครั้ง)  
 

ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งท่ี 1  
ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งท่ี 2 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเข้าร่วมประชุม APGCC ครัง้ที ่1             

2. การเข้าร่วมประชุม APGCC ครัง้ที่ 2             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.1 : ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)  

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : จ านวนมาตรการและโครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน    
 ระยะยาวของประเทศ 

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.1.1 : ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP 
โครงการที่ 11 : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมา สาขาพลังงาน 

 (คณะท างานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมสายส่งระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวแพรวพรรณ วงศ์บุญเพ็ง         
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        
สังกัด  กองนโยบายไฟฟ้า           
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทั้งใน

ด้านเทคนิค กฎระเบยีบ และความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชย์ โดยศึกษาในภาพรวม 
2. เพื่อพิจารณาหาจุดเชื่อมโยงท่ีเป็นไปได้ร่วมกับคณะท างานฝ่ายเมียนมา 
3. วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า 
ระหว่างไทยและเมียนมา รวมทั้งการด าเนินการอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี  - เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ      120,000  บาท       งบประมาณตามสัญญา  - 
แหล่งงบประมาณ  งบเจรจาธุรกิจ         
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
สายส่งระหว่างไทยและสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมาทั้งในด้านเทคนิค 
กฎระเบียบ และความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ เพื่อพิจารณาหาจดุเช่ือมโยงท่ี
เป็นไปได้ร่วมกับคณะท างานฝ่ายเมียนมา 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงสายส่งระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาของคณะท างานร่วม
ไทย – เมียนมา 

 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

กระทรวงพลังงานมีข้อมูล/แนวทางในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเช่ือมโยง
สายส่งไฟฟ้าระหวา่งไทยและเมยีนมา  

เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านการ
เชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าระหว่างไทยและเมียนมา 
เชิงปริมาณ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วม
ระหว่างไทย – เมียนมา  

ผลผลิต 
(Output) 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ
คณะท างานร่วมไทย – เมยีนมา  

ระดับที่ 1 : แต่งตั้งคณะท างานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา 
(คณะท างานร่วมฯ) 
ระดับที่ 2 : ประชุมคณะท างานร่วมระหว่างไทย – เมียนมา 
ระดับที่ 3 : มีผลการศึกษาของคณะท างานร่วมระหว่างไทย 
– เมียนมา 
ระดับที่ 4 : คณะท างานร่วมฯ พิจารณาผลการศึกษาและ  
ขออนุมัติในหลักการตามขั้นตอนภายในประเทศไทย 
ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการศึกษาของคณะท างานร่วมฯ  
แก่ MTJWG/C 
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แผนการด าเนินงาน 

 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะท างานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา             

2. การประชุมเพื่อศึกษาระบบระหว่าง กฟผ. และ 
เมียนมา 

            

3. ประชุมคณะท างานร่วม             

4. สรุปผลการศึกษาของคณะท างานร่วมฯ             

5. คณะท างานร่วมฯ พิจารณาผลการศึกษา และ 
ขออนุมัติในหลักการตามขั้นตอนภายในประเทศไทย 

            

6. น าเสนอผลการศึกษาของคณะท างานร่วมฯ แก่ 
MTJWG/C 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.1 :  ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานตามนโยบาย (Policy Implementation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.1 :  จ านวนมาตรการและโครงการทีส่่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ        

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.1.3 :  ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน EEP     
โครงการที่ 12 :  โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการ

อนุรักษ์พลังงาน        
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นายสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธ์ิ        
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อก าหนดมาตรฐานส าหรับหลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ท่ีจะน ามาใช้ในไฟถนนและ 

ไฟสาธารณะ  
2. ศึกษาและออกแบบการใช้ไฟถนนและไฟสาธารณะประเภทหลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
แบตเตอรีส่ าหรับไฟถนนและไฟสาธารณะ  
3. ส ารวจและศึกษาเบื้องต้นศักยภาพความเหมาะสมทางเทคนิค และเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ไฟถนนและ 
ไฟสาธารณะประเภท หลอด LED ร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ในพ้ืนท่ี เช่น กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
4. จัดท าแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเกบ็พลังงานส าหรับ 
 ไฟถนนและไฟสาธารณะ สนับสนนุการด าเนินงานตามมาตรการ EERS  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี      6  เดือน เร่ิมตั้งแต่   กันยายน 2564  สิ้นสุด  มีนาคม 2566   
งบประมาณ       9,313,800.00   บาท     งบประมาณตามสัญญา  - 
แหล่งงบประมาณ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับไฟถนนและไฟ
สาธารณะ 

มีการก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ
พลังงานส าหรับไฟถนนและไฟสาธารณะทีม่ีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการเปลี่ยนหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะ
ให้เป็นหลอด LED  

มีการเปลี่ยนหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะให้เป็น
หลอด LED  

ผลผลิต 
(Output) 

แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ
พลังงานส าหรับไฟถนนและไฟสาธารณะ 

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
ระดับที่ 2 : จัดท าข้อก าหนดคณุสมบัติมาตรฐานของ
หลอด LED รวมถึงหลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตย์
และแบตเตอรี่ เพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลางในการ
จัดหาไฟถนนและไฟสาธารณะ 
ระดับที่ 3 : วิเคราะห์และน าเสนอแนวนโยบาย และ
แนวทางในการส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนไฟฟ้าสาธารณะ 
รวมถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดเข้าสู่นโยบาย 
EERS 
ระดับที่ 4 : ส ารวจและศึกษาเบื้องต้น ศักยภาพความ
เหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ของการใช้ไฟถนน
และไฟสาธารณะประเภท หลอด LED แผงเซลล์
แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ในพื้นที่ท่ีได้รับการคัดเลือก 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับที่ 5 : มแีผนการพัฒนาสถานีอัดประจไุฟฟ้า
ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ  

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ลงนามรับการสนับสนุนจาก  
ส.กทอ. 

                  

2. จัดจ้างที่ปรึกษา                   

3. รวบรวมข้อมูลของหลอด LED 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ 
ที่จะน ามาใช้ในไฟถนนและไฟ
สาธารณะของกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท 

                  

4. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม 
และความคุ้มค่า ในการพิจารณา
ลงทุนเทคโนโลยีส่องสวา่งรูปแบบ
ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ 
ครอบคลมุมิตติ่างๆ เช่น กรณีที่มี
การขยายเขตบริการไฟสาธารณะ
ใหม่ (โดยค านึงถึงงบลงทุนรวมการ
ขยายระบบจ าหน่าย) กรณีที่มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ตามรอบการ
ใช้งาน เป็นต้น 

                  

5. จัดท าข้อก าหนดคุณสมบตัิ
มาตรฐานของหลอด LED รวมถึง
หลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตย์
และแบตเตอรี่ เพื่อที่จะใช้เป็น
มาตรฐานกลางในการจดัหาไฟถนน
และไฟสาธารณะ 

                  

6. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนไฟฟ้าสาธารณะ 

                  

7. วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวนโยบาย และแนวทางในการ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้ใน
การก าหนดเข้าสู่นโยบาย EERS 

                  

8. ประชุมหารือกับหน่วยงานผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
โดยการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 4 
ครั้ง โดยมผีู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 
120 ท่าน เช่น การไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท  
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กิจกรรม 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตน้ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ
คัดเลือกพื้นที่เพ่ือด าเนินการ 

                  

9. ส ารวจและศึกษาเบื้องต้น ศักยภาพ
ความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ 
ของการใช้ไฟถนนและไฟสาธารณะประเภท 
หลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละ
แบตเตอรี่ ในพ้ืนท่ีที่ไดร้ับการคัดเลือก 

                  

10. สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น ศักยภาพ
ความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ 
ในพื้นที่ท่ีได้รับการคดัเลือกจ านวน 6 แห่ง 

                  

11. จัดท าแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะส าหรบัไฟถนนและไฟสาธารณะ 
ส าหรับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  

12. จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษา
โครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 100 ท่าน 

                  

13. การส่งรายงาน                   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 

 Monitoring   and Evaluation)      
ตัวชี้วัดที ่2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการ    
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที ่2.2.1 : มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดย

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของ
 ประเทศ      

โครงการที่ 13 : โครงการประเมินผลการส่งเสรมิการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวน
 หลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)   

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางกานดา เพชรไทย          
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม          
วัตถุประสงค ์ เพื่อทบทวนและเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดราคาไบโอดเีซลและเอทานอลที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนและ

เทคโนโลยี โดยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน       
ระยะเวลาด าเนินโครงการ      1  ปี    - เดือน เร่ิมตั้งแต่   22 กุมภาพันธ ์2564   สิ้นสุด  22 กุมภาพันธ ์2565 
งบประมาณ     7,012,370  บาท   งบประมาณตามสัญญา  6,980,000 บาท 
แหล่งงบประมาณ   กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

นโยบายการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ
ในภาคขนส่ง (ไบโอดีเซล และเอทานอล) 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคาไบโอดี เซลและเอทานอลที่
เหมาะสม 
 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามที่ก าหนด 

ผลลัพธ ์
(Outcome 

1. เพื่อประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง 
(ไบโอดีเซลและเอทานอล) ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน   
2. เพื่อได้แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง (ไบโอดีเซลและเอทานอล) กรณีมีการ
ชดเชยจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และไม่มี
การชดเชยจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. เพื่อทบทวนและเสนอหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคาไบโอดีเซลและเอทานอลที่
เหมาะสม สะท้อนต้นทุนและเทคโนโลยี โดย
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจบุัน 

ได้หลักเกณฑ์การทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล/เอทานอล)  และ
ประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
ภาคขนส่ง (ไบโอดีเซลและ 
เอทานอล) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์
การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 
2564) 

ระดับที่ 1 : รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception 
Report) 
ระดับที่ 2 : รายงานผลความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 
ระดับที่ 3 : รายงานผลความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 
ระดับที่ 4 : ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final 
Report) 

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 
 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น 
(Inception Report) 

            

2. รายงานผลความก้าวหน้าครั้งท่ี 1             

3. รายงานผลความก้าวหน้าครั้งท่ี 2             

4. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
(Draft Final Report) 

            

5. รายงานฉบับสมบรูณ์  
(Final Report) 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย   
(Overall Goal) 

การปรับปรุงการด าเนินนโยบายด้านพลังงานของ
ประเทศไทยในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สะท้อนเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง                
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

มีการน าผลประเมินดัชนี ช้ีวัดความสมดุลด้าน
พลังงานประเทศไทย ปี 2564 มาปรับปรุงการ
ด าเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผู้บริหารทราบถึงผลประเมินดัชนีช้ีวัดความสมดุล
ด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 

มีการน าเสนอรายงานประเมินดัชนีช้ีวัดความสมดุล
ด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานการประเมิน
ดัชนีช้ีวัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564 

ระดับที่ 1 : ทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมลู
วิเคราะหด์ัชนีช้ีวัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 
2564 
ระดับที่ 2 : ประสานขอข้อมูลส าหรับประเมินผล
ตามดัชนีช้ีวัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทยปี 
2564 จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 
ระดับที่ 3 : ด าเนินการน าข้อมูลตวัช้ีวัดมา
ประเมินผลในระบบฐานข้อมลูฯ 
ระดับที ่4 : จัดท าร่างรายงานประเมินดัชนีช้ีวัด
ความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 
ระดับท่ี 5 : น าเสนอรายงานประเมินดัชนีช้ีวัดความ
สมดลุด้านพลังงานประเทศไทย ป ี2564  

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 

Monitoring and Evaluation) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการตดิตามและ

 ประเมินผล 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.1 : มีระบบกลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายพลังงาน โดยด าเนินการตดิตาม

และประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
โครงการที่ 14 : การประเมินดัชนีช้ีวัดความสมดลุด้านพลังงานของประเทศปี 2564 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางศุภพจี สิมะโรจน ์
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
สังกัด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อประเมินดัชนีช้ีวัดความสมดลุด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564 ทีส่ะท้อนการด าเนินงานด้านนโยบายด้าน

พลังงานตามเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 10  เดือน เร่ิมตั้งแต่   ธันวาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ             -                  งบประมาณตามสัญญา           -     
แหล่งงบประมาณ                - 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
วิเคราะห์ดัชนีช้ีวัดความสมดุลด้านพลังงาน
ประเทศไทยปี 2564 

            

2. ประสานขอข้อมูลส าหรับประเมินผลตาม
ดัชนีช้ีวัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศ
ไทยปี 2564 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก 

            

3. ด าเนินการน าข้อมูลตัวช้ีวัดมาประเมินผล
ในระบบฐานข้อมูลฯ 

            

4. วิเคราะห์ผลการประเมินดัชนีช้ีวัดความ
สมดุลด้านพลังงานประเทศไทยปี 2564 

             

5. จัดท าร่างรายงานประเมินดัชนีช้ีวัดความ
สมดุลด้านพลังงานประเทศไทยปี 2564 

             

6. จัดพิมพร์ายงานการประเมินดัชนีช้ีวัด
ความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทยปี 
2564 

             

7. เผยแพร่รายงานการประเมินดัชนีช้ีวัด
ความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทยปี 
2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ 

(Energy Monitoring and Evaluation) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการตดิตามและ

 ประเมินผล 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.1 : มีระบบกลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายพลังงาน โดยด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
โครงการที่ 15 : การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านกา๊ซธรรมชาติของ

 ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวภาวณิี  โกษา 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม 
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความ

มั่นคง และการเติบโตของประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1    ปี  -    เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2564    สิ้นสุด กันยายน 2565  
งบประมาณ      -        งบประมาณตามสัญญา    -       
แหล่งงบประมาณ  -    
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

หน่วยงานท่ีได้รับการอนุมัติใหจ้ัดท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติจาก กพช. 
ด าเนินการไดต้ามแผน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการน าข้อมลูโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพือ่รองรับความ
มั่นคงและการเติบโตของประเทศไปใช้ประโยชน ์

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ได้โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาตทิี่รองรับ
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการน าเข้า 
และส่งออกก๊าซธรรมชาติ  

ได้โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ใน
การรองรับความมั่นทางด้านพลังงานและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพือ่รองรับ
ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ 

ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการด าเนนิการของโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างจาก กพช. แล้ว 
ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติในการรองรบัความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ระดับที่ 5 : สรุปผลการตดิตามแผนการด าเนินการ 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตามแผนการด าเนินการของโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างจาก กพช. แล้ว 

            

2. วิเคราะห์ความสามารถของโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติในการรองรบัความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

            

3. สรุปผลการติดตามแผนการด าเนินการ             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 

Monitoring and Evaluation) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการตดิตามและ

 ประเมินผล 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.1 : มีระบบกลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายพลังงาน โดยด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
โครงการที่ 16 : การติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวภาวณิี  โกษา 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม 
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1    ปี   - เดือน เร่ิมตั้งแต่     ตุลาคม 2564      สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ      -      งบประมาณตามสัญญา   -    
แหล่งงบประมาณ  -           

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ

เพื่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหา อุปสรรค ให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแนวทางฯ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีรายงานผลการด าเนินงานฯ รายงานผลการด าเนินงานฯ ท่ีน าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาต ิ

ระดับที่ 1 : ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ ผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาต ิ
ระดับที่ 3 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ  
ระดับที่ 5 : น ารายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ ผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ

            

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ  

            

3. น ารายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 

Monitoring and Evaluation) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการตดิตามและ

 ประเมินผล 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.1 : มีระบบกลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายพลังงาน โดยด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
โครงการที่ 17 : การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวภาวณิี  โกษา 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม 

 

สังกัด กองนโยบายปิโตรเลียม 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ได้สูตรโครงสรา้งราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับ 

ทุกภาคส่วน 
2. เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกิจค้าปลีกก๊าซ NGV น าไปสู่การแข่งขันอย่างเสร ี

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี    - เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณ       -    งบประมาณตามสัญญา   -        
แหล่งงบประมาณ     -      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

สูตรโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน 

ได้สตูรโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ทีส่ะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

สูตรโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน 

ได้สตูรโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ทีส่ะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการติดตามโครงสร้าง
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
 
 

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
ราคาก๊าซธรรมชาต ิ
ระดับที่ 2 : สนพ. และ ปตท. ร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์
การค านวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ระดับที่ 3 : จัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์การค านวณราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV 
ระดับที่ 4 : น าเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา 
ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การค านวณราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV ทีส่ะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรม
กับทุกภาคส่วน 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ  

            

2. สนพ. และ ปตท. ร่วมกันทบทวน
หลักเกณฑ์การค านวณราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV 

            

3. จัดท าข้อเสนอหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV 

            

4. น าเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา             

5. ได้หลักเกณฑ์การค านวณราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกบัทุก
ภาคส่วน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 2.2 : ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 

Monitoring and Evaluation) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานท่ีได้จากการตดิตามและ

 ประเมินผล 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2.1 : มีระบบกลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายพลังงาน โดยด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ 
โครงการที่ 18 : การติดตามการให้ความช่วยเหลอืราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับรถโดยสาร

 สาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวภาวณิี  โกษา 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม 
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อช่วยเหลือราคาขายปลีกกา๊ซ NGV ส าหรับประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี    - เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณ       -    งบประมาณตามสัญญา   -   
แหล่งงบประมาณ      -      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะพึงพอใจไมม่ีเรื่องร้องเรยีนด้าน
ราคาก๊าซ NGV 

เชิงคุณภาพ : บรรเทาผลกระทบดา้นราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV ต่อประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ 
เชิงปริมาณ : - 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีแนวทางการช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV ส าหรับประชาชนและผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ 

เชิงคุณภาพ : ได้แนวทางการช่วยเหลือราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV ส าหรับประชาชนและผูป้ระกอบการรถ
โดยสารสาธารณะ 
เชิงปริมาณ : - 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จทีไ่ด้จากการตดิตามการให้
ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 
 
 
 

ระดับที่ 1 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ระดับที่ 2 : แนวทางช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส าหรับ ผู้ได้รับผลกระทบ และน าเสนอ กบง. ในวันที่ 
11 พ.ย. 64 
ระดับที่ 3 : หนังสือขอความร่วมมอื ปตท. ให้ความ
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณร์าคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV  
ระดับที่ 4 :  ข้อมูลสถานการณร์าคาขายปลีกก๊าซ NGV 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดตาม ดูแล และประเมินสถานการณร์าคา
ขายปลีกก๊าซ NGV ว่าส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะหรือไม่ อย่างไร 

            

2. รวบรวมข้อมลูและจัดท าข้อเสนอแนวทาง
ช่วยเหลือราคาขายปลีกกา๊ซ NGV ส าหรับผู้
ได้รับผลกระทบและน าเสนอ กบง. ในวันที่ 
11 พ.ย. 64 

            

3. ด าเนินการตามมติ กบง. ในวันที่ 11 พ.ย. 64 
โดยจดัท าหนังสือขอความร่วมมือ ปตท. ให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ราคาขายปลีกกา๊ซ NGV 

            

4. ติดตาม ดูแล และประเมินสถานการณร์าคา
ขายปลีกก๊าซ NGV ว่าส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะหรือไม่ อย่างไร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy 

 Participation)  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 19 :  โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน     
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายสุทธิรัตน์  กาสา        
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
สังกัด  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน      
วัตถุประสงค ์  1. เพื่อสื่อสารนโยบาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และตาม

นโยบายของกระทรวงพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
 2. เพื่อสื่อสารให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสถานการณ์และนโยบายพลังงาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

พลังงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี    6 เดือน เร่ิมตั้งแต่   กันยายน 2564 สิ้นสุด  มีนาคม 2566   
งบประมาณ     10,952,600 บาท      งบประมาณตามสัญญา  8,800,000 บาท      
แหล่งงบประมาณ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

สนพ. สามารถเผยแพร่นโยบายและผลการ
ด าเนินงานในเรื่องเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้าน
พลังงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าใจง่าย 
ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารที่อาจ
สร้างความเข้าใจผดิ หรือสร้างความสับสนให้แก่
กลุ่มเป้าหมายได ้

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานได้ครอบคลุมทุกสื่อเพื่อเสนอไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

กลุ่มเป้าหมาย (สื่อมวลชน ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน) จะไดร้ับข้อมูลขา่วสารนโยบายและ
การด าเนินงานของกระทรวงพลังงานในเรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าใจง่าย โดยสามารถขยาย
ผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เป็นวงกว้างมากขึ้น 
สามารถส่งเสริมหรือเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานให้มากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้รับข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องไป
ในทางเดียวกัน และส่งเสรมิให้เกดิการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมพลังงานมากขึ้น 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีพลังงาน 

ระดับที่ 1 : ด าเนินการจัดจา้งไดผู้ร้ับจ้างด าเนิน
โครงการ 
ระดับที่ 2 : จัดท าแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ท้ัง
โครงการ 
ระดับที่ 3 : ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
และสื่อดั้งเดิม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง 
ระดับที่ 4 : ด าเนินการจัดแถลงข่าว และพาสื่อมวลชน
ดูงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
ระดับที่ 5 : ด าเนินการจัดนิทรรศการ และด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.  สนพ. ท าหนังสือยืนยันการ
รับเงินสนับสนุน ของ ส.กทอ. 

                  

2. จัดจ้างผู้ด าเนินโครงการ                   
3. น าเสนอ Inception Plan 
การบริหารโครงการ  

                  

4. งานสื่อมวลชนสัมพันธ ์                   
   - จัดแถลงข่าว                   
   - จัดพานักข่าวศึกษาดูงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พลังงาน 

                  

5.  งานเผยแพร่ผ่านสื่อ                   
    - สื่อโทรทัศน์                   
    - สื่อสิ่งพิมพ์                   
    - สื่อวิทยุ                   
6.  การจัดนิทรรศการแสดง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พลังงาน 

                  

7.  ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและขอ
เบิกจ่ายงวดสดุท้ายต่อ ส.กทอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy     

  Participation)  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 20 :  โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน   
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นางดวงสุดา  จิรประดิษฐกลุ ต าแหน่ง  เลขานุการกรม      
  นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
  นางสาววธันยา  จันทร์เรือง ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ   
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อวิเคราะห์ประเด็น สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อนโยบายแผนพลังงานชาติ ข้อมูล

ราคาพลังงาน ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ให้ขับเคลื่อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกภาคส่วน 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร การใช้เครื่องมือสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสมัยใหม่ สื่อสารแบบดิจิทัล เทรดดิช่ันแนล และอื่น ๆ ด้านแผนพลังงานชาติ 
ข้อมูลราคาพลังงาน ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ในการ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนพลังงานชาติ ข้อมูลราคาพลังงาน ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน และการ
อนุรักษ์พลังงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงพลังงาน และ สนพ. ในการสร้างสรรค์บริหารจัดการ
นโยบายและแผนด้านพลังงาน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ปี     6  เดือน เร่ิมตั้งแต่   29 กันยายน 2564     สิ้นสุด  28 มีนาคม 2566 
งบประมาณที่ได้รับ  12,808,100  บาท         งบประมาณตามสัญญา  11,984,400  บาท               
แหล่งงบประมาณ   กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

1. เกิดการพัฒนารูปแบบ เครื่องมอื และ
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
และแผนพลังงานสู่กลุม่เป้าหมาย  
2. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกภาคส่วน 
เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตอ่นโยบาย
แผนพลังงานชาติ ข้อมูลราคาพลังงาน 
ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน และการอนุรักษ์
พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนและสื่อมวลชนรับรู้ เข้าใจ ข้อมลู
ราคาพลังงาน ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน และให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนนโยบาย แผนพลังงานชาติ และ
การอนุรักษ์พลังงาน 

เชิงปริมาณ : สนพ. มีสื่อประชาสมัพันธ์ที่ได้เผยแพรสู่่
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 88 ช้ิน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

1. สื่อมวลชน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจต่อ
นโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ราคา
พลังงาน ข้อมูลสารสนเทศพลังงาน 
มาตรการส าคัญๆ และให้ความร่วมมือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ี
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดการ
ประชาสมัพันธ์ด้านนโยบายพลังงาน 
มาตรการ ข้อมูลส าคัญๆ และภารกิจของ 
สนพ.  
2. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของแผนพลงังาน
ชาติ ข้อมูลราคาพลังงาน และพรอ้มท่ีจะ
สนับสนุนให้การด าเนินนโยบาย ประสบ
ผลสัมฤทธ์ิสูงสดุ  
3. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงภารกจิของ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มี
ภาพลักษณ์อันดีในฐานะเป็นองค์กรในการ
ขับเคลื่อนแผนพลังงานแห่งชาติและ
มาตรการด้านราคาพลังงานอย่าง
สร้างสรรค ์

เชิงคุณภาพ :  
1. สนพ. มีการบริหารงานโครงการเสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจต่อแผนพลังงานแห่งชาติ โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน และวิสัยทัศน์ของ สนพ.  
2. สนพ. มีการด าเนินการประชาสมัพันธ์ร่วมกับเครือข่าย 
ประชาสมัพันธ์ตามสถานการณ์ผา่นสื่อมวลชน องค์กรภาค
ธุรกิจ และภาคเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการสื่อสาร
นโยบายพลังงานเชิงบวก  
3. สอดรับกับยุทธศาสตร์ประชาสมัพันธ์แห่งชาติ ตามข้อ 2 
ประชาสมัพันธ์นโยบายแห่งรัฐ ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ในภาวะ
วิกฤติพื้นที่ของสื่อมวลชน  
4. สอดรับกับยุทธศาสตร์การสื่อสารและการประชาสมัพันธ์
กระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การประชาสมัพันธ์
นโยบายกระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ขัดแย้งและหรือวิกฤต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์กระทรวงพลังงาน 
 

เชิงปริมาณ :  
มีการเผยแพร่การสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อด้าน
นโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ราคาพลังงาน ข้อมูล
สารสนเทศพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้  
1. สนพ. มีพื้นที่ข่าวโทน (บวกและกลาง) รวมไม่น้อยกว่า 
70% ของปริมาณข่าวที่เผยแพรต่ลอดระยะเวลาโครงการ  
2. สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพ้ืนที่สื่อมวลชน และสื่อ
ต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในสื่อตา่งๆ รวมไม่น้อยกว่า 100 
ครั้ง  
3. การจัดสมัมนาจ านวน 2 ครั้ง โดยมผีู้เข้าสมัมนารวมไม่น้อย
กว่า 400 คน และสัมมนาออนไลน์จ านวน 4 ครั้ง โดยมผีู้เข้า
สัมมนาออนไลนร์วมไม่น้อยกว่า 600 คน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผน
พลังงาน  

ระดับที่ 1 : มีแผนการด าเนินงานโครงการ (Inception 
Plan) 
ระดับที่ 2 : มีผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์ครบถ้วนตาม
รายละเอียดและข้อก าหนดของงาน 
ระดับที่ 3 : เผยแพร่สื่อประชาสมัพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ 
ครบถ้วนตามรายละเอียดและข้อก าหนดของงาน 
ระดับที่ 4 : มีการจดักิจกรรมประชุม สัมมนา หรือเสวนา 
การแถลงข่าว แถลงผลการประชุม ความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการครบถ้วนตามรายละเอยีดและข้อก าหนดของงาน 

ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 1. สนพ. ท าหนังสือยืนยันการรับเงินสนับสนุน ของ ส.กทอ.                   
 2. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ                   
 3. น าเสนอ Inception Plan                   
 4. กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อแผนพลังงาน

แห่งชาติ 
                  

 5. กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อราคาพลังงาน                   
 6. กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อข้อมูล

สารสนเทศพลังงาน และการอนุรกัษ์พลังงาน 
                  

 7. กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกตามสถานการณ์ 
และสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน 

                  

 8. กิจกรรมการตดิตามประเมินผล                   
 9. จัดท ารายงานสรุป และปิดโครงการ                   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy Participation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 21 : การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางภัชราพร  ผาสุกวนิช 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สังกัด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านนโยบายพลังงานของอาเซียน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ -  ปี   9 เดือน เร่ิมตั้งแต่    มกราคม 2565  สิ้นสุด กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ  -             งบประมาณตามสัญญา         -           
แหล่งงบประมาณ   -                               

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

มีแนวทางการจัดท านโยบายดา้นพลังงาน
ระดับอาเซียน 

รับทราบแนวทางการจดัท านโยบายด้านพลังงานระดับ
อาเซียน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการน าผลการประชุมด้านนโยบายพลังงาน
อาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องไปใช้
ประโยชน์ในด้านพลังงาน 

น าทิศทางนโยบายด้านพลังงานระดับอาเซียนมาใช้
ประกอบการจดัท านโยบายด้านพลังงานในประเทศไทย 

ผลผลิต 
(Output) 

รายงานผลการประชุมดา้นนโยบายพลังงาน
อาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 

ระดับที่ 1 : ประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม
ของบุคลากรใน สนพ.  
ระดับที่ 2 : ศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลด้าน
นโยบายพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
ระดับที่ 3  : เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับหน่วยงานใน
กระทรวงพลังงาน 
ระดับที่ 4  : เข้าร่วมการประชุม 
ระดับที่ 5  : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 

 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
พลังงานสมัยพิเศษ  (ASEAN Special 
Senior Officials Meeting on Energy : 
Special SOME) 

            

2. การประชุม Regional Energy Policy 
and Planning Sub-Sector Network 
(REPP-SSN)  
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กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
พลังงาน (Senior official Meeting on 
Energy: SOME) 

            

4. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
(ASEAN Ministers on Energy Meeting: 
AMEM) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy Participation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 22 : การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นข้อมูลพลังงานภายใตโ้ครงการความร่วมมือด้าน

 พลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิค (Expert 
 Group on Data Analysis: EGEDA) 

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนฤมล  อินทรักษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ติดตามสถานการณ์พลังงานของประเทศตา่งๆ  

2. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานขอ้มูลพลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญดา้นข้อมูลพลังงานของประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี     - เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ              228,000 บาท                        งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ        งบประมาณแผ่นดิน (งบเจรจาฯ)      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

กลุ่มเป้าหมายสามารถน าสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการจัดท าและส่งสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทยให้กับกลุ่ม APEC 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับสถิติข้อมูลพลงังานของประเทศไทย
จ านวน 12 ครั้ง 

ผลผลิต 
(Output) 

มีการพัฒนางานด้านการจัดท าข้อมูลสถติิ
พลังงานของประเทศไทย 

มีการอบรม/สัมมนา น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดท าดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์
ด้านพลังงานต่างๆ 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน ามาบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลพลังงาน ประมวลผลพรอ้มท้ัง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

            

2. จัดส่งข้อมูลให้ APEC รายเดือน/ไตรมาส             

3. มีการอบรม/สัมมนาประจ าป ี             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy Participation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 23 : การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

 ภูมิอากาศโลก 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย ์
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน  
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ 1.  เข้าร่วมการประชุม สัมมนา หารอื เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และ

หรือการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศโลก 
2.  แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมลู ประสบการณ์ และรับทราบสถานการณด์้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

โลกส าหรบัประกอบการวางนโยบาย มาตรการ และแผนงาน ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นพลังงานของ
ประเทศไทย 

3. ประสานความร่วมมือในการด าเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนข้อมลูการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากมาตรการภาคพลงังาน  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปีละ 1 คร้ัง (5 วัน) เร่ิมตั้งแต่      -       สิ้นสุด -   
งบประมาณ              210,000  บาท             งบประมาณตามสัญญา   - 
แหล่งงบประมาณ        งบประมาณแผ่นดิน      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลการ
ปล่อย/การลดก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน เพื่อประกอบการรายงานผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่สอดคล้องกับ
ทิศทางที่นานาประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกัน 
และ/หรือ เป้าหมายของประเทศไทย 

ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลการปล่อย/การลด
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน เพื่อประกอบการ
รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่
สอดคล้องกับทิศทางที่นานาประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกัน 
และ/หรือ เป้าหมายของประเทศไทย 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ/หรือ การประชุมที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

เป้าหมายการลดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
สอดคล้องกับทิศทางที่นานาประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกัน  

ผลผลิต 
(Output) 

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาค
พลังงาน 
 

ระดับที่ 1 : ศึกษาและทบทวนแผนลดก๊าซเรือนกระจก
ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ 
ระดับที่ 2 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน/ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการภาคพลังงาน  
ระดับท่ี 3 : รวบรวม/ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงาน 
ระดับที่ 4 : ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและทบทวนแผนลดก๊าซเรือนกระจก
ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ 

            

2. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวกับการประเมินผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน/ผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน  

            

3. รวบรวม/ประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากมาตรการภาคพลังงาน 

            

4. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

5. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร              
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy Participation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 24 :  การประชุมภายใต้กรอบความรว่มมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมภิาค

 อาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนฤมล  อินทรักษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณร์่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในภูมภิาคอาเซยีน 

2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจดัท าข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลด้านพลังงานกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกในภูมภิาคอาเซยีน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ       1 ปี    - เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม  2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565   
งบประมาณ             528,000 บาท            งบประมาณตามสัญญา    -  
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน (งบเจรจาฯ)      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงานของประเทศไทยให้กับ
ต่างประเทศ 

สมาชิกในประเทศอาเซียนได้รับข้อมูลเมื่อมีการขอความ
อนุเคราะห์ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการจัดท าข้อมูล และส่งข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทยให้กับสมาชิกในประเทศ ASEAN 

มีการจัดส่งข้อมูลด้านพลังงานของไทยท่ีจัดท าร่วมกับ
สมาชิกในประเทศอาเซียน 

ผลผลิต 
(Output) 

มีการพัฒนางานด้านการจัดท าข้อมูลสถิติ
พลังงานของประเทศไทย 

มีการอบรม/สัมมนา และประชุมน าเสนอการจัดท า และ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ร่วมกบัประเทศสมาชกใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อน ามาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล
พลังงาน ประมวลผลพร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

            

2. จัดส่งข้อมูลให้ ACE เมื่อมีการขอความ
อนุเคราะห ์

            

3. การอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ประจ าป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2 :  ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 2.3 :  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีร่วมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย (Policy Participation) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน  
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3.1 :  สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน    
โครงการที่ 25 :  การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมติร    

  (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนฤมล  อินทรักษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดท าข้อมลูพลังงานกับองค์กรด้านพลังงานทีส าคญัของ

โลก เช่น International Energy Agency: IEA 
2. เพื่อสร้างความมือและเครือข่ายด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ       1 ปี    -  เดือน เร่ิมต้ังแต่   1 ตุลาคม  2564    สิ้นสุด   30 กันยายน 2565  
งบประมาณ             157,500 บาท                 งบประมาณตามสัญญา    -  
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน (งบเจรจาฯ)       

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

กลุ่มเป้าหมายสามารถน าสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการจัดท าและส่งสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทยให้กับ IEA 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับสถิติข้อมูลพลงังานของประเทศไทย
จ านวน 12 ครั้ง 

ผลผลิต 
(Output) 

มีการพัฒนางานด้านการจัดท าข้อมูลสถติิ
พลังงานของประเทศไทย 

มีการอบรม/สัมมนา และประชุมน าเสนอการจัดท า และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าดัชนีพลังงาน และ
รายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน ามาบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมลูพลังงาน ประมวลผล
พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

            

2. จัดส่งข้อมูลให้ IEA รายเดือน/ไตรมาส             

3. การอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ประจ าป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่   3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่  3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่  3.1.1 : ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)  
โครงการที่   26 : โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ 

  วิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายวีรพัฒน์  เกียรตเิฟื่องฟู          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า         
สังกัด  กองนโยบายไฟฟ้า           
วัตถุประสงค ์ 1. เตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้าน Data Analytic ภายหลังการเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานหน่วยงานสังกัด

กระทรวงพลังงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานดา้น 
Data Analytic ส าหรับองค์กร 

2. น าร่องในการพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมลูดา้นไฟฟา้ในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและ 
การก ากับดูแลกิจการพลังงาน  

3. พัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีความ
พร้อม โดยใช้เครื่องมือด้าน Data Analytic 

4. พัฒนาแนวทางและแผนงานเพ่ือขยายในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ ตอ่ไป 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1     ปี   1  เดือน เร่ิมตั้งแต่      มีนาคม 2564       สิ้นสุด  มีนาคม 2565 
งบประมาณ           15,536,600 บาท            งบประมาณตามสัญญา   15,536,600 บาท             
แหล่งงบประมาณ          กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
เครื่องมือด้านการบริหารจัดการขอ้มูล 
เครื่องมือ Data Analytic และเครื่องมือการ
แสดงผลข้อมูล   

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานเครื่องมือ
ด้านการบริหารจดัการข้อมลู เครือ่งมือ Data Analytic 
และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูล 30คน  

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

Use case ที่พัฒนาขึ้นสามารถก่อให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า 

มีการน า use case มาช่วยในการจัดท าข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายหรือการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน อย่างน้อย 1 แผนงาน/กิจกรรม 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการน าร่องพัฒนา Use 
Case การใช้ประโยชน์จากข้อมลูด้านไฟฟ้าใน
การวิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน   

ระดับที่ 1 : มีการประเมินความพร้อมของข้อมูลด้าน
ไฟฟ้าและรูปแบบกระบวนการ 
ระดับที่ 2 :  มีการประชุมหารือ/สมัมนา เพื่อพัฒนา
กระบวนการเตรยีมความพร้อมในการน าร่องด้านพัฒนา
งานด้าน Data Analytic แบบออนไลน ์
ระดับที่ 3 : มีการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Work shop) 
เพื่อน าร่องพัฒนา Use Case ด้านไฟฟ้า แบบออนไลน ์
ระดับที่ 4 : มีแผนงานในการพัฒนาองค์การด้านการ
บริหารจดัการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อขยาย
ผลการพัฒนางานด้าน Data Analytic 
ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
และการก ากับดูแลกิจการพลังงาน 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2565 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ศึกษาประเมินความพร้อมของข้อมูล
ด้านไฟฟ้าและรูปแบบกระบวนการ/
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการจัดเตรยีมข้อมูล
ด้านไฟฟ้า (Data Processing) เพื่อพัฒนา
งานด้าน Data Analytic 

             

2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบ 
Data Analytics Tool เครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมที่จะในพัฒนา
งานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ภาคไฟฟ้า 

             

3 จัดประชุมหารือ/สัมมนา เพื่อพัฒนา
กระบวนการเตรยีมความพร้อมในการน า
ร่องด้านพัฒนางานด้าน Data Analytic  
แบบออนไลน ์

             

4. เสนอแนะและด าเนินการจดัหาเครื่องมือ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานดา้นข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาคไฟฟ้าในเบื้องต้น ท่ีเหมาะสมต่อ
การน าร่องพัฒนา Use Case ด้านไฟฟ้า 
เพื่องานนโยบายและก ากับดูแลกิจการ
พลังงาน 

             

5. จัดอบรมการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และ
การพัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมือด้าน
การบริหารจัดการข้อมูล เครื่องมือ Data 
Analytic และเครื่องมือการแสดงผลข้อมลู 
แบบออนไลน ์

             

6. จัดท าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) เพื่อน าร่องพัฒนา Use Case ด้าน
ไฟฟ้า เพื่องานนโยบายและก ากับดูแล
กิจการพลังงาน แบบออนไลน ์

             

7. จัดท าแผนงานในการพัฒนาองค์การด้าน
การบริหารจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ เพื่อขยายผลการพัฒนางานด้าน 
Data Analytic ครอบคลมุการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้านพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)     
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ    
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)  
โครงการที่ 27 : โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ  

  Data Visualization 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู        
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
                           ปฏิบัติราชการผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
สังกัด  ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ        
วัตถุประสงค ์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ส าหรับวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ Interactive Dashboard สร้างองค์ความรู้ด้าน
พลังงานท่ีถูกต้องให้แก่ภาคประชาชน ในประเด็นค าถามข้อสงสัยดา้นพลังงานท่ีได้รับความสนใจจากภาค
ประชาชน รวมถึงน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจดัท านโยบายพลังงาน    

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1  ปี  -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ 5,169,900.00  บาท       งบประมาณตามสัญญา   5,130,000.00 บาท    
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ความส าเร็จในการสรา้งความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลด้านพลังงานให้กับภาคประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลด้านพลังงานเพิ่มขึ้น  

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการเผยแพร่ Interactive Dashboard เพื่อ
น าเสนอข้อมูลด้านพลังงาน  

มีการเผยแพร่ Interactive Dashboard อย่างน้อย
จ านวน     4 เรื่อง 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบบริหาร
จัดการข้อมลูเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะ Data Visualization 
 

ระดับที่ 1 : มีสรุปประเด็นค าถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนท่ี
ประชาชนมีต่อภาคพลังงาน หรือเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน รวมถึงประเด็นส าคญัที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน 
ระดับที่ 2 : มีผลการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลูที่
จัดเก็บไว้ในปัจจุบัน  
ระดับที่ 3 : มีผลการวิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ
กระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเตรียมข้อมูล
พลังงาน (Data Processing) 
ระดับที่ 4 : มีผลการวิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบของ 
Data Analytics Tool และเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล 
ระดับที่ 5 : มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน 
(Interactive Dashboard) 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท า TOR และการจดัจ้างตาม
ระเบียบฯ 

            

2. รวบรวมประเด็นค าถาม/ข้อ
สงสัย/ประเด็นร้อนท่ีประชาชนมี
ต่อภาคพลังงาน หรือเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชน รวมถึงประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน 

            

3. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลที่จดัเก็บไว้ใน
ปัจจุบัน ทั้งใน สนพ. และจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

4. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอ
รูปแบบกระบวนการและเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการจัดเตรียมข้อมูล
พลังงาน (Data Processing) เพื่อ
พัฒนางานด้านการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงลึก (Data Analytics) 

            

5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ
รูปแบบของ Data Analytics Tool 
และเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมลู
ที่เหมาะสม 

            

6. ออกแบบ และจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลดา้นพลังงาน 
(Interactive Dashboard) ที่ถูก
เลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง 

            

7. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมือ
ด้านการบริหารจดัการข้อมลู 
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึก 
และเครื่องมือการแสดงผลข้อมูล 

            

8. เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพลังงานผ่านช่องทางที่
เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึง พร้อม
ติดตามและประเมินผลความส าเรจ็ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์สถานการณ์พลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 : วิเคราะห์ข้อมลูและพยากรณส์ถานการณด์้านพลังงาน (Analytical & Modeling)  
โครงการที่ 28 : การจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy   

 Review) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนฤมล  อินทรักษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเสนอรายงานและบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานต่อผู้บรหิารกระทรวงพลังงาน 

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท าแผนพลังงานต่างๆ และก าหนดแนวนโยบายพลังงานของประเทศ 
3. เพื่อเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ สนพ.  เพื่อนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน  
   การศึกษา วิจัย เพื่อการวางแผนการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี  -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน  2565  
งบประมาณที่ได้รับ    -                           งบประมาณตามสัญญา    -                           
แหล่งงบประมาณ           -           

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

กลุ่มเป้าหมายสามารถน ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยได้
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยรายเดือน และไตรมาส 

มีรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยรายเดือน 
และรายไตรมาสเพื่อการเผยแพร ่

ผลผลิต 
(Output) 

จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน 

มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์
พลังงาน จ านวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ สนพ. 

 
 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศึกษาและรวบรวมข้อมลูพลังงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และน ามาวิเคราะห์และจดัท ารายงาน
สถานการณ์พลังงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจ า 
ทุกเดือนและทุกไตรมาส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์สถานการณ์พลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 : วิเคราะห์ข้อมลูและพยากรณส์ถานการณด์้านพลังงาน (Analytical & Modeling)  
โครงการที่ 29 : การจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี    
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล    นางสาวภาวิณี  โกษา          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลยีม          
สังกัด  กองนโยบายปิโตรเลียม           
วัตถุประสงค ์ เพือ่จัดท าข้อมูลสถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้พลังงานในภาพรวมน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง

กระทรวงพลังงาน          
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1    ปี   -   เดือน เร่ิมตั้งแต่    1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ    -                           งบประมาณตามสัญญา    -                            
แหล่งงบประมาณ           -          

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

การวางแผนด้านพลังงานของประเทศบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลด้านพลังงาน อย่างรอบด้าน 

มกีารวางแผนด้านพลังงานของประเทศบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลด้านพลังงานท่ีรวดเร็ว และสามารถรองรับต่อ
สถานการณ์ด้านพลังงานท่ีมีความผันผวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผู้บริหารกระทรวงพลังงานน าข้อมลูสถานการณ์
ราคาพลังงาน รวมทั้ง การใช้พลังงานในภาพรวม
มาประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศ 

มาตรการ นโยบาย และแผน ในการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศท้ังด้านปโิตรเลยีม ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์
ราคาพลังงาน และการใช้พลังงานในภาพรวม
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดบัสูงกระทรวง
พลังงาน 

ระดับที่ 1 : ติดตามสถานการณ์และปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ทั้งราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและ
ก๊าซ LPG ของตลาดโลก ตลาดในประเทศไทย ฐานะและ
สภาพคล่องของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้ง
สถานการณ์ด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของ
ประเทศ 
ระดับที่ 2 : วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ LPG และจดัท า Scenario ประเมิน
แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและกา๊ซ 
LPG ของประเทศ 
รวมทั้ง แนวทางบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวม
การใช้พลังงานของประเทศ 
ระดับที ่3 : จัดท าข้อมูลและเอกสารแนวทางการดูแล
ราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศ 
รวมทั้งแนวทางบริหารจดัการด้านไฟฟ้า และภาพรวม
การใช้พลังงานของประเทศ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

  ระดับที่ 4 : เสนอข้อมลูต่อ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบ 

ระดับที่ 5 : น าเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคา
ขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและกา๊ซ LPG ของประเทศ 
รวมทั้งแนวทางบริหารจดัการด้านไฟฟ้า และภาพรวม
การใช้พลังงานของประเทศ ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย ก.ค. ส.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น าเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคา
ขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและกา๊ซ LPG ของ
ประเทศ รวมทั้งแนวทางบริหารจดัการด้าน
ไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของ
ประเทศ ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดบัสูง
กระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์สถานการณ์พลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 : วิเคราะห์ข้อมลูและพยากรณส์ถานการณด์้านพลังงาน (Analytical & Modeling) 
โครงการที่ 30 : การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย ์
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน  
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อเสนอบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโนม้/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อ

ผู้บริหาร 
2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  
3.  เพื่อเผยแพร่ให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการศึกษา วิจัย และวางแผนการด าเนินงาน

ขององค์กร เช่น นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1    ปี   -   เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ    -                           งบประมาณตามสัญญา    -                            
แหล่งงบประมาณ           -              

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

บทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 

มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน จ านวน 2 บท
วิเคราะห ์

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์และประมาณการ
แนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน  

มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์และประมาณการแนวโนม้/
ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน จ านวน 2 บท
วิเคราะห ์

ผลผลิต 
(Output) 

มีบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน  

ระดับที่ 1 : ศึกษาปัจจัย และรวบรวมข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงานของประเทศ 
ระดับที่ 2 : จัดเตรียมข้อมูลส าหรบัใช้ในการประมาณ
การแนวโน้ม/จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ 
ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ผลการจัดท าแนวโน้ม/ค่า
พยากรณ์ความต้องการด้านพลังงาน พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ 
ระดับที ่4 : จัดท าบทวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
พลังงานของประเทศ 
ระดับที่ 5 : น าเสนอบทวิเคราะหแ์ละผลการประมาณ
การแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลังงานของ
ประเทศต่อผู้บรหิาร 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาปัจจัย และรวบรวม
ข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค วาม
ต้องการพลังงานของประเทศ 

            

2. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ใน
การประมาณการแนวโน้ม/จัดท า
ค่ าพ ย าก รณ์ ค วาม ต้ อ งก าร
พลังงานของประเทศ 

            

3 . วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร จั ด ท า
แนวโน้ม /ค่ าพยากรณ์ ความ
ต้องการด้ านพลังงาน พร้อม
อธิบายเหตุผลประกอบ 

            

4. จัดท าบทวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้ อ งก ารพลั งงาน ของ
ประเทศ 

            

5. น าเสนอบทวิเคราะห์และผล
การประมาณการแนวโน้ม/ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศต่อผู้บริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์สถานการณ์พลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.2 : วิเคราะห์ข้อมลูและพยากรณส์ถานการณด์้านพลังงาน (Analytical & Modeling) 
โครงการที่ 31 :  การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย ์
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน  
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1    ปี   -   เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ    -                           งบประมาณตามสัญญา    -                            
แหล่งงบประมาณ           -              

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว
ของประเทศ  

น าเสนอค่าพยากรณค์วามต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ ต่อคณะท างานจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว
ของประเทศ  

น าเสนอค่าพยากรณค์วามต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ ต่อคณะท างานจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 

ผลผลิต 
(Output) 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว
ของประเทศ  

ระดับที่ 1 : ศึกษา และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการไฟฟ้าของประเทศ 
ระดับที่ 2 : รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศ 
ระดับที่ 3 : ประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐานในการ
จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
ระดับที่ 4 : จัดท าค่าพยากรณค์วามต้องการไฟฟ้า 
ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะท างาน
จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา และทบทวนข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 

            

2. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศ 

            

3. ประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐานในการ
จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

            

4. จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า             

5. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะท างาน
จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า 
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หมายเหตุ: อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย   
(Overall Goal) 

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการด าเนินงานของ สนพ. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

รายงานการด าเนินงานของ สนพ. ต่อสาธารณะรายปี มีการเผยแพร่รายงานประจ าปี 2564 ของ สนพ. ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ผลผลิต 
(Output) 

มีการจัดท ารายงานประจ าปี 2564  ของ สนพ. ระดับท่ี 1 : ศึกษาและจัดท าร่างขอบเขตของรายงาน
ประจ าปี 2564 
ระดับท่ี 2 : ร่างสารบัญรายงานประจ าปี 2564 ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร สนพ. 
ระดับท่ี 3 : ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับท่ี 4 : จัดท าร่างรายงานประจ าปี 2564 

ระดบัท่ี 5 : น าเสนอรายงานประจ าปี 2564  

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท า (ร่าง) สารบัญและเสนอต่อผู้บริหาร           
ขอความเห็นชอบ 

             

2. ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

             

3. ออกแบบรูปแบบ จัดท า Art Work และ            
การจัดวาง Lay out 

            

5*.ออกแบบ เสนอรูปแบบการแต่งกาย และ
ด าเนินการถ่ายภาพผู้บริหารส าหรับประกอบ
รายงานประจ าปี  

            

6. จัดท าร่างรายงานประจ าปี 2564             

7. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอนุมัติจัดพิมพ์             

8. ด าเนินการตามกระบวนการจัดจ้างงานพิมพ์
เล่มรายงานประจ าปี 2564 

            

9. เผยแพร่รายงานประจ าปี              

ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผูเ้ข้าถึงข้อมูลพลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 : เผยแพร่และประชาสมัพันธ์สูส่าธารณะ (Public) 
โครงการที่ 32.1 : รายงานประจ าปีของ สนพ. 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางศภุพจี สิมะโรจน ์
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
สังกัด  กลุ่มตดิตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อรายงานการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานต่อสาธารณะรายปี 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ - ปี     9  เดือน เร่ิมตั้งแต่   มกราคม 2565   สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ     -                          งบประมาณตามสัญญา    -                           
แหล่งงบประมาณ            -      
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

จ านวนการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 

หน่วยงานหลัก/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานรับรู้ เข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย วิธีการ ข้อมูล ข้อบังคับ และความคืบหน้า
เกี่ยวกับนโยบายพลังงานเชิงปริมาณ : มีการเผยแพร่วารสาร
นโยบายพลังงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปี 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

จ านวนหน่วยงานหลัก/ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียดา้นพลังงานท่ีไดร้ับรู้การ
ด าเนินงานของ สนพ. 

เชิงคุณภาพ :  
จ านวนหน่วยงานหลัก/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีด้านพลังงานท่ีได้รับรู้
การด าเนินงานของ สนพ. 
 

เชิงปริมาณ :  
หน่วยงานหลัก/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานท่ี 
ได้รับรู้การด าเนินงานของ สนพ. ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน/ปี 

ผลผลิต 
(Output) 

จ านวนการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 

ระดับที่ 1 : จัดประชุมคณะท างานวารสารนโยบายพลังงานเพื่อ
ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 
ระดับที่ 2 : สรุปบทความวารสารนโยบายพลังงานเสนอ ผอ.สนพ. 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการน าบทความลงในวารสารนโยบาย
พลังงาน 
ระดับที ่3 : รวบรวมบทความ/เนือ้หาท่ีผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหาร เพื่อน าส่งบริษัทฯ ด าเนนิการภายในก าหนดเวลา 
ระดับที่ 4 : ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบการจัด
วางที่เหมาะสม 
ระดับที่ 5 : ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผูเ้ข้าถึงข้อมูลพลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 : เผยแพร่และประชาสมัพันธ์สูส่าธารณะ (Public) 
โครงการที่ 32.2 : วารสารนโยบายพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล  นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา      ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
   นายสุรศักดิ์ แก้วเกตุ       ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป     
สังกัด   ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย วิธีการ ข้อมูล ข้อบังคับ และความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ  
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการด าเนินนโยบายพลังงานด้านต่างๆ ของภาครัฐต่อ

สาธารณชน 
3. เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น รวมทั้งประโยชน์ของการด าเนินการทางด้านนโยบาย 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ทั้งในและต่างประเทศ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1    ปี   -   เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ  4,300       บาท             งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         



 

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 | 74  
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดประชุมคณะท างานวารสารนโยบาย
พลังงานเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทาง
ในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 

            

2. สรุปบทความวารสารนโยบายพลังงาน
เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบใน
การน าบทความลงในวารสารนโยบาย
พลังงาน 

            

3. รวบรวมบทความ/เนื้อหาท่ีผ่านการ
พิจารณาจากผู้บริหาร เพื่อน าส่งบริษัทฯ 
ด าเนินการภายในก าหนดเวลา 

            

4. ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.1 : เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผูเ้ข้าถึงข้อมูลพลังงาน 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 : เผยแพร่และประชาสมัพันธ์สูส่าธารณะ (Public) 
โครงการที่ 32.3 : รายงานสถิติข้อมลูพลังงานของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนฤมล  อินทรักษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูด้านพลังงานของประเทศ ได้แก่ การผลิต การใช้ การน าเข้า และการ

ส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้ายของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ 
ลิกไนต์ ไฟฟ้า ราคา มลูค่า และการปลดปล่อยมลพิษ รวมทั้งดัชนีช้ีวัดพลังงาน โดยมีการจัดท าเป็น
ตารางข้อมูลสถิติและกราฟให้มีความสวยงาม ถูกต้อง เพื่อผู้ใช้งานสามารถน าข้อมลูดังกล่าวไปอ้างอิงได้ 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางและอ านวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลดังกล่าว
อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ      1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม  2564    สิ้นสุด  30 กันยายน 2565   
งบประมาณ          130,000    บาท           งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ         งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ผู้ ใช้งานสามารถน าข้อมูลดั งกล่าวไป ใช้
ประโยชน์และอ้างอิงได้ 

จ านวนผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
และอ้างอิงได้ ร้อยละ 80 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน มีการเผยแพรร่ายงานสถติิพลังงานในเว็บไซต์ สนพ. 

ผลผลิต 
(Output) 

มีการจัดท ารายงานสถิติพลังงาน ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรงุสถิติข้อมูลพลังงานใน
ฐานข้อมูลของ สนพ. ให้ถูกต้อง 
ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
พลังงานของประเทศเป็นรายปี 25 ปี และรายเดือน
ย้อนหลัง 5 ปี 
ระดับที่ 3 : ออกแบบตาราง กราฟ  และอินโฟกราฟฟิค 
ระดับที่ 4 : จัดท าบทวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงาน 
ระดับที่ 5 : จัดพิมพแ์ละเผยแพรร่ายงานสถิติพลังงาน 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงสถติิข้อมูล
พลังงานในฐานข้อมูล ของ สนพ. ให้
ถูกต้อง 

            

2. รวบรวมสถติิข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ
งานด้านพลังงานของประเทศเป็นรายปี 
25 ปี และรายเดือนย้อนหลัง 3 ปี 

            

3. ออกแบบตาราง กราฟ  และอนิโฟ
กราฟฟิค 

            

4. จัดท าบทวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ของรายงาน 

            

5. จัดพิมพแ์ละเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานให้บุคลากร  (Facilities & Welfare) 
โครงการที่ 33.1 : การพฒันางานบริหารภายใน สนพ. 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวศิริพรรณ  เหลี่ยมเพ็ชร์    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  นางรจนา  ไม้แก่นจันทร์            ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม   
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้การบริการที่ดี เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน รวมทั้งเกิดความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยแกห่น่วยงานซึ่งเป็นสถานท่ีราชการ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. ให้มีระบบและกลไกในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถก ากับติดตามและน าผลการประเมินตา่ง ๆ มาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

3. เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเน้นถึงผูร้ับบริการได้รับความพึงพอใจในด้านการให้บริการ
ต่าง ๆ  เช่น การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา งานบริการของพนักงานขับรถยนต์และยานพาหนะ งาน
ด้านความปลอดภยั งานอาคารสถานท่ี และบริการด้านอ่ืน ๆ   

ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม  2564     สิ้นสุด   30 กันยายน 2565  
งบประมาณ          4,434,100   บาท            งบประมาณตามสัญญา  -    
แหล่งงบประมาณ         งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overrall Goal)  

บุคลากรของสนพ. มีความพึงพอใจในการ
ได้รับบริการ 
 

สามารถบริหารจัดการการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

บุคลากรมีระบบคุณภาพชีวิตที่ด ี บุคลากรมีความพึงพอใจในการไดร้ับบริการร้อยละ 90  

ผลผลิต 
(Output) 

ความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ระดับที่ 1 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจต่ ากว่า 
ร้อยละ  60 
ระดับที่ 2 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 60 
ระดับที่ 3 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 70 
ระดับที่ 4 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 1.  มีแผนงานการให้บริหาร             

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ             

3. มีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80             

4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ             

5. การส ารวจความพึงพอใจ             

6. สรุปผล/รายงานการตดิตามประเมินผล             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานให้บุคลากร  (Facilities & Welfare) 
โครงการที่ 33.2 : การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ ์
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล  นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
   นายสุรศักดิ์ แก้วเกต ุ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป     
สังกัด   ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบต่างๆ ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานอย่าง

สม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบต่างๆ ในห้องประชุม สามารถใช้งานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด          
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ  100,000 บาท           งบประมาณตามสัญญา   83,674  บาท  
แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สนพ. 

ความพึงพอใจของบุคลากรใน สนพ. ต่อการรับบริการดา้น
โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 70 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สนพ. 

ความพึงพอใจของบุคลากรใน สนพ. ต่อการรับบริการดา้น
โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 70 

ผลผลิต 
(Output) 

จ านวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง
ประชุมภายใน สนพ. 

ระดับที่ 1 : ห้องประชุมที่ต้องดูแลบ ารุงรักษาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบด้วย ห้องประชุม 2 ช้ัน 2,ห้อง
ประชุม 3 ช้ัน 3 และห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ช้ัน 6 
ระดับที่ 2 : ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งจ านวนและฟังก์ช่ันการใช้
งาน 
ระดับที่ 3 : ท าความสะอาดตัวเครือ่งและอุปกรณต์าม
ฟังก์ช่ันของระบบโสตทัศนูปกรณ์ (แสง-เสียง) 
ระดับที่ 4 : ทดสอบการใช้งานของเครื่องและอุปกรณ์ตาม
ฟังกช่ั์นของระบบโสตทัศนูปกรณ์ (แสง-เสียง) 
ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทยีบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาท าการตรวจเช็ค
ในการบริการ 
แต่ละครั้ง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ห้องประชุมที่ต้องดูแลบ ารุงรักษา
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประกอบด้วย 
ห้องประชุม 2 ช้ัน 2,ห้องประชุม 3 
ช้ัน 3 และห้องประชุมปิยสวสัดิ์ ช้ัน 6 

            

2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งจ านวนและ
ฟังก์ช่ันการใช้งาน 

            

3. ท าความสะอาดตัวเครื่องและ
อุปกรณ์ตามฟังก์ช่ันของระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ (แสง-เสียง) 

            

4. ทดสอบการใช้งานของเครื่องและ
อุปกรณ์ตามฟังก์ช่ันของระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ (แสง-เสียง) 

            

5. รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้
งานเปรียบเทียบและปญัหาของ
อุปกรณ์ที่เข้ามาท าการตรวจเช็คใน
การบริการแต่ละครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่  34.1 : การอบรมหลักสตูรการบริหารยทุธศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ - สกุล  นางสาวขนกวรรณ  หนูด า/ นางสาวญาณิศา  สุขสมยั. 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ / นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                                                    . 
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม                                                                         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์สมัยใหม่ การก าหนดยุทธศาสตร์     

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิการจัดท างบประมาณและการบริหารโครงการ การประเมินความคุ้มค่า
ของโครงการ 

2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมในความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานในการก าหนดนโยบายและแผน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   -  เดือน เร่ิมตั้งแต่     1 ตุลาคม 2564     สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ                -                                  งบประมาณตามสัญญา       -       
แหล่งเงินงบประมาณ        กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจ าปี 2565 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ข้าราชการ สนพ. มีองค์ความรู้ในการบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้    
ที่ได้รับจากการอบรม/น าองค์ความรู้มาใช้ในการ
ท างานได้ 

มีเครื่องมือหรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการท างานได ้

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจใน
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได ้

ข้าราชการ สนพ. ไม่น้อยกว่า 2 คน ได้รับการอบรม 

ผลผลิต 
(Output) 

รายงานผลการด าเนินโครงการ/หลกัสูตร ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและ
สัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน    

ระดับที่ 1 : เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาคดัเลือกผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ก าหนด 
ระดับที่ 2 :  อนุมัติตัวบุคคลและคา่ใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมอบรมตามหลักสตูรที่ก าหนด 
ระดับที่ 3 :  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายและคืนเงินเหลือจ่าย 
ระดับที่ 4 : รายงานผลการฝึกอบรมเสนอ ผอ.สนพ. 
พิจารณา 
ระดับที่ 5 : รายงานผลการด าเนินโครงการ/หลักสูตร   
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน    

 
 

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่  34.2 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ - สกุล  นางสาวขนกวรรณ  หนูด า/ นางสาวญาณิศา  สุขสมยั. 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ / นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ                                                      
สังกัด  กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล  ส านกังานเลขานุการกรม                                                                         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ/ทักษะทางการคิด ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศที่มี

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น ด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน ให้แก่บุคลากรของ สนพ. และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน
กระทรวงพลังงาน 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานโลก และแนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2564 สิ้นสุด  กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ                -                                  งบประมาณตามสัญญา       -       
แหล่งเงินงบประมาณ             - 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

บุคลากรภายใน สนพ. และบุคลากรหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในกระทรวงพลังงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ/ทักษะทางการคิด 
ให้สอดคล้องกับบรบิทประเทศท่ีมกีาร
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

ข้าราชการได้รับการฝึกอบรม ไม่นอ้ยกว่า  40 คน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นนโยบายพลงังาน 

ระดับที่ 1 : วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ 
ระดับท่ี 2 : ขออนุมัติในการด าเนนิกิจกรรมบรรยาย 
และกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ระดับที่ 3 : วางแผนและเตรียมความพร้อมในการจดั
กิจกรรม และจดักิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
ระดับที่ 4 : รายงานผลการฝึกอบรมเสนอ ผอ.สนพ. 
พิจารณา 
ระดับที่ 5 : รายงานผลการด าเนินโครงการ/หลักสูตร   
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาและสัมปทานปิโตรเลยีมกระทรวงพลังงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน    
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์หลักสูตรที่ เหมาะสมกับบริบท
ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับ 

            

2. ขออนุมัติในการด าเนินกิจกรรมบรรยาย และ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

            

3. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม และจดักิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

            

4. รายงานผลการฝึกอบรมเสนอ ผอ.สนพ. 
พิจารณา 

            

5. รายงานผลการด าเนินโครงการ/หลักสูตร      
ที่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 เสนอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงาน    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่ 34.3 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ            
ชื่อ – สกุล นางสาวนิรดา  รงคพรรณ ์
ต าแหน่ง             นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
สังกัด             กลุ่มการคลัง ส านักงานเลขานุการกรม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   -   เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ                -                                  งบประมาณตามสัญญา       -       
แหล่งเงินงบประมาณ             - 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมเีครือข่ายในการ
ท างาน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

บุคลากรมีการพัฒนาในการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง และ
น าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลผลติ 
(Output) 

มีการฝึกอบรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 

ระดับที่ 1 : พิจารณาหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับ
มอบหมาย  
ระดับที่ 3 : ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาหลักสตูรเกีย่วกับงานด้าน
การเงิน การบัญชี การพสัดุ และหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

            

2. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

            

3. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่  34.4 : การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับ     

 หน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล   นางสาวนฤมล  นวลด ี                              
ต าแหน่ง    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ                                                                                      
สังกัด    กลุ่มตรวจสอบภายใน                  
วัตถุประสงค ์   เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานดา้นการ                 

  ตรวจสอบภายใน มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจ าเปน็ต่อการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ 
  ภายใน       . 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1    ปี    -      เดือน เร่ิมตั้งแต่    1 ตุลาคม  2564    .สิ้นสุด    30 กันยายน 2565       
งบประมาณที่ได้รับ        -                   งบประมาณตามสัญญา      -      
แหล่งงบประมาณ         -                  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฏิบั ติ งานด้ านการตรวจสอบภายใน 
ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ภ าค รั ฐ  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผ่ าน การอบ รม ห ลั ก สู ต รก ารพั ฒ น าความรู้ ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต 
(Output) 

เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

ระดับที่ 1 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า   6 ชม.                   
ระดับที่ 2 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า   9 ชม.    
ระดับที่ 3 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า  12 ชม.  
ระดับที่ 4 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า  15 ชม.  
ระดับที่ 5 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า  18 ชม.    

 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่ไม่เคยไดร้ับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน                    

            

2.  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่                                
. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่ 34.5 : การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจดัหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวนันธิดา  รัชตเวชกุล          
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มจดัหาพลังงานไฟฟ้า           
สังกัด  กองนโยบายไฟฟ้า  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
วัตถุประสงค ์ เพื่อรับทราบแนวทางการจดัหาไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศไทย และเปดิโอกาสใหห้น่วยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนท่ีสนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดเป็นนโยบายต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ. ด้วย 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ    -  ปี  9 เดือน เร่ิมตั้งแต่    มกราคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ                   141,200  บาท                งบประมาณตามสัญญา      -      
แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบแนวทางการจัดหาพลังงาน 
ไฟฟ้าในระยะยาวประเทศไทย ตลอดจนไดร้ับข้อคิดเห็น 
จากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
เป็นนโยบายของประเทศต่อไป 

เชิงคุณภาพ : แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศท่ีผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนท่ีสนใจ 
เชิงปริมาณ : มผีู้เข้าร่วมสมัมนา 225 คน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชน 
ที่สนใจ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 

เชิงคุณภาพ : ไดร้ับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดเป็นนโยบายของ
ประเทศต่อไป 
เชิงปริมาณ : มผีู้เข้าร่วมสมัมนา 225 คน 

ผลผลิต 
(Output) 

สัมมนารับฟั งความคิดเห็นต่อแผนการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และ
ประชาชนท่ีสนใจ 

ระดับที่ 1 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 205 คน 
ระดับที่ 2 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 210 คน 
ระดับที่ 3 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 215 คน 
ระดับที่ 4 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 220 คน 
ระดับที่ 5 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน 

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจดัหาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่  35.1 : โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ                 
ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ -สกุล  นางสาวขนกวรรณ  หนูด า/ นางสาวอัญชลี  เหมเกดิ                                                                            
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ / เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                                          
สังกัด  กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล  ส านกังานเลขานุการกรม                                                                         
วัตถุประสงค ์     1. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ใหส้ามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้สามารถน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1   ปี    -    เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ 500,000 บาท    งบประมาณตามสัญญา       -             
แหล่งงบประมาณ    กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจ าปี 2565 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. มีความรู้ ความเขา้ใจการใช้
ภาษาอังกฤษ 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถกูต้องและสามารถน าไป
ประกอบการปฏิบัติงานได ้

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. ได้รับการอบรม
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 30 คน 

ผลผลิต 
(Output) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1 :  วิเคราะห์ บริบทเนื้อหาหลักสูตร เพื่อจดัท า
ข้อเสนอโครงการ ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
เงินอุดหนุนจากสญัญาโรงกลั่นปโิตรเลียม 
ระดับที่ 2 :  จัดท าแผนการด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ 
ระดับที่ 3 :  ด าเนินการขออนุมตัจิัดโครงการฝึกอบรมฯ 
ระดับที่ 4 :  จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
ระดับที่ 5 :  รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนพ. 
และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. วิเคราะห์ บริบทเนื้อหาหลักสูตร เพื่อ
จัดท าข้อเสนอโครงการ ในการขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 

             

2. จัดท าแผนการด าเนินโครงการ 
ฝึกอบรมฯ 

             

3. ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึก 
อบรมฯ 

             

4. จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ.              

5. รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ.
สนพ. และเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่ 35.2 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง   
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
  นางสาวสิรีธร  นุชรักษา ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ    
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งสามารถบูรณาการ เรื่องมิติหญิงชายในโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน         

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1   ปี    -    เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ      -                    งบประมาณตามสัญญา  -   
แหล่งงบประมาณ       -                 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

บุคลากร สนพ. มีความรู้ความเรื่องการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิง 
 

บุคลากร สนพ. มีความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง  

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และสิทธิมนุษยชน 

มีการเผยแพรร่ายงานผลการด าเนนิการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ
มนุษยชน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน 

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11  และ 
พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ระดับที่ 2 : ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน 
ระดับที่ 3 : แผนแม่บทการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและสิทธิมนุษยชน ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการก ากับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 
ระดับท่ี 4 : ด าเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสรมิความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและสทิธิมนุษยชน 
ระดับที่ 5 : จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน
แม่บทการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 11  และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

             

2. ทบทวนและจัดท าแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และสิทธิมนุษยชน 

             

3. แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการก ากับดูแล
งานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

             

4. ด าเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ
มนุษยชน 

             

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่ 35.3 : การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนไีฟ  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวศิริพรรณ  เหลี่ยมเพ็ชร ์      
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตามประกาศกระทรวงพลังงาน 

ในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ของ สนพ. ท่ีจะสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างทันที
และมีประสิทธิภาพ         

ระยะเวลาด าเนินโครงการ     - ปี   4 เดือน เร่ิมตั้งแต่   มิถุนายน  2565    สิ้นสุด กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ 30,000  บาท              งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overrall Goal)  

เจ้าหน้าท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมไดร้ับความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเพิม่ขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมไดร้ับความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร
การฝึกอบรม ร้อยละ 80 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงและการให้ความช่วยเหลอืผู้อื่น
ในเบื้องต้น รวมทั้งเรียนรู้วิธีการอพยพ
หนีไฟ 

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ 
ตามหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผลผลิต 
(Output) 

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ระดับที่ 1 : จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการอบรม ต่ ากว่าร้อยละ  50 
ระดับที่ 2 : จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการอบรม ร้อยละ  50 
ระดับที่ 3 : จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการอบรม ร้อยละ  60 
ระดับที่ 4 : จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการอบรม ร้อยละ  70 
ระดับที่ 5 : จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการอบรม ร้อยละ  80 

 

 
แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าโครงการฝึกอบรมฯ             
2.ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง             
3.ขออนุมัติโครงการจดัการ 
ฝึกอบรมฯ 

            

4.ด าเนินการจดัฝึกอบรม             
5.รายงานผลการฝึกอบรมฯ             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.2 : บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 : ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 : พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
โครงการที่ 35.4 : การอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวบุบผา  คณุาไท 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในยามจ าเป็น 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
ศักยภาพของระบบงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นบุคลากรให้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1   ปี    -  เดือน  เร่ิมตั้งแต่  1 มกราคม  2565    สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2565  
งบประมาณ           270,000    บาท           งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ          กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสมัปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน    
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรของ สนพ. ที่เข้ารับการอบรมมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

การปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิท ธิภ าพ เพิ่ ม ขึ้ น 
เนื่องจากบุคลากรของ สนพ. ได้น าความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น ลดเวลาในการ
ท างาน หรือปริมาณงานท่ีผลิตออกมามีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ผลผลิต 
(Output) 

บุคลากรของ สนพ. ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
และมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น 

ระดับที่ 1 : จัดท าแผนการจัดหาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับบุคลากรทีเ่หมาะสม 
ระดับที่ 2 : คัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับ
บุคลากรที่เหมาะสม 
ระดับที่ 3 : จัดการฝึกอบรมฯ หลกัสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระดับที่ 4 : บุคลากรของ สนพ.ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับ
ประกาศนียบัตร ร้อยละ 100  
ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมฯ 
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    แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบคุลากร ด้านต่างๆ อาทิ 
-  หลักสูตรด้านดจิิทัลส าหรับ

บุคลากรทั่วไป  
- หลักสตูรเฉพาะ/ขั้นสูงส าหรับ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- หลักสตูรส าหรับผู้บรหิารที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

บุคลากรเข้ารับการอบรม  
 

            

จัดท ารายงานผลการฝึกอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good    

 Governance)     
โครงการที่ 36.1 : การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.   
ผู้รับผิดชอบ            
ช่ือ – สกุล              นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ/นางสาวศิริวรรณ  อินทะนิง 
ต าแหน่ง                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สังกัด  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ที่มีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีการ

บริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อ
สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) และกระบวนการสนับสนุนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
และความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ส่วนราชการมีกระบวนการปฏิบัติงาน มีการ
บริหารจัดการ และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   -  เดือน เร่ิมตั้งแต่    ตุลาคม 2564    สิ้นสุด     กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ           -              งบประมาณตามสัญญา -       
แหล่งงบประมาณ            -                

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

มีประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และมีการเผยแพร่ประกาศฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของ สนพ. และสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

บุคลากรในสังกัด สนพ. น ากระบวนการปฏิบัติงานไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อนของงาน และการสูญเสียทรัพยากร
ในการด าเนินงาน รวมทั้งใช้ติดตาม ควบคุม ปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

ระดับที่ 1 : ศึกษา ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิาน สนพ. ของปีท่ีผ่านมา  

ระดับที่ 2 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง
และจัดท ากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ิมใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ระดับที่  3 : ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท ารายละเอียด
กระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
ระดับที่ 4 : จัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบ
พร้อมกับลงนามในประกาศ  
ระดับท่ี 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2565 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน สนพ. ของปีท่ีผ่านมา 

            

2. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. 
ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและจดัท า
กระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มใหม่ให้
สอดคล้องกับภารกิจ  

            

3. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและ
จัดท ารายละเอียดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

            

4. จัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ ผอ.
สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกับลงนาม
ในประกาศ 

            

5. เผยแพร่ประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานใหก้ับบุคลากร
ในสังกัด สนพ. ทราบและถือปฏิบตัิ ทั้ง
ทางหนังสือเวียนและ website สนพ.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good    

 Governance)     
โครงการที่ 36.2 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 ประจ าปี  (ตัวช้ีวัดระดับกรม)      
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ , นางสาวศิริวรรณ  อินทะนิง  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ  
 

สังกัด  ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 ที่ก าหนดขั้นตอนและมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งเป็นการก าหนดตัวช้ีวัดไว้เป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติราชการ และมีการก าหนดเป้าหมายเป็นตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (KPI : Key Performance Indicators)   

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ปี   10  เดือน เร่ิมตั้งแต่    ธันวาคม 2564     สิ้นสุด     กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ          -               งบประมาณตามสัญญา    -           
แหล่งงบประมาณ           -                

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

มีการด าเนินการการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามแนวทางและกรอบการประเมินฯ  
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 ของ สนพ. อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า
ระดับมาตรฐาน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 
 

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ สรุปแนวทางและกรอบการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับแจ้งแนวทางและกรอบ 
การประเมินส่วนราชการฯ ให้หน่วยงานสังกัด สนพ. ทราบ และ
ด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ระดับที่ 2 : รวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย
การประเมนิส่วนราชการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
ระดับที่ 3 : เสนอคณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ สนพ. พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ 
ระดับกรม ของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดส่งให้ 
สป.พน. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

 
 ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตัวช้ีวัดการประเมินส่วน

ราชการฯ ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร พร้อมกับจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เสนอผูบ้ริหาร สนพ. ทราบ 
ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตัวช้ีวัดการประเมินส่วน
ราชการฯ ด าเนินการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/
หลักฐานประกอบการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด จัดส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมิน
ส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงาน 
ก.พ.ร. (ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง) และ
คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงพลังงาน (ตัวช้ีวัด
ระดับกรม) ให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบ 

            

2. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบ 6 เดือน 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

            

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
เสนอผู้บริหาร สนพ.  

            

4. ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด และรายละเอียดตัวช้ีวัดกรณีมี
ปัญหา/อุปสรรคไม่สามารถด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีที่มีการอุทธรณ์ตัวช้ีวัด) 

            

5. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดการ 
ประเมินส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด รอบ 12 เดือน 
พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good   

 Governance)     
โครงการที่ 36.3 : การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางภัชราพร  ผาสุกวนิช 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สังกัด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ สนพ. มีแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลกัการ 

การจัดท ายุทธศาสตร์ เท่าทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   - เดือน เร่ิมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กนัยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ    -           งบประมาณตามสัญญา  -     
แหล่งงบประมาณ     -                     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

สนพ. มีแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักการการจดัท า
ยุทธศาสตร์ เท่าทันต่อสถานการณ์ 
และสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการการจัดท ายุทธศาสตร์ เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผู้บริหาร สนพ. รับทราบถึงแนวทาง มี
กรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
กอง/ศูนย์ ในแผนปฏิบัตริาชการระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ผู้บริหาร สนพ. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ระดับที่ 1 : แบบสอบถาม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก ารจั ด ท าแ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร ร ะ ย ะ  5  ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระดับที่ 2 : ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเพื่อจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ 
ของ สนพ. 
ระดับที่ 3 : ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ สนพ. ท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร สนพ. 
ระดับที่ 4 : แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ สนพ. 
ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนปฏิบัติระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ สนพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 | 99  
 

แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดส่งแบบสอบถาม (ทางออนไลน์) 
และแบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

            

2. รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลูที่ได้รับ
จากแบบสอบถามเพื่อจัดท าวิสัยทศัน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
แผนปฏิบัตริาชการ ของ สนพ.  

            

3. จัดท าร่างแผนปฏบิัติราชการระยะ 5 
ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดส่งให้
กอง/ศูนย์ พิจารณา  

            

4. น าเสนอร่างแผนปฏิบัตริาชการระยะ 
5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อ 
ผู้บริหาร สนพ. และผู้บริหารกระทรวง
พลังงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

            

5. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570)  

            

6. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สนพ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good   

 Governance)     
โครงการที่ 36.4 : การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางภัชราพร  ผาสุกวนิช 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สังกัด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ สนพ. มีแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อน าส่งส านักงบประมาณและหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อให้ สนพ. สามารถเตรียมด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และกระบวน 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้ สนพ. รับทราบถึงสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับเป้าหมาย  

การเบิกจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   -  เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ      -                งบประมาณตามสัญญา   -     
แหล่งงบประมาณ       -         

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

สนพ. มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สนพ. 
มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ผู้บริหาร สนพ. รับทราบสถานการณ ์
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร สนพ. เห็นชอบต่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและราย
ไตรมาส ตามแบบฟอรม์ สงป.301 และ สงป.
302  

ระดับที่ 1 :  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยแยกเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
ระดับที่ 2  : บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบ EvMis ของส านักงบประมาณ 
ระดับที่ 3  : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. 
ระดับที่ 4  : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. 
ระดับที่ 5  : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  โดยแยกเป็ น ราย เดื อน  
รายไตรมาส 

            

2. บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ในระบบ 
EvMis ของส านักงบประมาณ 

            

3 . จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ. 

            

4 . จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ. 

            

5. จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 | 102  
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย   
(Overall Goal) 

หน่วยงานสามารถน าข้อมูลมาประกอบการ
พิจารณาทบทวนการปฏิบัตภิารกจิและการจัดตั้ง
งบประจ าปีในปีต่อไป 

มีการน ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของภาครัฐ (VFM) มาพิจารณาประกอบการ
จัดตั้งค าของบประมาณประจ าป ี

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

สนพ. สามารถประเมินความคุ้มคา่ในปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM) ด้วยตนเอง 

มรีายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของภาครัฐ (VFM)  

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจของภาครัฐ (VFM) 
ประจ าปี 2565 

ระดับที่ 1  : รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 3  :  จัดท าร่างรายงานการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจของภาครฐั (VFM) ประจ าปี 
2565 
ระดับท่ี 5  :  น าเสนอรายงานการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจของภาครฐั (VFM) ประจ าปี 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good    

 Governance)     
โครงการที่ 36.5 : การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกจิของภาครัฐ (VFM) 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายอุทัย  ม่วงศรีเมืองด ี
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
สังกัด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค ์ 1. ประเมินวา่การปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้ผลประโยชนต์่อประชาชนและ 

ภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกดิขึ้นเพียงใด 
2. เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดล าดับความส าคญัในการเลือกปฏิบัตภิารกิจ หรือเป็นข้อมูล

ส าหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลกิภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัตภิารกจิ (Self-improvement) 
     ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self-control) 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ    -  ปี      6  เดือน เร่ิมตั้งแต่   มกราคม 2565   สิ้นสุด มิถุนายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ          -                                    งบประมาณตามสัญญา           -     
แหล่งงบประมาณ             - 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องจาก               
ยธ./ กค./ กพร. 

            

2. วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวทางการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกจิของภาครัฐ 
(VFM) 

            

3. จัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัตภิารกจิของภาครัฐ (VFM)               
ประจ าปี 2565  

            

4. น าเสนอร่างรายงานการประเมนิความ
คุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจของภาครฐั (VFM)                
ประจ าปี 2565   

            

5. เผยแพร่รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัตภิารกิจของภาครัฐ (VFM) 
ประจ าปี 2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

  Governance)     
โครงการที่ 36.6 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  ประจ าปี ระดับหน่วยงานย่อย (ตวัช้ีวัดระดับกอง/ศูนย์)  
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ , นางสาวศิริวรรณ  อินทะนิง    
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ  
 

สังกัด  ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพื่อด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ

หน่วยงานย่อย(ตัวช้ีวัดระดับกอง/ศูนย์) โดยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจร่วมกัน และมีความความคาดหวังที่ตรงกันในการก าหนดตัวช้ีวัดการ
ประเมินไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติราชการ และมีการก าหนดเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ ราชการที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม (KPI : Key Performance Indicators) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดระดับกรมลงสู่กอง/ศูนย์ เพื่อก ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2564      สิ้นสุด    กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ          -              งบประมาณตามสัญญา          -      
แหล่งงบประมาณ           -                

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

มีการด าเนินการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ สนพ. อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับ
หน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สนพ. รอบ  
6 เดือน และ 12 เดือน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าตัวช้ีวัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

ระดับที่ 1 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบถึงการถ่ายทอดตัวช้ีวัด
ระดับกรมลงสู่กอง/ศูนย์ พร้อมกับให้พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ ที่เคยส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นตัวช้ีวัดระดับกรม หรือจัดท าตัวช้ีวัดขึ้นใหม่เพื่อก าหนด
เป็นตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระดับที่ 2 : รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอ ผอ.กอง/ศูนย์/
หตส./หกพร. พิจารณา พร้อมทั้งลงนามในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับที่ 3 : สรุปรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับ
หน่วยงานย่อย พร้อมค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส./หกพร. ลงนามแล้ว เสนอ ผอ.สนพ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 ระดับที่ 4 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมิน 
ส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. 
ระดับที่  5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบถึง
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกรมลงสู่กอง/
ศูนย์ เพื่อก ากับการปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ และบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ พร้อมกับให้พิจารณาทบทวน
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ที่เคยส่ง
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นตัวช้ีวัดระดับกรม หรือจัดท า
ตัวช้ีวัดขึ้นใหม่ เพื่อก าหนดเป็นตัวช้ีวัด
การประเมินส่วนราชการฯ ระดับ 
หน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

            

2. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท ารายละเอียด
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับ
หน่วยงานย่อย เสนอ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส. 
พิจารณา พร้อมทั้งลงนามในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

            

3. สรุปรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมิน
ส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย พร้อม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/
หตส./หกพร. ลงนามเรียบร้อยแล้ว เสนอ 
ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามใบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

            

4. แจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมิน 
ส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย และ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ ผอ.กอง/ศูนย์/
หตส. ทราบ และด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
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กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
การประเมินส่วนราชการฯ ระดับ
หน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

            

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับ
หน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. 

            

7. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
การประเมินส่วนราชการฯ ระดับ 
หน่วยงานย่อย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

 Governance)     
โครงการที่ 36.7 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ , นางสาวศิริวรรณ  อินทะนิง  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ  
 

สังกัด  ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 

(กรม จังหวัด องค์กรมหาชน) พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรอง
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐได้เทียบเท่าสากลและมุ่งสู่
องค์การที่เป็นเลิศ โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
ตามขั้นตอนและแนวทางการรับสมัครรางวัลฯ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบกับ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ก าหนดให้การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นตัวช้ีวัดระดับกรม ใน
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)    

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   -  เดือน เร่ิมตั้งแต่    ตุลาคม 2564     สิ้นสุด     กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ          -        งบประมาณตามสัญญา        -   
แหล่งงบประมาณ           -                

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ผู้บริหารทราบถึงผลการประเมิน รวมทัง้ข้อมูล/
รายละเอียดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ สนพ. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตาม
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สนพ. สู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ตามที่ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ด้วยตนเอง (Self Assessment) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self Assessment) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self Assessment) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ระดับท่ี 1 : ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนา สนพ. ในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
ระดับที่  2 : ด าเนินการสมัคร และจัดท าเอกสาร/ข้อมูลเบื้องต้น 
ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 
ระดับที่ 3 : ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการจัดท า
ข้อมูล/รายละเอียดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self Assessment) หมวด 1-7 ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด และน าเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณา 
ระดับที่ 4 : ด าเนินการกรอกข้อมูล/รายละเอียดการประเมินสถานะ 
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self Assessment) 
หมวด 1-7 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับท่ี 5 : ด าเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment) 
จากส านักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และด าเนินการสรุปผล 
การประเมินฯ เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการ 
เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self 
Assessment) 

            

2. แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนา สนพ. 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

            

3. ด าเนินการสมัคร และจัดท าเอกสาร/
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

            

4. สรุปรายละเอียดแนวทางการประเมิน
และด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูล/
รายละเอี ยดการประเมิ นสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ด้วยตนเอง (Self Assessment) หมวด 1-7 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

            

5. จัดท าข้อมูล/รายละเอียดการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self Assessment) 
หมวด 1-7 เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณา 

            

6.  ด าเนินการกรอกข้อมูล/รายละเอียด 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self 
Assessment) หมวด 1-7 ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในระยะเวลา ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

            

7. ด าเนินการติดตามผลการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ด้วยตนเอง (Self Assessment) จากส านักงาน 
ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และด าเนินการ
สรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

  Governance)     
โครงการที่ 37.1 : การด าเนินการควบคุมภายในของ สนพ.     
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล นางสาวพลิ้วแพร  สุขเทียบ , นางสาวศิริวรรณ  อินทะนิง  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ  
 

สังกัด  ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า
ของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   -  เดือน เร่ิมตั้งแต่     ตุลาคม 2564     สิ้นสุด       กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ          -              งบประมาณตามสัญญา     -          
แหล่งงบประมาณ           -                                                          

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

มีการด าเนินการตามรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานในสังกัด สนพ. ด าเนินการตามรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีการด าเนินการติดตามและจัดท ารายงานผล 
การประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บริหาร 
สนพ. ทราบ 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอ
ผู้บริหาร สนพ. ทราบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล 
การประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1 : แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจดัท ารายงานการประเมนิ 
ผลการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบ และจัดท า
แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ระดับที่ 2 : รวบรวม ตรวจสอบและจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เสนอคณะกรรมการการประเมินผลการควบคมุภายในของ สนพ. 
พิจารณา และจดัส่งรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และ ปค.6 ให้ สป.พน. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดบัที่ 3 : จดัท ารายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคมุ
ภายในของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอ
ผู้บรหิาร สนพ.  
ระดบัที่ 4 : จดัท ารายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคมุ
ภายในของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน เสนอ
ผู้บรหิาร สนพ. 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท ารายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานและ
สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. เสนอผู้บริหาร 
สนพ. ต่อไป 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. ทราบ และ
จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ
แบบ ปค.5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

            

2. รวบรวม ตรวจสอบและจัดท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ สนพ. ตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 
และ ปค.6 ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ สนพ. พิจารณารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

            

3. จัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(ระดับกรม) ประกอบด้วย แบบ ปค.1 
ปค.4  ปค. 5 แบบติดตาม ปค. 5 และ ปค.6 
ส่งให้ สป.พน. ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม 2564) 

            

4. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคมุ
ภายใน ของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. 
ทราบ และด าเนินการ 

            

5. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานผลการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

            

6. จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร 
สนพ. 

            

7. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน เสนอผู้บริหาร 
สนพ. 

            

9. แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

            

10. จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอ
ผู้บริหาร สนพ. (ตุลาคม 2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

  Governance)     
โครงการที่ 37.2 : การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปช่ันกับมาตรฐานความโปร่งใส 

  ของ สนพ.    
ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ – สกุล  นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
   นางสาววธันยา  จันทร์เรือง ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ   
สังกัด   ส านักงานเลขานุการกรม         
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สนพ. ตระหนักถึง การมีส่วนร่วม และมีจริยธรรมต่อ

ประชาชนและสังคม ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพในการท างาน  
2. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สนพ. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ และมีความ

รับผิดชอบ และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน        
ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1 ปี      - เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณที่ได้รับ          -               งบประมาณตามสัญญา     -          
แหล่งงบประมาณ           -                                              

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

บุคลากร สนพ. มีความตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วม และมีจรยิธรรมต่อประชาชนและสังคม 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร สนพ. มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ซื่อสัตย์ และมี
ความรับผิดชอบ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นส าคัญ  
 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีรายงานผลตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

จ านวนรายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คอร์รปัช่ัน กับมาตรฐานความโปร่งใส 

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ระดับที่ 2 : ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐประจ าปี  โดยใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลการ
ด าเนินการตามมาตรการในการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในปีท่ีผ่านมา 
ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 
ระดับที่ 4 :  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
ระดับที่ 5 : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 

            

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปี  โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลการ
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีท่ีผ่านมา 

            

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในการปฏิบัตริาชการ 

            

4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

            

5. รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

 Governance)     
โครงการที่ 37.3 : การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ สนพ. 
ผู้รับผิดชอบ            
ชื่อ – สกุล    นางสาวกนกอร  ธาราเวชการ 
ต าแหน่ง               นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สังกัด               ส านักงานเลขานุการกรม 
วัตถุประสงค ์ รายงานต้นทุนผลผลิตใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1   ปี     -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1  ตุลาคม 2564    สิ้นสุด    30  กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ           -                             งบประมาณตามสัญญา -  
แหล่งงบประมาณ        -     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

รายงานต้นทุนผลผลิตประจ าปี 2564 ของ 
สนพ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

รายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปี 2564 ของ สนพ. 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

มีการเผยแพรร่ายงานต้นทุนผลผลติ 
ประจ าปี 2564 ของ สนพ. 

มีการเผยแพรร่ายงานต้นทุนผลผลติ ประจ าปี 2564 ของ 
สนพ.ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนพ. 

ผลผลติ 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของ สนพ. 

ระดับที่ 1 : ก าหนดรหัสกิจกรรมยอ่ยส่งให้
กรมบัญชีกลางสร้างในระบบ GFMIS  
ระดับที่ 2 :  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของการระบุ
ค่าใช้จ่าย เข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับที่ 3 : จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ จัดท ารายงานการ
เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ระหว่างป ีพ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมท้ังสรุปผลการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

  ระดับที่ 4  : จัดท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ  

  ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการ
ประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA) 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดรหัสกจิกรรมย่อยส่งให้                      
กรมบัญชีกลางสร้างในระบบ GFMIS 

            

2. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุ                
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS      
ส าหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 

            

3. จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            

4. จัดท ารายงานการเปรียบเทียบผลการ 
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปี 
พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมท้ังสรุปผลการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

            

5. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และได้รับความเห็นชอบจาก 
หัวหน้าส่วนราชการ 

            

6. บันทึกและรายงานผลผ่านระบบ 
การประเมินผลคณุภาพการบัญชีภาครัฐ 
(GAQA) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

 Governance)     
โครงการที่ 37.4 : การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. 
ผู้รับผิดชอบ            
ชื่อ – สกุล   นางสาวกนกอร  ธาราเวชการ 
ต าแหน่ง               นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สังกัด               ส านักงานเลขานุการกรม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ           -                              งบประมาณตามสัญญา   -     
แหล่งงบประมาณ        -     

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

รายงานการเงินประจ าปี 2564 ของ สนพ.
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

รายงานการเงินประจ าปี 2564 ของ สนพ. มีถูกต้อง 
ครบถ้วน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

มีการเผยแพรร่ายงานการเงิน ประจ าปี 
2564 
ของ สนพ. 

มีการเผยแพรร่ายงานการเงินประจ าปี 2564 ของ สนพ.  
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สนพ.  

ผลผลติ 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี 2564 ของ สนพ. 

ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมลูบญัชีและรายงานต่าง ๆ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอยีดของรายการบญัชีกับ
ยอดบัญชีแยกประเภท 
ระดับที่ 2 : วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุงบัญชีที่มี
ข้อผิดพลาด 

ระดับที่ 3 : จัดท ารายงานการเงิน ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดและเสนอผูบ้ังคับบัญชา 

  ระดับที่ 4 : ส่งรายงานการเงินใหส้ านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการ
ประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA) 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลบญัชีและรายงานต่าง ๆ             
2. ตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของ
รายการบญัชีกับยอดบญัชีแยกประเภท 

            

3. วิเคราะห์ข้อมลู/ปรับปรุงบญัชีท่ีมี 
ข้อผิดพลาด 

            

4. จัดท ารายงานการเงิน ตามรปูแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดและเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา 

            

5. ส่งรายงานการเงินใหส้ านังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

6. บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการ
ประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

 Governance)     
โครงการที่  37.5 : โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการท างานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ -สกุล  นางสาวขนกวรรณ  หนูด า/ นางสาวอัญชลี  เหมเกดิ                                                                            
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ / เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                                          
สังกัด  กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล  ส านกังานเลขานุการกรม                                                                         
วัตถุประสงค ์ เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการน ามาพัฒนา ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตและจติใจ 
                        ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพและมีความสุข 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1  ปี      -  เดือน เร่ิมตั้งแต่     ตุลาคม 2564    สิ้นสุด  กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ           -                              งบประมาณตามสัญญา   -     
แหล่งงบประมาณ        -     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. น าหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิต 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. สามารถด ารงชีวติได้อยา่งมีคุณภาพและ
มีความสุข 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. มีความรู้ ความเขา้ใจต่อ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของรายงานผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตบุคลากรของ สนพ. 
 

ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมูล บริบทการเปลีย่นแปลงใน
ปัจจุบัน วางแผนก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ี สนพ. 
ระดับที่ 3 : ด าเนินกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าท่ี สนพ.  
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์ข้อมลู บริบทการเปลีย่นแปลงใน
ปัจจุบัน 

            

2. วางแผนก าหนดกิจกรรมหรือแนวทางการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ี สนพ. 

            

3. ด าเนินกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าท่ี สนพ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3.3.1 : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.1 : การพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good  

  Governance)     
โครงการที่  37.6 : การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.  
ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ -สกุล  นางสาวขนกวรรณ  หนูด า/ นางสาวอัญชลี  เหมเกดิ                                                                            
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ / เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                                          
สังกัด  กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล  ส านกังานเลขานุการกรม                                                                         
วัตถุประสงค ์ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนา ปลูกฝังคณุธรรม และจริยธรรม ให้กับบุคลากร สนพ.           
                        2. เสริมสรา้งแนวความคิด โดยใช้หลักคณุธรรมจริยธรรม เพื่อใหด้ ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข                                                                                                           
                        3. เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับบุคลากรของ สนพ. ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก                     
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี    -  เดือน เร่ิมตั้งแต่   1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด  30 กันยายน 2565 
งบประมาณที่ได้รับ           -                              งบประมาณตามสัญญา   -     
แหล่งงบประมาณ        -     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. มีความรู้ ความเขา้ใจต่อ
แผนการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมฯ 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. สามารถปฏิบัติงานและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เจ้าหน้าท่ี สนพ. ได้รับทราบแนวทางและ
ปฏิบัติตามแผนการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรมฯ 

มีผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ของ สนพ. 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมฯ 
 

ระดับที่ 1 : รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมฯ 
ระดับที่ 2 : จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 
เสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ระดับที่ 3 : ติดตามด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน 
ระดับที่ 4 : ติดตามด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน 
ระดับที่ 5 : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจรยิธรรมฯ 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ 

            

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมฯ เสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

            

3. ติดตาม ด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมฯ 
รอบ 6 เดือน 

            

4. ติดตาม ด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมฯ 
รอบ 12 เดือน 

            

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ตอ่
คณะกรรมการจรยิธรรมฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.2 : พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
โครงการที่ 38 : การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน 

 อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางสาวณัฐพัชร  บุตรเต 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของผู้ใช้  

2. เพื่อดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพพรอ้มใช้งาน
อยู่เสมอ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี     -  เดือน เริ่มต้ังแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ        5,240,000  บาท                งบประมาณตามสัญญา 4,923,100  บาท 
แหล่งงบประมาณ       งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณต์่อ
พ่วงต่างๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ 

มีการปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วง
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุ/พัฒนา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
 

ระดับที่ 1  : ศึกษา ส ารวจระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่างๆ 
ระดับที่ 2 : ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ระดับที่ 3 : ปรับปรุง/พัฒนา/บ ารงุรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่างๆ 
ระดับที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ. 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา ส ารวจระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 

            

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

            

3. ปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ 

            

4. เพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ตอ่พ่วงต่างๆ 

            

5. สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ที่ 3.3 : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)  

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT 
กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.2 : พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
โครงการที่ 39 : โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายธเนศร์  ศรมีงคล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์  เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1 ปี   -  เดือน เริ่มต้ังแต่  1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  
งบประมาณ          240,000 บาท                   งบประมาณตามสัญญา    234,000  บาท                        
แหล่งงบประมาณ         งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

บุคลากร สนพ. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร สนพ. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณค์อมพิวเตอร์
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มี ก ารจั ดห าคอมพิ ว เตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอและ
เหมาะสม 

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ระดับที่ 1 : ส ารวจความต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
ระดับที่ 2 : จัดตั้งงบประมาณด้าน IT  ของ สนพ. 
ระดับที่ 3 : จัดท า TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ. 
ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. 

 
 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจความต้องการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

            

2. จัดตั้งงบประมาณดา้น IT  ของ สนพ.             

3. จัดท า TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ. 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์

            

5. ติดตั้งอุปกรณ์ให้บคุลากรใน สนพ.             
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 :  มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  (EPPO Excellence)   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.4 :  บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 :  ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับ   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
   จัดสรรเงินกองทุน    

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.4.1 :  ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ ทรัพยากรและ 
   เงินสนับสนุน     

โครงการที่ 40 :  โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เงินอุดหนุนจาก 
   สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม  

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ      
                        นางสาววธันยา  จันทร์เรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม   
วัตถุประสงค์        ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม  
                        ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินอุดหนุนจากโรงกลั่นปิโตรเลียม    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ      1 ปี  - เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2564      สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ       480,000 บาท                   งบประมาณตามสัญญา -     
แหล่งงบประมาณ        กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจ าปี 2565 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

การจัดสรรเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม 

มีการจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ได้น าไปสู่การปฏิบตั ิ

ผลผลิต 
(Output) 

ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน  
เงินอุดหนุนจากสญัญาโรงกลั่นปโิตรเลียม
  

ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและดอกผล
เงินกองทุน  เพื่อใช้เป็นกรอบวงเงินในการจัดท าร่างแผนการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และรายงานผลการด าเนินงาน สถานะ
เงินกองทุนฯ 
ระดับที่ 2 : จัดท าร่างแผนการใช้จา่ยเงินกองทุนฯ และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสญัญาโรงกลั่นปโิตรเลียมพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบก่อนน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เห็นชอบต่อไป 
ระดับที่ 3 : เสนอรายงานผลการด าเนิน-งานฯ และแผนการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมตัิ
แผนฯ ต่อไป 
ระดับที่ 4 : น ารายงานผลการด าเนินงานฯ ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจาก รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทราบ 
ระดับที่ 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจดัสรรตาม
แผนการใช้จ่ายเงินฯ 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและดอกผล
เงินกองทุน  เพื่อใช้เป็นกรอบวงเงินในการ
จัดท าร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และ
รายงานผลการด าเนินงาน สถานะเงินกองทุนฯ 

            

2. จัดท าร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เห็นชอบต่อไป 

            

3. เสนอรายงานผลการด าเนินงานฯ และ
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทนุฯ ต่อ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมตัิ
แผนฯ ต่อไป 

             

4. ด าเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้
จ่ายเงินฯ 

            

5. น ารายงานผลการด าเนินงานฯ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเพื่อทราบ 

             

6. จัดท าร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ระยะ 
3 ปี ปีงบประมาณ 2566 – 2568 เสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
โรงกลั่นปิโตรเลียมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เห็นชอบต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3 :  มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  (EPPO Excellence)   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สนพ.ท่ี 3.4 :  บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 :  ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับ   งบประมาณทีไ่ด้รบั 
   จัดสรรเงินกองทุน    

กลยุทธ์หลกั/แนวทางการพัฒนาที่ 3.4.1 :  ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ ทรัพยากรและ 
   เงินสนับสนุน     

โครงการที่ 41 :  การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ          .  
  (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)          

ผู้รับผิดชอบ  
ช่ือ – สกุล นางธัชชฏวรรณ  คงเปรม   
ต าแหน่ง            หัวหน้ากลุ่มกองทุนพลังงาน   
สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม   

 วัตถุประสงค์        เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริม  .  
                        การอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                             
ระยะเวลาด าเนินโครงการ      1 ปี  - เดือน เร่ิมตั้งแต่   ตุลาคม 2564      สิ้นสุด กันยายน 2565 
งบประมาณ          -                      งบประมาณตามสัญญา -      
แหล่งงบประมาณ           - 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
(Overall Goal) 

การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ : การบริหารโครงการ (แผนงานและแผน การ
เบิกจ่ายเงิน) ที่ ได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุน เพื่ อส่ งเสริมการอนุ รั กษ์ พลั งงานและ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหนังสือ
ยืนยัน/บันทึกข้อตกลง/ระเบียบที่ก าหนด 

เชิ งป ริมาณ  : ร้ อยละการใช้ จ่ ายงบประมาณ จาก
เงินกองทุน มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน   

ผลลัพธ์ (Outcome) ความส าเร็จในการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุน
เพื่ อส่ ง เส ริ ม การอนุ รั กษ์ พ ลั งงาน และ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 
 

เชิงคุณภาพ : การส่งคืนเงินกองทุนฯ และปิดบัญ ชี
โครงการที่ ได้ รับ การจั ดสรร เงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุน เพื่ อส่ งเสริมการอนุ รักษ์พลั งงานและ
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหนังสือยืนยัน/บันทึกข้อตกลง/ระเบียบที่
ก าหนด 

เชิงปริมาณ : สามารถด าเนินการปิดบัญชีโครงการ ที่
ได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 
ได้มากกว่า 30 โครงการ ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามหนังสือยืนยัน/บันทึกข้อตกลง/ระเบียบ
ที่ก าหนด (เป้าหมายระดับ 5) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต (Output) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก
งบประมาณ           
 

ระดับที่ 1 :  ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ระดับที่ 2 : จัดท าแผนการด าเนินงาน ระบุค่าเป้าหมาย
และทบทวน/จดัท ากระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 3 : ติดตาม ประสาน และเร่งรัดหน่วยงานผูไ้ด้รับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปดิบัญชี
โครงการประจ าเดือน เสนอ ผอ.สนพ.  
ระดับที่ 5  : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการ
ปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ. 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ 

            

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน ระบคุ่าเป้าหมาย
และทบทวน/จดัท ากระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

3. ติดตาม ประสาน และเร่งรดัหน่วยงานผู้
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนด 

            

4. รายงานผลการเบิกจา่ย/ผลการปิดบัญชี
โครงการประจ าเดือน เสนอ ผอ.สนพ. 

            

5. รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการ
ปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
ฯ ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ. 

            

 

 

 

 

 



 


