แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

สารบัญ
หนา
บทนํา

2

แบบฟอรมที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
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แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

10

ภาพรวมงบประมาณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

28

แผนงาน # 1

การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

29

แผนงาน # 2

การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

37

แผนงาน # 10

การพัฒนาหินน้ํามัน

46

แผนงาน # 11

ความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก

48

แผนงาน # 63

มาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมการขุดเจาะ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม

50
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1

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

บทนํา
1.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 ไดกําหนดใหรฐ
ั บาลตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางปฏิบัตริ าชการในแตละปของ
การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 14
กําหนดใหการจัดทําแผนการบริหารราชการเปนแผน 4 ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศดานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน สวนราชการหรือบุคคลทีจ
่ ะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตางๆที่จะตองใช ระยะเวลาดําเนินการและการติดตามประเมินผล

2.

ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548ขอ 5 ที่กําหนดใหมี
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน มีหนาที่พจ
ิ ารณารางแผนการบริหารราชการแผนดินใหแลวเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลง
นโยบายตอรัฐสภา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาตอไป และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและกรอบในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

3.

เพื่อใหการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 เปนไปอยางเรียบรอย นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี(นายสมชาย วงศสวัสดิ์) เปนประธาน
คณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน และแตงตั้งนายการุณ กิตติสถาพรเปนกรรมการผูท
 รงคุณวุฒิ โดยมีองคประกอบดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายการุณ กิตติสถาพร
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินไดพิจารณารางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 และนําเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหความ
ั ิราชการ
เห็นชอบแลว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ไดกําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบต
ระยะ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและในแตละปงบประมาณตองจัดทําแผนปฏิบต
ั ิราชการประจําป นําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบและใหสํานัก
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดินแลว สวนราชการจะตองเรง
จัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณป 2552 ตอไป
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โครงสรางนโยบายรัฐบาลและสวนทีเ่ กีย
่ วของกับ พน.
รัฐบาล

- แถลงนโยบายตอรัฐสภา
(18-20 ก.พ. 2551)

- มอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูง
(25 ก.พ. 2551)

1. เรงดวน: ฟน
 ฟู
ความเชื่อมั่นของ
ประเทศ

3. เศรษฐกิจ

2. สังคมและ
คุณภาพชีวิต

1.4 แกไขบรรเทาผลกระทบ
ราคาน้ํามันแพง
1.15 สงเสริมการประหยัด
ประสิทธิภาพและพลังงาน
ทดแทน
1.19 เรงรัดมาตรการและ
โครงการบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะโลกรอน

4.ที่ดิน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.1 นโยบาย
การเงินการคลัง
3.2 ปรับโครง
สรางเกษตร
3.3 ปรับโครง
สรางอุตสาหกรรม

8. การบริหาร
จัดการที่ดี

4.6 สงเสริม R&D เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน

3.2.1 สนับสนุน
พืชพลังงาน
3.3.3 พัฒนาพื้นที่ใหมรองรับ
อุตสาหกรรมใน 20 ปขางหนา
3.3.11 สงเสริม Less Energy
Intensive Industry

3

7. ความมั่นคง
ของรัฐ

6. ตางประเทศ

3.1.6 พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

3.7 พลังงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

5.
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

นโยบาย 5 ขอ
3.7.1 ความมั่นคงดาน
พลังงาน
3.7.2 กํากับดูแลราคา
พลังงาน
3.7.3 พลังงาน
ทดแทน
3.7.4 ประหยัด &
อนุรักษ
3.7.5 พลังงานควบคู
สิ่งแวดลอม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

การดําเนินการภายใตนโยบายรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
3.นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1 เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพือ
่
ความอยูดีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากใน
ประเทศ เขตพื้นที่พัฒนารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความ
รวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
1.1 การจัดหาปโตรเลียม
1.2 หินน้ํามันพลังงานทางเลือกของไทย
1.3 การตางประเทศ
3.7.5

สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจกเพือ
่ ชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน
5.3 ดูแลปองกันการระบายสาร VOC จากอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่น ไมใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ความเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐบาลสูการดําเนินงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นโยบายรัฐบาล

ประเด็นสําคัญ

กระทรวงพลังงาน

หัวขอหลัก
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน

3.7.1 เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูดีกินดีของ
ประชาชน โดยเรงรัดใหมีการลงทุนสํารวจและพัฒนาพลังงาน
ทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พัฒนารวมและจากประเทศเพื่อน
บานใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ
เปาหมาย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน

1.1 การจัดหาน้ํามัน

1.1 เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
เหลวที่เปนสัดสวนภายในประเทศจาก
200,000 บารเรลตอวัน เปน 250,000
บารเรลตอวัน หรือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 28
เปนรอยละ 35 ภายใน 4 ป

แผนงาน # 1 :
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

1.2 การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

1.2 รักษาปริมาณสํารองกาซธรรมชาติใหได
30 ป

แผนงาน # 2 :
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

1.4 พัฒนาใหสามารถผลิตไดในเชิง
พาณิชยโดยเร็ว
1.5 เสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับพลังงานที่มี
โครงการอยูแลวใหออกมาเปน
รูปธรรมโดยเร็วที่สุด

แผนงาน # 10 :
การพัฒนาหินน้ํามัน
แผนงาน #11 :
ความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก

1.3 การจัดหาไฟฟา
1.4 หินน้ํามัน
1.5 การตางประเทศ

3.7.2 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาพลังงานที่
เหมาะสม เปนธรรมและกอใหเกิดการแขงขันลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน โดยมีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการและความ
ปลอดภัยที่ดี
3.7.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือก
แกประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ตัดสินใจพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
และพลังงานที่สอดคลองกับทองถิ่น
3.7.4 สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาคการผลิต การบริการและภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูง
ใจที่เหมาะสม
3.7.5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด
รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวย
บรรเทาสภาวะโลกรอน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

5.3 ดูแลปองกันการ
ระบายสาร VOC
จากอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและการ
กลั่นไมใหเกิด
ปญหากับ
สิ่งแวดลอม
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5.3.1การจัดการ Flare Gas ใหมีนอยที่สุด
5.3.2การควบคุมผลกระทบใหอยูใน
มาตรฐานสากล

แผนงาน #63 :
มาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
การประกอบกิจกรรมการขุดเจาะ สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหลงเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ
เพื่อสรางและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
พันธกิจ
สงเสริมใหมีการสํารวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับโลก
มีภารกิจเกี่ยวกับสงเสริม สนับสนุนและเรงรัดการจัดหาพลังงาน โดยการสงเสริมและเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลง
เชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและสงเสริมความรวมมือดานการสํารวจและพัฒนาแหลงเชือ
้ เพลิงธรรมชาติกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
1. กํากับดูแลกิจการพลังงานในการใหสัมปทาน การสํารวจ การผลิต เก็บรักษา ขนสง ขายและจําหนายปโตรเลียม
2. จัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียม
3. พิจารณาสิทธิ ประสานและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและขอผูกพันตอรัฐ
4. สํารวจและประเมินศักยภาพถานหินและหินน้ํามัน
5. วิจัย พัฒนา เชื้อเพลิงธรรมชาติ
6. ประสานความรวมมือในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพืน
้ ที่พัฒนารวม พื้นที่คาบเกี่ยวระหวางประเทศ และประเทศในภูมิภาค
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก
่ ฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วัฒนธรรมองคกร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทํางานประสานประโยชน มุงมั่น เต็มใจ โปรงใสและรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โครงสรางองคกรและผูบ ริหาร

อัตรากําลังขาราชการ 187 อัตรา

อธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ทรงภพ พลจันทร

ราชการบริหารสวนกลาง

ผชพ. ดานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2

6

กพร. 3
สํสํานัานักก
บริ
บริหหารกลาง
ารกลาง

36

สํสํานัานักกจัจัดดการ
การ
เชืเชื้อ้อเพลิ
เพลิงงธรรมชาติ
ธรรมชาติ

30

พวงทิพย ศิลปศาสตร

สําสํนัานักเทคโนโลยี
กเทคโนโลยี
การประกอบกิ
การประกอบกิจการป
จการปโตรเลี
โตรเลียมยม

20

วิชัย อัศวฤทธิพรหม

ศูศูนนยยขขออมูมูลล
เชืเชื้อ้อเพลิ
เพลิงธรรมชาติ
งธรรมชาติ

28

กมล ปนทอง

สํสํานัานักกบริ
บริหหาราร
สัสัมมปทานป
ปทานปโตรเลี
โตรเลียยมม

จิตวัฒน มีศุข

สํสํานัานักกบริ
บริหหารกิ
ารกิจจการ
การ
ปปโตรเลี
ย
มระหว
า
งประเทศ
โตรเลียมระหวางประเทศ

บุญราศรี ทองเปนใหญ

สมชาย พุมอิ่ม

ผูตรวจสอบภายใน 1

27

วรรณาภรณ สวัสดิมงคล

14

กองแผนงาน
กองแผนงาน
เชืเชื้อ้อเพลิ
เพลิงงธรรมชาติ
ธรรมชาติ

16

ศุภฤกษ สิตะหิรัญ

สุริยันต อภิรักษสัตยากุล

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

ไกรฤทธิ์ นิลคูหา

7

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 1 แผนปฏิบต
ั ิราชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
วิสัยทัศน

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสรางและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

พันธกิจ

สงเสริมใหมีการสํารวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับโลก
มีภารกิจเกี่ยวกับสงเสริม สนับสนุนและเรงรัดการจัดหาพลังงาน โดยการสงเสริมและเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและสงเสริมความรวมมือดาน
การสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
1. กํากับดูแลกิจการพลังงานในการใหสัมปทาน การสํารวจ การผลิต เก็บรักษา ขนสง ขายและจําหนายปโตรเลียม
2. จัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียม
3. พิจารณาสิทธิ ประสานและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและขอผูกพันตอรัฐ
4. สํารวจและประเมินศักยภาพถานหินและหินน้ํามัน
5. วิจัย พัฒนา เชื้อเพลิงธรรมชาติ
6. ประสานความรวมมือในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวม พื้นที่คาบเกี่ยวระหวางประเทศ และประเทศในภูมิภาค
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

นโยบาย

เปาหมายการใหบริการ

กลยุทธ/วิธีดา
ํ เนินการ

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1 เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอ
การพัฒนาประเทศเพื่อความอยูดีกินดี
ของประชาชน โดยเรงรัดใหมีการลงทุน
สํารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากใน
ประเทศ เขตพื้นที่พัฒนารวมและจาก
ประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับ
ตางประเทศ

เปาหมายเชิงนโยบาย
•
•

เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวในประเทศ
ตัวชี้วัด การผลิตน้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวในประเทศเพิ่มจาก
200,000 บารเรลตอวันเปน
250,000 บารเรลตอวัน ภายในป
2554

1.1 การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย : เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวที่เปนสัดสวนภายในประเทศจาก
200,000 บารเรลตอวัน เปน 250,000 บารเรลตอวัน หรือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 28 เปนรอยละ 35
ภายใน 4 ป
ตัวชี้วัด : อัตราการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติเหลวตอวัน

1.2 การจัดหากาซธรรมชาติ

แผนงาน # 1 :
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

แผนงาน # 2 :
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

เปาหมาย : รักษาปริมาณสํารองกาซธรรมชาติใหได 30 ป
ตัวชี้วัด : ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ

1.4 หินน้ํามัน

เปาหมาย : พัฒนาใหสามารถผลิตไดในเชิง พาณิชยโดยเร็ว
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

แผนงาน # 10 :
การพัฒนาหินน้ํามัน

1.5 การตางประเทศ

เปาหมาย : เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับพลังงานที่มีโครงการอยู
แลวใหออกมาเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด : จํานวน MOU โครงการพลังงานระหวางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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แผนงาน #11 :
ความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 1 แผนปฏิบต
ั ิราชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เพื่อสรางและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหมีการสํารวจ พัฒนา จัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับโลก
มีภารกิจเกี่ยวกับสงเสริม สนับสนุนและเรงรัดการจัดหาพลังงาน โดยการสงเสริมและเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและสงเสริมความ
รวมมือดานการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
1. กํากับดูแลกิจการพลังงานในการใหสัมปทาน การสํารวจ การผลิต เก็บรักษา ขนสง ขายและจําหนายปโตรเลียม
2. จัดเก็บคาภาคหลวงปโตรเลียม
3. พิจารณาสิทธิ ประสานและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและขอผูกพันตอรัฐ
4. สํารวจและประเมินศักยภาพถานหินและหินน้ํามัน
5. วิจัย พัฒนา เชื้อเพลิงธรรมชาติ
6. ประสานความรวมมือในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวม พื้นที่คาบเกี่ยวระหวางประเทศ และประเทศในภูมิภาค
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

นโยบาย

เปาหมายการใหบริการ

กลยุทธ/วิธีดา
ํ เนินการ

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใช
พลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาด รวมทั้งให
ความสําคัญกับการจัดการกาซเรือน
กระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน

5.3 ดูแลปองกันการระบายสาร VOC จากอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นไมใหเกิดปญหากับ
ลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจก สิ่งแวดลอม
เปาหมาย : การจัดการ Flare Gas ใหมีนอยที่สุด
ในอุตสาหกรรมพลังงาน

เปาหมายเชิงนโยบาย
•
•

ตัวชี้วัด อัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหนวยการผลิตลดลงรอย
ตัวชี้วัด :
ละ 15 - 20

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

การควบคุมผลกระทบใหอยูในมาตรฐานสากล

แผนงาน #63 :
มาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมการขุดเจาะ สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

จํานวนโครงการที่เขารวมดําเนินการ CDM
ปริมาณสารปรอทที่พบในเนื้อปลาที่จับไดไมเกิน 0.5 mg/kg
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.1การจัดหา
น้ํามัน
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายใน
ประเทศจาก
200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน

แสนบารเรลตอวัน

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2.2

2.4

2.5

1.เรงรัดให
ผูรับสัมปทาน
ดําเนินการ
สํารวจ พัฒนา
และผลิต
ปโตรเลียมใน
พื้นที่ที่ไดรับ
สัมปทานไดแก
โครงการบงกช
อาทิตย U1234
ลันตา ภูฮอม
จัสมิน วิเชียรบุรี
นาสนุนและ
แหลงที่คนพบ
ใหม รวมทั้ง
ติดตาม ควบคุม
ดูแล
ความกาวหนา
อยางใกลชิด

สจ.
สท.
กผ.

2.เรงการ
พิจารณาอนุมัติ
พื้นที่ผลิต
เพื่อให
ดําเนินการ
พัฒนาและผลิต
แหลง
ปโตรเลียมได
โดยเร็ว

สจ.
สส.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.1การจัดหา
น้ํามัน
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายใน
ประเทศจาก
200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน

แสนบารเรลตอวัน

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2.2

2.4

2.5

3.สนับสนุนให
มีการปรับปรุง
กระบวนการ
ผลิตและการใช
เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต
ปโตรเลียม เชน
debottelneck
-ing ,
secondary &
tertiary
recovery

สท.

4.สนับสนุนให
เกิดความ
รวมมือระหวาง
ผูรับสัมปทาน
ในการพัฒนา
แหลง
ปโตรเลียม ที่
ไมสามารถผลิต
ไดโดยลําพัง
หรือแหลงที่
คาบเกี่ยวกันให
สามารถ
ดําเนินการได

สจ.
สท.
สป.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.1การจัดหา
น้ํามัน
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายใน
ประเทศจาก
200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน

แสนบารเรลตอวัน

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2.2

2.4

2.5

5.เรงรัดและ
สนับสนุนการ
สํารวจและ
พัฒนาแหลง
ปโตรเลียมที่มี
สภาพทาง
ธรณีวิทยาที่ไม
เอื้ออํานวยหรือ
ที่มีพลังผลิต
ลดลงและไม
อยูในแผนการ
สํารวจหรือ
แผนการผลิต
ของผูรับ
สัมปทาน

สจ.
สท.

6.ประสานสวน
ราชการที่
เกี่ยวของใน
เรื่องการ
อนุญาต/อนุมัติ
เพื่อใหผูรับ
สัมปทาน
สามารถ
ดําเนินการ
สํารวจและผลิต
ไดตาม
แผนงานและ
ขอผูกพัน
สัมปทาน

สส.
สจ.
สท.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2.4

2.5

7.สรางความ
เขาใจและ
ประสานความ
รวมมือกับ
องคกรสวน
ทองถิ่น
มวลชน
ประชาชนใน
พื้นที่ที่มีการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม
เพื่อใหเปนที่
ยอมรับของ
ประชาชนและ
ใหการสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียม
เปนไปตาม
แผนงานที่
กําหนดไว
8.พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวของ
กิจการสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียมโดย
รวมมือกับ
ภาคเอกชนและ
สถาบันการ
ศึกษา

15.3820

2.2

5.0000

2.0

3.8820

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายใน
ประเทศจาก
200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน

4.5000

1.1การจัดหา
น้ํามัน
แสนบารเรลตอวัน

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

สบก.
สจ.
สท.

กผ.
สบก.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.1การจัดหา
น้ํามัน
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายใน
ประเทศจาก
200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน

แสนบารเรลตอวัน

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2.2

2.4

2.5

9.เรงรัด
ติดตามการ
ดําเนินงาน
พัฒนาแหลง
กาซธรรมชาติ
ในแปลง A-18
ระยะที่2 และ
แปลง B-17 ใน
พื้นที่พัฒนา
รวมไทย –
มาเลเซียให
เปนไปตาม
แผนงาน

สป.

10.สงเสริมและ
อํานวยความ
สะดวกในการ
นําเขาชางฝมือ
และ
ผูเชี่ยวชาญ
วัสดุอุปกรณ
เครื่องจักร
เครื่องมือและ
อื่นๆ ที่ใชใน
การประกอบ
กิจการ
ปโตรเลียมที่
เขามาใน
ราชอาณาจักร

สส.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

ป

30

30

30

30

สจ.
สท.
กผ.

1.เรงรัดใหผูรับ
สัมปทาน
ดําเนินการ
สํารวจ พัฒนา
และผลิต
ปโตรเลียมใน
พื้นที่ที่ไดรับ
สัมปทานและ
แหลงที่คนพบ
ใหมรวมทั้ง
ติดตาม
ควบคุมดูแล
ความกาวหนา
อยางใกลชิด

สส.
2.เปดใหมีการ
ยื่นขอสัมปทาน
อยางตอเนื่อง
เพื่อจัดหาผูรับ
สัมปทานราย
ใหมเขามา
ลงทุนสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

4.ปรับปรุง
ระบบขอมูล
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติใหอยู
ในลักษณะ
พรอมใชเพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
เจาหนาที่และ
บริษัทผูรับ
สัมปทาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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43.0000

3.ประเมิน
ศักยภาพ
ปโตรเลียมเพื่อ
ใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการ
เชิญชวนใหเกิด
การลงทุน
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม

55.0000

30

120000

30

10.0000

30

12.0000

30

15.0000

ป

20.0000

รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

12.0000

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
7.0000

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

10.0000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

สจ.

ศข.
สจ.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

ป

30

30

30

30

สส.

5.ปรับปรุง
แกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับ
การประกอบ
กิจการ
ปโตรเลียม
เพื่อให
เหมาะสมกับ
สภาวการณ
และเทคโนโลยี
ปจจุบัน

สจ.
สท.

6.จัดทีม
เจาหนาที่รวม
ปฏิบัติงานกับ
บริษัทผูรับ
สัมปทานใน
ภาคสนาม
เพื่อให
คําแนะนํา
ทางดาน
วิชาการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

ป

30

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

30

30

30

7.ประสานสวน
ราชการที่
เกี่ยวของใน
เรื่องการ
อนุญาตอนุมัติ
เพื่อใหผูรับ
สัมปทาน
สามารถ
ดําเนินการ
สํารวจและผลิต
ไดตาม
แผนงานและ
ขอผูกพัน
สัมปทาน

สส.
สจ.
สท.

8.สงเสริมและ
อํานวยความ
สะดวกในการ
นําเขาชางฝมือ
และ
ผูเชี่ยวชาญ
วัสดุอุปกรณ
เครื่องจักร
เครื่องมือและ
อื่นๆ ที่ใชใน
การประกอบ
กิจการ
ปโตรเลียมที่
เขามาใน
ราชอาณาจักร

สส.

18

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

ป

30

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

30

30

30

สบก.
สจ.
สท.

9.สรางความ
เขาใจและ
ประสานความ
รวมมือกับ
องคกรสวน
ทองถิ่น
มวลชน
ประชาชนใน
พื้นที่ที่มีการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม
เพื่อใหเปนที่
ยอมรับของ
ประชาชนและ
ใหการสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียม
เปนไปตาม
แผนงานที่
กําหนดไว
10.พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวของ
กิจการสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียมโดย
รวมมือกับ
ภาคเอกชนและ
สถาบันการ
ศึกษา

กผ.
สบก.
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

30

30

30

30

11.เรงรัดการ
เจรจาแกไข
ปญหาในพื้นที่
ทับซอนไทย กัมพูชา

*3.6700

ป

*1.000

รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติให
ได 30 ป

*1.000

1.2การจัดหา
กาซธรรมชาติ
*1.000

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

*0.6700

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

สป.

*เปนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติซึ่งตั้งไวที่ สป.พน.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
100

100

1.สํารวจ
ประเมิน
ศักยภาพ เพื่อ
ยืนยันปริมาณ
สํารองของ
แหลงและ
วิเคราะห
คุณสมบัติของ
หินน้ํามัน

13.0000

2.ศึกษา
ทางเลือกใน
การใช
ประโยชนหิน
น้ํามันอยางครบ
วงจร
3.สรางความ
เขาใจและ
ประสานความ
รวมมือกับ
องคกรสวน
ทองถิ่นและ
มวลชน

สจ.
สบก.

35.0000

100

5.0000

100

17.0000

พัฒนาให
สามารถผลิต
ไดในเชิง
พาณิชย
โดยเร็ว

4.0000

1.4หินน้ํามัน
รอยละความสําเร็จของ
โครงการ

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซ
ธรรมชาติ
เหลวใน
ประเทศ

รวม

ปงบประมาณ 2551

4.0000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

4.ศึกษาความ
เปนไปไดใน
โครงการการ
พัฒนาแหลง
หินน้ํามัน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

2

2

2

ศึกษาและ
ประเมินโอกาส
การลงทุนดาน
การสํารวจและ
ผลิตเชื้อเพลิง
ธรรมชาติใน
ตางประเทศ
เพื่อเปน
ขอเสนอแนะ
แนวนโยบาย
การเจรจา
ระหวางรัฐบาล
กับรัฐบาลและ
เปนขอมูล
สนับสนุนการ
ลงทุนสําหรับ
ภาคเอกชน

*0.3900 /6.0000

2

2.0000

รวมทั้งสิ้น

จํานวน MOU โครงการพลังงานระหวางประเทศ

เพิ่มการผลิต
1.5การ
น้ํามันดิบและ
ตางประเทศ
กาซ
ธรรมชาติ
เสริมสรางความ
เหลวใน
รวมมือระหวาง
ประเทศ
ประเทศที่
เกี่ยวของกับ
พลังงานที่มี
โครงการอยู
แลวใหออกมา
เปนรูปธรรม
โดยเร็วที่สุด

ปงบประมาณ 2552

2.0000

รวมทั้งสิ้น

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.0000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7.1เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อความอยูด
 ีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมก
ี ารลงทุนสํารวจ
และพัฒนาพลังงานทั้งจากใน ประเทศ เขตพื้นที่พฒ
ั นารวมและจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึน
้ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ
หนวย : ลานบาท

*0.3900

นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

สป.

*เปนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติซึ่งตั้งไวที่ สป.พน.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

2

2

1.1การนํากาซ
ธรรมชาติและ
สารพลอยได
จากขบวน
การผลิต
ปโตรเลียมมา
ใชประโยชน
แทนการเผาทิ้ง
โดยการทํา
โครงการ
Clean
Development
Mechanism
(CDM)
1.2การลด
ปริมาณกาซ
ธรรมชาติและ
สารพลอยไดที่
ไดจากขบวน
การผลิต
ปโตรเลียมออก
สูบรรยากาศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

13.445

2

3.5000

-

3.5000

การจัดการ
Flare Gas ใหมี
นอยที่สุด

3.5000

5.3 ดูแล
ปองกันการ
ระบายสาร
VOC จาก
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและ
การกลั่นไมให
เกิดปญหากับ
สิ่งแวดลอม
จํานวนโครงการที่เขารวมดําเนินการ CDM

ลดอัตราการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ใน
อุตสาหกรรม
พลังงาน

รวม

ปงบประมาณ 2551

2.945

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7. 5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานทีส
่ ะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน
หนวย : ลานบาท

สท.

สท.

23

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

mg/
kg

120
คน/
ป

120
คน/
ป

120
คน/
ป

120
คน /
ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

3.สรางความ
เขาใจเรื่อง
แนวทางปฏิบัติ
ในการรื้อถอน
สิ่งกอสรางใน
กิจการสํารวจ
และผลิต
ปโตรเลียม

24

17.6000

mg/
kg

2.0000

mg/
kg

8.0000

mg/
kg

2.การเฝาระวัง
สารปรอทใน
อาวไทย
เนื่องจากการ
ผลิตปโตรเลียม

0.5000

0.5

8.0000

0.5

0.5000

0.5

0.5000

0.5

0.5000

จํานวนผูเขารวมการ
ประชุม/สัมมนาตอป

การควบคุม
ผลกระทบให
อยูใน
มาตรฐานสากล

1.10000

5.3 ดูแล
ปองกันการ
ระบายสาร
VOC จาก
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและ
การกลั่นไมให
เกิดปญหากับ
สิ่งแวดลอม
ปริมาณสารปรอท
ในเนื้อปลาไม
เกินมาตรฐาน

ลดอัตราการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ใน
อุตสาหกรรม
พลังงาน

รวม

ปงบประมาณ 2551

0.50000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7. 5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานทีส
่ ะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน
หนวย : ลานบาท

สท.

สท.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

20

20

4.การราง
กฎกระทรวง
ประกาศกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ เรื่อง
มาตรฐานใน
การออกแบบ
กอสรางและ
การตรวจสอบ
สภาพความ
แข็งแรงและ
ปลอดภัยใน
การใชงานแทน
ประกอบการ
ผลิตและทอ
ขนสง
ปโตรเลียม

25

15.8000

10

3.5000

-

3.5000

การควบคุม
ผลกระทบให
อยูใน
มาตรฐานสากล

5.0000

5.3 ดูแล
ปองกันการ
ระบายสาร
VOC จาก
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและ
การกลั่นไมให
เกิดปญหากับ
สิ่งแวดลอม
จํานวนแทนผลิตที่อายุเกิน 20 ป ผานการรับรอง
การตรวจสอบตามมาตรฐาน

ลดอัตราการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ใน
อุตสาหกรรม
พลังงาน

รวม

ปงบประมาณ 2551

3.8000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7. 5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานทีส
่ ะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน
หนวย : ลานบาท

สท.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัตร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
นโยบายที่
ประเด็นนโยบายที่

เปาหมายการ
ใหบริการ

ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวย
นับ

2551

2552

2553

2554

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554

งปม.

งปม.

งปม.

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

นอก
งปม.

รวม

งปม.

นอก
งปม.

รวม

ปงบประมาณ
2551 - 2554
งปม.
นอก
รวมทั้งสิ้น
งปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

5.3 ดูแล
ปองกันการ
ระบายสาร
VOC จาก
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและ
การกลั่นไมให
เกิดปญหากับ
สิ่งแวดลอม
การควบคุม
ผลกระทบให
อยูใน
มาตรฐานสากล

จํานวน
แบบจําลองสาม
มิติเสมือนจริง

ลดอัตราการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจก
ใน
อุตสาหกรรม
พลังงาน

รวม

ปงบประมาณ 2551

-

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

1

1

1

5.จัดทํา
แบบจําลอง
สามมิติเสมือน
จริง(ตนแบบ)
ของแทนผลิต
ปโตรเลียมใน
อาวไทย

5.0000

เปาหมายเชิง
นโยบาย

3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.7. 5 สงเสริมการพัฒนา ผลิตและใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานทีส
่ ะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับ
การจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน
หนวย : ลานบาท

26

สท.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คําอธิบาย

ชธ.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

กรมเชือ
้ เพลิงธรรมชาติ

สบก.

สํานักบริหารกลาง

กผ.

กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สส.

สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม

สจ.

สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สท.

สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม

สป.

สํานักบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ

ศข.

ศูนยขอมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ

27

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ภาพรวมงบประมาณของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รายการ
2551
1. คาใชจายดําเนินการตามภารกิจพื้นฐาน

หนวย : ลานบาท ทศนิยม 4 ตําแหนง
วงเงินจําแนกรายป
2552
2553
2554

รวม

164.4038

232.1635

232.4311

240.7794

844.7068

80.8524

86.5407

106.5589

110.7269

384.6789

1.2 รายจายชําระดอกเบี้ยเงินกู

-

-

-

-

-

1.3 รายจายตามภารกิจพื้นฐาน

83.5514

145.6228

125.8722

130.0525

460.0279

30.7450

65.9820

66.0000

49.5000

212.2360

30.7450

65.9820

66.0000

49.50000

212.2360

2.2 นโยบายใหม

-

-

-

-

-

3. รายจายชําระคืนตนเงินกู

-

-

-

-

-

195.1488

298.1455

298.4311

290.2794

1,056.9428

1.1 รายจายขั้นต่ําที่จําเปน

2. คาใชจายดําเนินการตามนโยบาย
2.1 นโยบายตอเนื่อง

รวม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

28

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนงาน # 1
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

29

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
เหลวที่เปน
สัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

โครงการ
1. เรงรัดใหผูรบ
ั สัมปทาน
ดําเนินการสํารวจ พัฒนา
และผลิตปโตรเลียมในพื้นที่
ที่ไดรับสัมปทานไดแก
โครงการบงกช อาทิตย
U1234 ลันตา ภูฮอม จัสมิน
วิเชียรบุรี นาสนุน
 และแหลง
ที่คนพบใหม รวมทั้งติดตาม
ควบคุม ดูแลความกาวหนา
อยางใกลชด
ิ

วงเงิน
โครงการ

(4)

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สท.
สจ.
กผ.

1.1 จัดทําแผนเรงรัดการ
สํารวจ ผลิตและพัฒนา
ปโตรเลียม

กผ.

1.2 กํากับดูแลการผลิต
ปโตรเลียมใหเปนไปตาม
แผนการผลิต

สท.

1.3 กํากับดูแลการสํารวจ
ปโตรเลียมใหเปนไปตาม
แผนการสํารวจ

สจ.

1.4 เรงรัดผูร ับสัมปทานให
ทําการยื่นขอพืน
้ ที่ผลิตใน
แหลงปโตรเลียมทีส
่ ํารวจพบ
แลว

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

วงเงินจําแนกรายป

สจ.

30

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็นนโยบาย
(1)

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
3.7.1
เสริมสรางความ
การจัดหาน้ํามัน
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงานให
เพียงพอตอการ
พัฒนาประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดีของ
ประชาชน
โดย
เรงรัดใหมีการ
ลงทุนสํารวจและ
พัฒนาพลังงานทั้ง
จากในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

เปาหมาย

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา

เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศจาก
200,000 บารเรล
ตอวัน เปน
250,000 บารเรล
ตอวัน หรือเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 28
เปนรอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

โครงการ
2. เรงการพิจารณาอนุมัติพื้นที่
ผลิตเพื่อใหดําเนินการพัฒนาและ
ผลิตแหลงปโตรเลียมได
โดยเร็ว

วงเงิน
โครงการ

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส./สจ.

2.1 ประสานและรวมพิจารณากับ
ผูรับสัมปทานยื่นขอพื้นที่ผลิต
2.2 พิจารณาอนุมัติพื้นที่ผลิตตาม
พระราชบัญญัติฯ ภายใน 60วัน
3. สนับสนุนใหมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ปโตรเลียม เชน
debottelnecking,
secondary & tertiary
recovery
3.1 ประเมินความสามารถในการ
ผลิตของหลุมปโตรเลียม
(3,600 หลุม)
3.2 ประเมินความสามารถในการ
ผลิตของกระบวนการผลิต
ปโตรเลียมแตละแหลง
(36 แหลง)
3.3 สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและทันสมัยในการ
ผลิตเพื่อลดการเผาทิ้ง

สท.

31

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
4. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางผูร ับสัมปทานในการ
พัฒนาแหลงปโตรเลียมที่ไม
สามารถผลิตไดโดยลําพังหรือ
แหลงที่คาบเกีย
่ วกันใหสามารถ
ดําเนินการได
5. เรงรัดและสนับสนุนการ
สํารวจและพัฒนาแหลง
ปโตรเลียมที่มส
ี ภาพทาง
ธรณีวิทยาที่ไมเอื้ออํานวยหรือที่
มีพลังผลิตลดลงและไมอยูใ น
แผนการสํารวจหรือแผนการ
ผลิตของผูรับสัมปทาน

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สป.

สจ.

5.1 กําหนดพื้นที่ศึกษาการ
พัฒนาแหลง marginal field
5.2 ศึกษาโอกาสและความ
เปนไปไดในการพัฒนาแหลง
marginal field ที่กําหนดไว
5.3 ประเมินผลการศึกษาเพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
แหลง marginal field

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ
6. ประสานสวนราชการที่
เกี่ยวของในเรื่องการขออนุญาต/
อนุมัติ เพื่อใหผรู ับสัมปทาน
สามารถดําเนินการสํารวจและ
ผลิตไดตามแผนงานและขอ
ผูกพันสัมปทาน

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส.
สจ.
สท.

6.1 พิจารณาแผนการดําเนินงาน
รวมกับผูร ับสัมปทานเพื่อขอ
อนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.2 พิจารณาแกไขปญหา
อุปสรรคและจัดทําวิธีการและ
แนวทางเพื่อใหผูรับสัมปทาน
ดําเนินการได
6.3 ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการขออนุมัติ
อนุญาต

33

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ
7.สรางความเขาใจและประสาน
ความรวมมือกับองคกรสวน
ทองถิ่น มวลชน ประชาชนใน
พื้นที่ทม
ี่ ีการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนและใหการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว

วงเงินจําแนกรายป
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

2.0000

3.8820

4.50000

5.0000

15.3820

(5)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สบก.
สจ.
สท
สส.

(7)

7.1 โครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจดานปโตรเลียม
7.1.1 การจัดประชุมเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจดานปโตรเลียม
สําหรับ ครู อาจารยสอน
วิทยาศาสตร
(รูจัก รูรักษ พิทักษ ปโตรเลียม)
7.1.1.1 จัดทําวีดิทัศนเพื่อ
ประชาสัมพันธภารกิจของกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (1เรื่อง)
7.1.1.2 จัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูดานปโตรเลียม ( 4 ครั้ง)
7.1.1.3 จัดทําแผนพับความรูดาน
การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (1
เรื่อง)
7.1.2 การประชุมสรางเครือขาย
ปฏิบัติงานระหวางกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติกับสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาค
( 2 ครั้ง/ผูเขารวม 200 คนตอครั้ง)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)

8.พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การขยายตัวกิจการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม โดยรวมมือกับ
ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงระบบประเมิน
สมรรถนะ
2.โครงการ Petroleum
Summer School

กผ.
สบก.

3. โครงการ Drilling School

สบก.

4. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ในหลักสูตร Offshore
Technology & Management
(OTM) รวมกับสถาบัน AIT

กผ.

5. โครงการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยใหความรูดา นการ
ดําเนินการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมแกบค
ุ ลากรและ
ผูชํานาญการในสาขาอื่น(เชน
ดานสิ่งแวดลอม ประมง อุทก
ศาสตร ฯลฯ)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

วงเงินจําแนกรายป

กผ.
สท.

35

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
การจัดหาน้ํามัน

เปาหมาย
เพิ่มการผลิต
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติเหลวที่
เปนสัดสวน
ภายในประเทศ
จาก 200,000
บารเรลตอวัน
เปน 250,000
บารเรลตอวัน
หรือเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 28 เปน
รอยละ 35
ภายใน 4 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน
แผนงาน#1 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)

9. เรงรัด ติดตามการดําเนินงาน
พัฒนาแหลงกาซ ธรรมชาติใน
แปลง A-18 ระยะที่ 2 และแปลง
B-17 ในพื้นทีพ
่ ัฒนารวมไทย มาเลเซียใหเปนไปตามแผนงาน
9.1ติดตามการพัฒนาแหลงกาซ
ธรรมชาติในแปลง A-18 และ B17 เปนไปตามแผนงานที่กําหนด
ไว
9.2 ตรวจสอบและประเมิน
ปริมาณสํารองในพื้นที่พัฒนารวม
ไทย - มาเลเซีย
9.3 ประสาน ติดตามการ
ดําเนินการขององคกรรวมไทยมาเลเซีย

สป.

10. สงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการนําเขาชางฝมือและ
ผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ
เครื่องจักรเครื่องมือ และอื่นๆที่
ใชในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมที่เขามาใน
ราชอาณาจักร
10.1.กลั่นกรองเรื่องราวตาม
มาตรา 69 และ 70
10.2.ตรวจสอบและอํานวยความ
สะดวกฯดานผูเชี่ยวชาญ ดาน
วัสดุอุปกรณ

สส.

36

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนงาน # 2
การจัดหาปโตรเลียมเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
1. เรงรัดใหผูรบ
ั สัมปทาน
ดําเนินการสํารวจ พัฒนาและ
ผลิตปโตรเลียมในพื้นทีท
่ ี่ไดรบ
ั
สัมปทานและแหลงทีค
่ นพบ
ใหมรวมทั้งติดตามควบคุม ดูแล
ความกาวหนาอยางใกลชิด
1.1 จัดทําแผนเรงรัดการสํารวจ
ผลิตและพัฒนาปโตรเลียม

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส./สจ./
สท.

กผ.

1.2 กํากับดูแลการผลิต
ปโตรเลียมใหเปนไปตาม
แผนการผลิต

สท.

1.3 กํากับดูแลการสํารวจ
ปโตรเลียมใหเปนไปตาม
แผนการสํารวจ

สจ.

1.4 ศึกษาแหลงกาซมีเทนใน
ชั้นถานหิน/ประเมินปริมาณ
สํารองแหลงกาซมีเทนในชั้น
ถานหิน

สจ.

2. เปดใหมีการยื่นขอสัมปทาน
อยางตอเนื่อง เพื่อจัดหาผูรับ
สัมปทานรายใหมเขามาลงทุน
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
2.1ประเมินผลการใหสัมปทาน

สส.

2.2จัดทํารายงาน/ขอมูลในการ
เปดใหยื่นขอสัมปทาน
2.3พิจารณาและจัดทําประกาศ
เชิญชวนใหยื่นขอสัมปทาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

38

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวย
การจัดหา
พลังงานให
เพียงพอตอการ
พัฒนาประเทศ
เพื่อความอยูดี
กินดีของ
ประชาชน โดย
เรงรัดใหมีการ
ลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือ
ดานพลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ
(2)
หัวขอหลัก
เปาหมาย
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน/โครงการสําคัญ
(3)
แผนงาน
โครงการ
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ
(4)

3. ประเมินศักยภาพปโตรเลียม
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การเชิญชวนใหเกิดการลงทุน
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
3.1.งานประเมินศักยภาพแหลง
ปโตรเลียมรายแองดวย
โปรแกรม Kingdom Suite
และ GeOx

๒๕๕๑

วงเงินจําแนกรายป
(5)
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
(6)

7.0000

12.0000

12.0000

12.0000

43.0000

ศข./สจ.

2 ลานบาท

7 ลานบาท

7 ลานบาท

7 ลานบาท

23,000,000

ศช. สจ.

5 ลานบาท

5 ลานบาท

20,000,000

บล. ศข.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(7)

3.2.งานปรับปรุงและแปลง
ขอมูลสิ่งพิมพ (Hardcopy)
ใหเปนขอมูลเชิงเลข
(Digital data) (ขอมูลหลุม
เจาะปโตรเลียม)

5 ลานบาท

4. ปรับปรุงระบบขอมูลเชื้อเพลิง
ธรรมชาติใหอยูในลักษณะ
พรอมใช เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่และ
บริษัทผูรับสัมปทาน

10,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

55,000,000

ศข.

4.1.โครงการเพิ่มเสถียรภาพและ
ศักยภาพระบบขอมูล
ปโตรเลียมเพื่อพัฒนาเปน
ระบบบริหารจัดการขอมูล
ปโตรเลียมอัตโนมัติ

10,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

55,000,000

บธ./บล

4.1.1. งานเพิ่มเสถียรภาพและ
ศักยภาพขอมูลคลื่นไหว
สะเทือน

ระยะที่ 4 (4TB)

5 ลานบาท

บธ.

10 ลานบาท

4.1.2. งานเพิ่มเสถียรภาพและ
ศักยภาพขอมูลหลุมเจาะ
ปโตรเลียม

ระยะที่ 1 (4TB)

ระยะที่ 2 (4TB)

ระยะที่ 3 (4TB)

10 ลานบาท

10 ลานบาท

10 ลานบาท

4.1.3. งานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลปโตรเลียม
อัตโนมัติ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

10 ลานบาท

5 ลานบาท
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บล.

บธ.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4.2.การจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS)

บผ./บส.

4.2.1. โครงการระยะที่ 2
วางโครงสรางพื้นฐานและ
จัดทําระบบฐานขอมูล
● 4 แผนงานหลัก
● 25 แผนงานรอง

บผ./บส.

4.2.2. โครงการระยะที่ 3
บูรณาการระบบเชื่อมโยง
กับกระทรวงพลังงาน
4.2.3. โครงการระยะที่ 4
บูรณาการระบบกับบริษัท
ผูประกอบกิจการ
ปโตรเลียม
4.2.4. โครงการระยะที่ 5
จัดทํามาตรฐานขอมูล
และ Data Clearing
Wareouse
หนวย : ลานบาท

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
5. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
ปโตรเลียม เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาวการณและเทคโนโลยี
ปจจุบัน

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส.

5.1 ประสานงานกับผูรับ
สัมปทานและหนวยงานในกรมฯ
เพื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรค
และเสนอแนะการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย
5.2 จัดทําโครงการพัฒนา
กฎหมายในความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดในคํารับรองปฏิบต
ั ิ
ราชการของกรมฯ เชนการ
เผยแพรและจัดหมวดหมู
กฎหมายในเวบไซต
5.3 แกไขปรับปรุงกฎหมายตาม
ขอเสนอแนะ จาก 5.1

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
6. จัดทีมเจาหนาที่รว ม
ปฏิบัติงานกับบริษัทผูรับ
สัมปทานในภาคสนาม เพื่อให
คําแนะนําทางดานวิชาการ

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สจ./สท.

6.1 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุม
คณะทํางาน
6.2 กําหนดสถานที่ (ทีมี
ความสําคัญดานธรณีวิทยา
ปโตรเลียม) ที่จะไปศึกษา
ภาคสนาม
6.3 จัดทําเอกสารประกอบการ
ศึกษาภาคสนาม (Geological
guide book)
6.4 เจาหนาทีส
่ ํารวจพื้นที่
สําหรับการศึกษาภาคสนาม
6.5 จัดประชุมผูรับสัมปทาน
ผูสนใจเขารวมศึกษาภาคสนาม
เพื่อแนะนําดานธรณีวิทยา
ปโตรเลียม
6.6 เจาหนาที่รว มปฏิบัติงานกับ
บริษัทผูรับสัมปทานใน
ภาคสนาม เพื่อศึกษาดาน
ธรณีวิทยาปโตรเลียม
6.7 จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ
7. ประสานสวนราชการที
เกี่ยวของในเรื่องการอนุญาต
อนุมัติเพื่อใหผรู ับสัมปทาน
สามารถดําเนินการสํารวจและ
ผลิตไดตามแผนงานและขอ
ผูกพันสัมปทาน

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส./สจ./
สท.

7.1 พิจารณาแผนงานดําเนินงาน
รวมกับผูร ับสัมปทาน เพื่อขอ
อนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.2 พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรค และจัดทําวิธีการและ
แนวทางแกไขเพื่อใหผรู ับ
สัมปทานไดเนินการได
7.3 ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการขออนุมัติและ
อนุญาต
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หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
8. สงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการนําเขาชางฝมือ
ผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ
เครื่องจักรเครื่องมือ และอื่นๆที่
ใชในการประกอบกิจการ
ปโตรเลียมที่เขามาใน
ราชอาณาจักร
8.1.กลั่นกรองเรื่องราวตาม
มาตรา 69 และ 70
8.2.ตรวจสอบและอํานวยความ
สะดวกดานผูเชีย
่ วชาญและ
ดานวัสดุอุปกรณ
9. สรางความเขาใจและ
ประสานความรวมมือกับองคกร
สวนทองถิ่น มวลชน ประชาชน
ในพื้นทีท
่ ี่มีการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนและใหการสํารวจ
และผลิตเปนไปตามแผนงานที่
กําหนดไว

(4)

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
สส.

ใชเงินงบ
ประมาณ
เดียวกัน
กับ
แผนงาน
#1
โครงการ
7

สบก./
สส./สจ./
สท.

9.1 โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานปโตรเลียม

สบก.

9.1.1 การจัดประชุมเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานปโตรเลียมสําหรับ ครู
อาจารยสอนวิทยาศาสตร
(รูจัก รูร ักษ พิทักษ ปโตรเลียม)
9.1.2 การประชุมสรางเครือขาย
ปฏิบัติงานระหวางกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติกับสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาค
( 2 ครั้ง/ผูเขารวม 200 คนตอ
ครั้ง)

สบก.
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สบก.
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หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.2
การจัดหากาซ
ธรรมชาติ

เปาหมาย
รักษาปริมาณ
สํารองกาซ
ธรรมชาติใหได
30 ป

แผนงาน
แผนงาน#2 :
การจัดหา
ปโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)

10.พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การขยายตัวกิจการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม โดยรวมมือกับ
ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา
กผ.

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงระบบประเมิน
สมรรถนะ
2.โครงการ Petroleum
Summer School
3. โครงการ Drilling School
4. โครงการสนับสนุนให
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ในหลักสูตร Offshore
Technology & Management
รวมกับสถาบัน AIT
5. โครงการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยใหความรูดา นการ
ดําเนินการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมแกบค
ุ ลากรและ
ผูชํานาญการในสาขาอื่น(เชน
ดานสิ่งแวดลอม ประมง อุทก
ศาสตร ฯลฯ)

สบก.
สบก.
กผ.

กผ.
สท.

11. เรงรัดการเจรจาแกไข
ปญหาในพื้นทีท
่ ับซอนไทยกัมพูชา
การประชุมคณะทํางานรวม
เกี่ยวกับระบอบการพัฒนารวม
ในพื้นทีท
่ ับซอนไทย-กัมพูชา

*0.6700

*1.000

*1.0000

*1.0000

*3.6700

สป.

* เปนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติซึ่งตั้งไวที่ สป.พน.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนงาน # 10
พัฒนาหินน้ํามัน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานใหเพิ่ม
มากขึ้นรวมทั้ง
สงเสริมความ
รวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.4
หินน้ํามัน

เปาหมาย
พัฒนาใหสามารถ
ผลิตไดในเชิง
พาณิชยโดยเร็ว

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนงาน
แผนงาน#10:
พัฒนาหินน้ํามัน

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ
1. สํารวจ ประเมินศักยภาพ เพื่อ
ยืนยันปริมาณสํารองของแหลง
และวิเคราะหคณ
ุ สมบัติของหิน
น้ํามัน
2. ศึกษาทางเลือกในการใช
ประโยชนหินน้าํ มันอยางครบ
วงจร

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

4.0000

13.0000

17.000

5.0000

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.0000

ชธ.
(สจ./
สบก.)

35.0000

(7)

/กฟผ.

3. สรางความเขาใจและประสาน
ความรวมมือกับองคกรสวน
ทองถิ่นและมวลชน
4. ศึกษาความเปนไปไดใน
โครงการพัฒนาแหลงหินน้ํามัน

47

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนงาน # 11
ความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางดาน
พลังงานดวยการ
จัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอ
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดี
ของประชาชน
โดยเรงรัดใหมี
การลงทุนสํารวจ
และพัฒนา
พลังงานทั้งจาก
ในประเทศเขต
พื้นที่พัฒนารวม
และจากประเทศ
เพื่อนบานให
เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริม
ความรวมมือดาน
พลังงานกับ
ตางประเทศ

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
1.5
การตางประเทศ

เปาหมาย
เสริมสรางความ
รวมมือระหวาง
ประเทศที่
เกี่ยวของกับ
พลังงานที่มี
โครงการอยูแลว
ใหออกมาเปน
รูปธรรมโดยเร็ว
ที่สุด

แผนงาน
แผนงาน #11:
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เชิงรุก

วงเงิน
โครงการ

(4)

โครงการ
ศึกษาและประเมินโอกาสการ
ลงทุนดานการสํารวจและผลิต
เชื้อเพลิงธรรมชาติใน
ตางประเทศเพือ
่ เปน
ขอเสนอแนะแนวนโยบายการ
เจรจาระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล
และเปนขอมูลสนับสนุนการ
ลงทุนสําหรับภาคเอกชน

วงเงินจําแนกรายป

(5)
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

*0.3900

*0.3900
2.0000

1. ศึกษาและวิเคราะหดานศักยภาพ
ปริมาณสํารองปโตรเลียม นโยบาย
รัฐบาล การเมือง กฎหมาย ดาน
เศรษฐศาสตร สภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมเพื่อแสวงหาโอกาสและความ
เปนไปไดในการลงทุน
2. จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
พรอมขอเสนอแนะ

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

2.0000

2.0000

*0.3900

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(7)
ชธ.
(สป.)

6.0000

*0.3900

(รายงานสรุปผลการวิเคราะหการศึกษา
ดานศักยภาพปโตรเลียมขั้นตนของ
ประเทศเปาหมาย)
1. ศึกษารายละเอียดเพื่มเติมตาม
ขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
และนโยบายของกระทรวงพลังงาน
2. ประชุมรวมกับหนวยงานราชการและ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของ เพื่อมอบ
นโยบายและทิศทางพลังงาน
ตางประเทศของไทยเพื่อวางแผน
กลยุทธิ์การดําเนินงานตอไป
3. ประสานกับหนวยงานในประเทศ
กลุมเปาหมายเบื้องตนกอน
ดําเนินการเจรจาในระดับรัฐบาลตอ
รัฐบาล
4. รายงานขอมูลขั้นสุดทาย เพื่อจัดทํา
ขอสรุปทาที่ และขอเสนอแนะ
สําหรับการเจรจาของผูบริหาร
กระทรวงพลังงานในระดับรัฐบาลตอ
รัฐบาล

2.0000

2.0000

2.0000

6.0000

(ขอเสนอแนะทาที และขอสนับสนุนที่
นําเสนอตอกระทรวงพลังงานสําหรับ
การเจรจาระหวางประเทศ ในระดับ
รัฐบาลตอรัฐบาล)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แผนงาน # 63
มาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการ
การขุดเจาะ สํารวจและผลิตปโตรเลียม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.5
สงเสริมการ
พัฒนา ผลิตและ
ใชพลังงาน
ควบคูไปกับการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
สงเสริมกลไก
การพัฒนา
พลังงานที่
สะอาด รวมทั้ง
ใหความสําคัญ
กับการจัดการ
กาซเรือนกระจก
เพื่อชวยบรรเทา
สภาวะโลกรอน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
5.3
ดูแลปองกันการ
ระบายสาร VOC
จากอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและการ
กลั่นไมใหเกิด
ปญหากับ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย
การจัดการ Flare
Gas ใหมีนอยที่สุด

แผนงาน
แผนงาน # 63:
มาตรการปองกัน
และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิด
จากการประกอบ
กิจกรรมการขุด
เจาะ สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

วงเงิน
โครงการ

โครงการ
1.1 การนํากาซธรรมชาติและ
สารพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตปโตรเลียมมาใชประโยชน
แทนการเผาทิ้ง
1.1 การนํากาซธรรมชาติและ
สารพลอยไดจากขบวนการผลิต
ปโตรเลียมมาใชประโยชนแทน
การเผาทิ้งโดยการทําโครงการ
Clean Development
Mechanism (CDM)

(4)

วงเงินจําแนกรายป
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

2.9450

3.5000

3.5000

3.5000

13.445

2.9450

3.5000

3.5000

3.5000

13.445

0.5000

1.1000

8.0000

8.0000

17.6000

0.5000

1.1000

1.0000

1.0000

3.6000

7.0000

7.0000

14.0000

(5)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ชธ.
(สท.)

(7)

1.2 การลดปริมาณกาซ
ธรรมชาติและสารพลอยไดที่ได
จากการะบวนการผลิต
ปโตรเลียมออกสูบรรยากาศ
ควบคุมผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมไมเกิน
มาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

2. การตรวจเฝาระวังสารปรอท
ในอาวไทยเนื่องจากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม
2.1 การตรวจเฝาระวังสารปรอทใน
อาวไทยเนื่องจากการประกอบ
กิจการปโตรเลียม
(แนวโนมของการปนเปอนสารปรอท
ในอาวไทยรอบแทนผลิต
ปโตรเลียม)
2.2 โครงการศึกษาหาตนกําเนิด
ของสารปรอทในน้ําทะเลอาวไทย
(ที่มาของปรอทในน้ําทะเลอาวไทย)

51

ชธ.
(สท.)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หนวย : ลานบาท
ประเด็น
นโยบาย
(1)
3.7.5
สงเสริมการ
พัฒนา ผลิตและ
ใชพลังงาน
ควบคูไปกับการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
สงเสริมกลไก
การพัฒนา
พลังงานที่
สะอาด รวมทั้ง
ใหความสําคัญ
กับการจัดการ
กาซเรือนกระจก
เพื่อชวยบรรเทา
สภาวะโลกรอน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(2)

(3)

หัวขอหลัก
5.3
ดูแลปองกันการ
ระบายสาร VOC
จากอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและการ
กลั่นไมใหเกิด
ปญหากับ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย

แผนงาน

ควบคุมผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมไมเกิน
มาตรฐานสากล

แผนงาน # 63:
มาตรการปองกัน
และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิด
จากการประกอบ
กิจกรรมการขุด
เจาะ สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

วงเงิน
โครงการ
๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

วงเงิน
๒๕๕๑ ๒๕๕๔

3. สรางความเขาใจเรื่อง
แนวทางปฏิบัตใิ นการรื้อถอน
สิ่งกอสรางในกิจการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

2.0000

3.1 สรางความเขาใจเรื่อง
แนวทางปฏิบัตใิ นการรื้อถอน
สิ่งกอสรางในกิจการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

2.0000

4. การรางกฎกระทรวง ประกาศ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในเรื่อง
มาตรฐานการออกแบบกอสราง
และการตรวจสอบสภาพความ
แข็งแรงและปลอดภัยในการใช
งานแทนประกอบการผลิตและ
ทอขนสงปโตรเลียม

3.8000

5.0000

3.5000

3.5000

15.8000

4.1 รางกฎกระทรวง ประกาศ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในเรื่อง
มาตรฐานในการออกแบบ
กอสรางและการตรวจสอบสภาพ
ความแข็งแรงและปลอดภัยใน
การใชงานแทนประกอบการผลิต
และทอขนสงปโตรเลียม
4.2 การตรวจสอบสภาพความ
แข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน
แทนประกอบการผลิตและทอขนสง
ปโตรเลียม
5.จัดทําแบบจําลองสามมิติ
เสมือนจริง(ตนแบบ)ของแทน
ผลิตปโตรเลียมในอาวไทย

3.8000

(4)

โครงการ
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วงเงินจําแนกรายป

(5)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ชธ.
(สท.)

(7)

ชธ.
(สท.)

3.8000

5.0000
5.0000

3.5000

3.5000

12.0000
5.0000

ชธ.
(สท.)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

