แผนปฏิบัติการ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

วิสัยทัศน

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสรางและรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

พันธกิจ

สงเสริมใหมกี ารสํารวจ พัฒนา จัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยระดับโลก

ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดหาพลังงาน โดยการสงเสริมและเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติใน
ประเทศ และสงเสริมความรวมมือดานการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติกบั ประเทศเพือ่ นบาน
วัฒนธรรมองคกร

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทํางานประสานประโยชน มุงมั่น เต็มใจ โปรงใส และรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร การสรางและรักษาความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เปาประสงค

ประเทศไทยมีกาซธรรมชาติเพียงพอตอความตองการใชไปอีกอยางนอย 30 ป

กลยุทธ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
2. บริหารจัดการแหลงเชือ้ เพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นทีพ
่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
3. บริหารสัญญาปโตรเลียมอยางมีประสิทธิภาพ
4. เรงรัดการแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนไทย-กัมพูชา
5. สงเสริมการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆในตางประเทศ

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

การจัดโครงสรางองคกร

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงาน ผลงาน
ของแตละกอง/สํานัก ในการที่จะบรรลุเปาประสงคของกรม ใหประเทศสามารถมีกาซธรรมชาติเพียงพอตอความตองการใชไดอยาง
นอยไปอีก 30 ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
งานประจํา

งาน/
โครงการ
ตาม
งบประมาณ
ป 2550

สํานัก/กอง
สท.

สส.

สจ.

- งานวิศวกรรมการ
ผลิต
- งานวิศวกรรมระบบ
และ
มาตรฐาน
- งานวิศวกรรมความ
ปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
- การตรวจเฝาปริมาณ
สารปรอทในอาวไทย
- การเสริมสรางความ
เขาใจและพัฒนา
บุคลากรในดานการ
รื้อถอนแทน
ประกอบการผลิต
ปโตรเลียมและ
กฎระเบียบที่ใชใน
การกํากับดูแล
- การจัดทํามาตรฐาน
ในการกอสรางและ
ตรวจสอบสภาพการ
ใชงานของแทน
ประกอบการผลิต
ปโตรเลียมและทอ
ขนสงปโตรเลียม
- การวางแนวทาง
จัดการกาซธรรมชาติ
และสารพลอยไดที่
ไดจากการผลิต
ปโตรเลียมและ
จําเปนตองเผาทิ้งไป
ใชประโยชน

- งานกํากับการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
- งานสัมปทาน
ปโตรเลียม
- งานจัดเก็บรายได
- งานสงเสริมการ
ประกอบการ

- งานศักยภาพเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
- งานวิศวกรรมแหลงกัก
เก็บ
- งานเศรษฐกิจ
ปโตรเลียม
- งานวิเคราะหวิจัย
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- การประเมินศักยภาพ
ปโตรเลียม
- การตรวจสอบการ
ประเมินปริมาณสํารอง
ปโตรเลียม
- การประเมินศักยภาพ
และพัฒนาการใช
ประโยชนหินน้าํ มัน

- การจัดการขอมูล
คาใชจาย เพื่อ
บริหารกิจการ
ปโตรเลียม

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

กผ.

สป.

ศข.

สบก.

- งานแผนยุทธศาสตร
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- งานแผนงบประมาณ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- งานพัฒนาระบบ
บริหาร

- งานพื้นที่พฒ
ั นารวม
ไทย – มาเลเซีย
- งานพื้นทีท
่ ับซอนไทย
- กัมพูชา

- งานระบบขอมูล
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
- งานเผยแพรขอมูล
- งานบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

- งานบริหารงาน
ทั่วไป
- งานการเจาหนาที่
- งานชวยอํานวยการ
และประชาสัมพันธ

- การจัดทําแผนพัฒนา
และผลิตปโตรเลียม
จากแหลงในประเทศ
(พ.ศ.2550-2555)
- การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร

- การติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการการ
สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมในพืน
้ ที่
พัฒนารวมไทย –
มาเลเซีย

- การเพิ่มเสถียรภาพและ
ศักยภาพระบบขอมูล
ปโตรเลียม
- จัดทําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเชื้อเพลิง
ธรรมชาติและการ
วิเคราะหขอมูลและ
สถานการณเชิงพื้นที่
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร

- การเสริมสราง
ความรูแ
 ละความ
เขาใจเรื่อง
ปโตรเลียม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
กอง/สํานัก
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย น้ําหนักและเกณฑ
การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/
กลุมภารกิจ ประจําปงบประมาณ 2551 และสํานักงาน ก.พ.ร.
แจงผลการเจรจา
2. สวนราชการสงรายงานประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2551) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล
1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และกรอก e-sar card เขาระบบ
ในเว็ปไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
3. สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ รมต. วาการฯ
ไดลงนามแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมนําเสนอตอนายก
รัฐมนตรีลงนามคํารับรอง และสวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลง
ระดับกรม
4. • สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจและกรมที่ไดลงนามแลวใหสํานักงาน
ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด
• สวนราชการสงรายละเอียดตัวชี้วัด ใหสํานักงาน
ก.พ.ร.จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน
• สวนราชการสงประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และขอมูลกลุม
เปาหมายในการสํารวจ จํานวน 1 ชุด
5. สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด
ใหสวนราชการ
6. สวนราชการสงรายงานประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 2550-31 มี.ค. 2551) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล
1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และกรอก e-sar card เขาระบบ
ในเว็ปไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

กลุมงาน ก.พ.ร.

กิจกรรมหลัก/ยอย
7. สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ครั้งที่ 1 (Site visit I :
Pre-Evaluation)
8. สวนราชการกรอก e-sar card รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2550 30 มิ.ย. 2551) เขาระบบในเว็ปไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
9. ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
10. สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ
สวนราชการ ครั้งที่ 2 (Site visit II : Pre-Evaluation)
และสํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคําขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด
ของสวนราชการที่มีเหตุจําแปนและขอใหพิจารณาความเหมาะสม
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลงฯ
มีความเห็นใหดําเนินการตามคํารับรองฯ ไปกอน เสนอคณะกรรมการฯ

เพื่อพิจารณารวมกับขอมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง
และขอมูลจากการ Site Visit รอบ 12 เดือน
11. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

สํานักบริหารกลาง

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
สํานักบริหารกลาง
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมชวยอํานวยการและประชาสัมพันธ
1. การจัดทําขาวตัดประจําวัน/การคัดกรองขาวเพื่อเผยแพรผาน
ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
2. การถายภาพและจัดทําขาวเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
3. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4. จัดทําขาวแจก/ขอมูลเพื่อเผยแพรแกสื่อมวลชน
5. การจัดโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ
5.1 โครงการ "ทองปโตรเลียม (Petroleum Camp)" เปนการ
เสริมสรางความเขาใจพื้นฐานดานพลังงานและปโตรเลียมแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการบรรยายใหความรู
เบื้องตนดานปโตรเลียม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
- ภาคการฝกปฏิบัติในหัวขอเรื่อง "บทบาทเยาวชนกับการ
อนุรักษพลังงาน พลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม"
- กิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรูดานการประหยัด
พลังงานและสรางจิตสํานึกแกนักเรียนเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
5.2 โครงการ "Petroleum Summer School" เปนการเตรียม
ความพรอมสําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรเพื่อเขาสูอาชีพการทํางานในวงการปโตรเลียม
- ฝกงาน ณ บริษัทผูประกอบการดานปโตรเลียม
ระยะเวลา 1 เดือน
- ทัศนศึกษา ณ บริษัทผูประกอบการดานปโตรเลียมและ
พลังงานทดแทน ระยะเวลา 3 วัน
5.3 โครงการกิจกรรมคายเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนกิจกรรมเสริมสรางความรูดานปโตรเลียมและกิจการปโตรเลียม
แกเยาวชน ตลอดจนรับรูถึงคุณคาของทรัพยากรปโตรเลียมและ
การอนุรักษพลังงาน การใหความรูดานความปลอดภัยในการ
เดินทางและการใชอุปกรณชวยชีวิตบนเรือโดยสาร การดํารงชีพใน
ทะเล การปฐมพยาบาลคนตกน้ําเบื้องตน ความรูเรื่องการปองกัน
อัคคีภัย อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง การชวยเหลือตนเองและผูอื่น
กรณีเกิดเพลิงไหมโดยสามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรตอไป
ยังบุคคลอื่นได

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ฝายชวยฯ
3 ครั้ง/เดือน
3 ครั้ง/ป
12 ครั้ง/ป
4 ครั้ง

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

- การบรรยายความรูภาคทฤษฎี
- การปฏิบัติโดยการใหเยาวชนฝกชวยเหลือคนตกน้ํา
การปฐมพยาบาล และการฝกดับไฟกรณีเกิดเพลิงไหม
- กิจกรรม Walk Rally โดยเนนใหเยาวชนรวมกิจกรรมซึ่งได
รับความสนุกสนาน สอดแทรกความรูตาง ๆ สามารถนําไปปรับใช
ไดในชีวิตประจําวัน
6. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องปโตรเลียม “รูจัก
รูรักษ พิทักษปโตรเลียม” เปนการเสริมสรางความเขาใจดาน
พลังงานและปโตรเลียมแกครู อาจารยสอนวิทยาศาสตร
- การบรรยายความรูเรื่องปโตรเลียมพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพลังงาน
- การแนะนําการใชสื่อการเรียนการสอน
- การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขา
รวมอบรมและวิทยากร
7. งานประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูบริหารในการเดินทาง

ไปประชุม/ตรวจเยี่ยม/รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

กลุมการเจาหนาที่
1. งานดานอัตรากําลังและระบบงาน
- ทบทวน/จัดทํา Job Specification และ Job Description ตาม
พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนฉบับใหม
2. งานดานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และประเมินบุคคล
- การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ/ตําแหนง
- การดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการ/พนักงานราชการ
- การดําเนินการประเมิน/ปรับระดับชั้น/แตงตั้งลูกจงประจํา
- การจัดทําบัญชีถือจายขาราชการและลูกจางประจํา
3. งานดานวินัยและบริหารบุคคล
- จัดทําขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและกฎเกณฑตางๆ
- ดําเนินการสงบุคลากรไปศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา
หรือไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ
4. งานดานทะเบียนประวัติและขอมูลบุคคล
- การจัดทํา/บันทึกปรับปรุงขอมูลในทะเบียนประวัติ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ
- การดําเนินการเกี่ยวกับการลาตามระเบียบการลา ตรวจสอบ
สรุปยอดวันลา
- การดําเนินการเกี่ยวกับ กบข./กสจ.

เจาหนาที่ภายในกลุมฯ

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

- การดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองสถานภาพของขาราชการ/
ลูกจาง/พนักงานราชการ
- การดําเนินการในระบบบริหารงานบุคคล (G-Office)
- การควบคุม/รายงานการเกษียญอายุราชการ/ลูกจาง
- การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มคาจางประจําป
- การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปของ
พนักงานราชการ
5. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาล
- ดําเนินการตามแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดําเนินการตามแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ก.พ.

- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะคุณภาพชีวิตในการทํางานสําหรับ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยุคใหม
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนภายในกรม
6. งานดานสวัสดิการบุคลากร
- โครงการจายตรงคารักษาพยาบาล
- การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการประกันสังคมใหลูกจางชั่วคราว
- การจัดทําบัตรจอดรถ/บัตรประจําตัวอาคารชินวัตร 3
- โครงการตรวจสุขภาพประจําป
- โครงการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน
- โครงการจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินสมทบทุนสวัสดิการ ชธ.
- โครงการสวัสดิการเงิรกูเพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการ/ลูกจาง ชธ.

7. งานอื่นๆ
- โครงการขาราชการดีเดน
- การรับนักศึกษาฝกงาน
- ทําบัตรประจําตัวขาราชการ/ลูกจางประจํา
- ทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ปโตรเลียม
พ.ศ. 2514

กลุมการคลัง
1. ควบคุม กํากับ ดูแล รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี งบประมาณ พัสดุ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ เงินชวยพิเศษ เงินชดเชย
ของขาราชการและลูกจางประจํา
3. ดําเนินการเบิกจายที่เกี่ยวกับคาใชจายของนักเรียนทุนในประเทศ

และตางประเทศ
4. การบันทึก ควบคุม ติดตามทวงถาม เงินยืมราชการ และเงินยืม
ทดรองราชการ
5. การขออนุมัติ โอน เพิ่ม/ลด เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
หมวดตางๆ

เจาหนาที่กลุมการคลัง

กิจกรรมหลัก/ยอย
6. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบสําคัญ ใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
7. การเบิกจายและรับเงินประเภทตางๆ ของ
- เงินในงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
- เงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปโตรเบียม
- เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปโตรเลียมประเทศไทย
 หาเขตทับซอนทางทะเล
- เงินฝากที่ไดรับบริจาคเพื่อแกปญ
- เงินสวัสดิการของกรม
8. ประสานสนับสนุนขอมูลการใชจายเงินงบประมาณใหกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของ
9. การนําสงและถอนเงินฝากธนาคาร
10. จัดทําใบนําสงเงิน เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน เชน เช็ค
11. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารใบสําคัญที่ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

12. จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณและการเบิกจาย
- เงินในงบประมาณ
- เงินงบกลาง
- เงินทดรองราชการ
13. จัดทําทะเบียนคุมเงินสด เช็ค ใบเสร็จรับเงิน เก็บรักษาเงิน
14. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
15. การทวงถามและเรงรัดการชําระหนี้เงินราชการตางๆ
16. จัดทําบัญชียอยเกี่ยวกับเงินรายไดแผนดิน เงินฝากคลัง
เงินยืมใน-นอกงบประมาณ
17. บันทึกรายการในระบบ GFMIS ดาน
- รับและนําสงเงิน เชน รายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ
เบิกเกินสงคืน เงินยืมราชการ
- เบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เงินขยายไวเบิกเหลื่อมป เงินประกันผลงาน
- สรางขอมูลหลักผูขายในระบบพัสดุและระบบบัญชี
- บันทึกระบบสินทรัพย
- บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
- ประมาลคาเสื่อมสินทรัพยประจําเดือน
- บันทึกตรวจรับสินคาในระบบ GFMIS
18. ประมวลผลขอมูลคาใชจายจากระบบ GFMIS เพื่อมาคํานวณ
ตนทุนผลผลิต
19. จัดทําบัญชีคุมและตรวจสอบความถูกตองในระบบ GFMIS
- เงินฝากธนาคารใน-นอกงบประมาณ เช็คในมือ เงินสด
- บัญชีแยกประเภทตางๆ
20. จัดทํารายงานการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดําเนินงาน (รายได-คาใชจาย)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

- หมายเหตุประกอบงบ
- วิเคราะหงบการเงิน
21. จัดทํารายงานเงินรายไดแผนดิน งบทดลองประจําเดือน
รายงานฐานะงบประมาณ
22. วางแผน ควบคุม รับผิดชอบจัดหา จัดซื้อ จัดจาง
23. ตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจาง
24. การเบิกจายพัสดุ
25. ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่
26. การรักษาความปลอดภัย
27. ควบคุมการใชยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
28. การบริหารงานยานพาหนะกรม
29. การตอทะเบียนยานพาหนะ
30. ควบคุมบัญชาพนักงานขับรถ
31. ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษา จําหนายวัสดุ ครุภัณฑท่ช
ี ํารุด
หรือสิ้นสภาพการใชงาน
32. การติดตอประสาน ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาขอขัดของ

ใหกับหนวยงานภายในกรมและหนวยงานอื่นๆ
33. ทําหนังสือโตตอบราชการทั้งภายในและภายนอกสวนราชการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
34. ปฏิบัติงานดานธุรการ ลงทะเบียน ควบคุม และรับ-สงเอกสาร
ใหกับหนวยงานราชการภายในและภายนอก รวมทั้งหนวยงาน
เอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
35. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารงานทั่วไป
1. การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
2. การลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือราชการ
3. ตรวจหนังสือราชการของชธ.ใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกฯ

วาดวยงานสารบรรณ กอนนําเสนอผูบริหารเพื่อสั่งการ/ลงนาม
4. เวียนและติดตามหนังสือเวียนภายใน สล. และ ภายใน ชธ.
5. ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารราชการดานไปรษณียของ ชธ.
6. การจัดงานพิธีการตาง ๆ ของ ชธ. และจัดขาราชการ ชธ.
เขารวมพิธีตาง ๆ ตามปฎิทินพิธีการของกระทรวงพลังงาน
7. การดูแลอาคารสํานักงานและอํานวยความสะดวกระบบไฟฟาใน ชธ.

เจาหนาที่งานบริหาร

กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

กลุมแผนพัฒนาบุคลากร
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (งบประมาณ, KPI)
- จัดทํา TOR และจัดจางที่ปรึกษา
- ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประเมินความตองการในการอบรมและพัฒนา
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะกิจ
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ป (2551-2553)
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2551
2. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ (KPI)
- เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
- จัดทํารายการสมรรถนะ
- กําหนดมาตรฐานตําแหนงงาน (Job Competency Mapping)
- ออกแบบเอกสารการประเมินสมรรถนะตนเอง
- อบรมการใชระบบประเมินสมรรถนะ
- ทดลองใชระบบประเมินสมรรถนะ
3. ดําเนินงานตามโครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
- จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ (EAF)
- จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สําหรับ HiPPS

กลุมแผนยุทธศาสตรเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. จัดทําแผน 5 ป การพัฒนาและผลิตปโตรเลียมจากแหลง
ในประเทศ (พ.ศ.2551-2555)
1.1 ประเมินผลการปฎิบัติตามแผน 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)
- ติดตามการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน
- วิเคราะหและประเมินผล พรอมจัดทํารายงาน
1.2 ประชุม/หารือกับบริษัทผูรับปทาน
- จัดทํารายงานแสดงผลการการดําเนินงานของบริษัทผูรับ
สัมปทานในปที่ผานมา
- ดําเนินการเชิญผูรับสัมปทานเสนอนําแผนการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 5 ป

รายงาน
1 ฉบับ

เจาหนาที่กลุมแผนงานฯ

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

- จัดทํารายงานแผน 5 ป (พ.ศ. 2551-2555)
2. จัดทําแผนปฏิบัติการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Action Plan)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

รวบรวม Action Plan จาก กอง/สํานัก
จัดทํา/นําเสนอ Action Plan ตอ อชธ. เพื่อเห็นชอบ
ติตามผลการปฏิบัติงานตาม Action Plan และประเมินผล
สรุปผล จัดทํารายงาน นําเสนอ อชธ.
จัดทํา Action Plan ปงบประมาณ 2552

กลุมแผนงบประมาณเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

รายงาน
1 ฉบับ

1 แผนงาน

อุษา/สกาวรัตน

พ.ศ. 2552
1.1 ทบทวนเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.2 ติดตามผลการดําเนินงาน และผลการใชจายเงินปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
1.3 ประมาณการรายจายประจําขั้นต่ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
และประมาณการรายจายลวงหนาปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
1.4 จัดทําคําขอเอกสารงบประมาณรายจาย และประมาณการ
รายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1.5 การชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 (วาระ 1)
- จัดทําประเด็นถามตอบ เพื่อประกอบการชี้แจงรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552
- ชี้แจงสภาผูแทนราษฎร (วาระ 1)
1.6 การชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2552
- จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2552
- ชี้แจงสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2552 และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวของ
- ชี้แจงวุฒาภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2552

1.7 การชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ. 2552 (วาระ 2, 3) ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

แสงระวี/อารีพร

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

1.8 จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินตามที่ไดรับ

1 ครั้ง

จัดสรรงบประมาณประจําป 2550 สงสํานักงบประมาณตามฟอรม
สงป.301, 302 และ 302/1
2. การติดตามและรายงานผล
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
ตามแบบฟอรม สงป.301, 302 และ 302/1 สงสํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง
2.2 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการใชเงิน
งบประมาณในงบรายจายอื่น เสนอ อชธ.
3. การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ
3.1 จัดเตรียมขอมูลและเขารวมประชุมเพื่อเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณ เปนประจําทุกเดือน
4. การจัดทํารายงานประจําป
5.1 รวบรวมผลงานที่สําคัญจากสํานัก/กอง
5.2 จัดทํารายงานประจําป
5.3 เผยแพรรายงานประจําป

4 ครั้ง

4 ครั้ง

8 ครั้ง
300 เลม

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมงานศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. การประเมินศักยภาพปโตรเลียมภาคเหนือและภาคกลาง
1.1 ปฏิบัติราชการภาคสนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 ปรับขอมูลคลื่นไหวสะเทือนของพื้นที่ศึกษาที่เปนกระดาษ
ใหเปนดิจิตอล (SegY)
1.3 แปลความหมายขอมูลคลื่นไหวสะเทือนของพื้นที่ศึกษา
โดยใชโปรแกรม Kingdom Suite/Charisma
1.4 ประเมินศักยภาพของพื้นที่ศึกษาโดยใชโปรแกรม Geo X
1.5 สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
2. กิจกรรมประชาสัมพันธแนะนําโครงการสํารวจ/เจาะสํารวจ
ปโตรเลียม
3. กํากับและประสานงานการสํารวจ / เจาะสํารวจปโตรเลียม
4. กํากับและประสานงานการสํารวจ / เจาะสํารวจหินน้ํามัน
และกาซมีเทนในชั้นถานหิน

กลุมงานวิศวกรรมแหลงกักเก็บ/งานเศรษฐกิจปโตรเลียม
1. งานประเมินปริมาณสํารองปโตรเลียม

เปาหมาย
(หนวยนับ)

11,000
ตร.กม.

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ ศช.

20 ครั้ง
20 ครั้ง
10 ครั้ง

1 แหลง

นิคม สิรี
อรจิรา พรพิมล

5 เรื่อง

ชยุตพงศ พรพิมล

1.1 รวบรวม ประมวลผลและ Update ฐานขอมูลเพื่อการประเมินปริมาณสํารอง

1.2 กําหนดขั้นตอน/วิธีการประเมินปริมาณสํารองสําหรับแตละแหลง
1.3 ดําเนินการประเมินปริมาณสํารอง
1.4 เปรียบเทียบผลการประเมินปริมาณสํารองของ ชธ. กับของผูรับสัมปทาน

1.5 สรุป จัดทํารายงานและประกาศปริมาณสํารอง
2. งานวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน
2.1 รวบรวม ขอมูล
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2.3 วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน
2.4 จัดทํารายงานสรุป
3. งานติดตามตรวจสอบการทดสอบหลุม

2 สัปดาห/1 หลุม

นิคม วิจัยยุทธ

กิจกรรมหลัก/ยอย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

4. งานพิจารณาอนุมัติสละหลุมผลิต

2 สัปดาห/1 หลุม

5. งานพิจารณากําหนดพื้นที่ผลิต

1 เดือน/1 คําขอ

6. งานพิจารณากําหนดราคากาซ
7. งานพิจารณาคําขอตอระยะเวลาผลิต

2 สัปดาห/1 คําขอ

กลุมงานวิเคราะหวิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. งานทดสอบคุณสมบัติปโตรเลียม
- รับและทําการทดสอบคุณสมบัติปโตรเลียม
2. งานตรวจสอบการสอบเทียบ OGC
- รวบรวมขอมูลการสอบเทียบ
- ทํารายงาน
3. จัดทําขอมูล crude/condensate assay
- รวบรวมขอมูล
- ศึกษาวิเคราะห
- จัดทํารายงาน
4. Oil source rock Correlation
- รวบรวมขอมูล
- ศึกษาวิเคราะห
- จัดทํารายงาน
5. ศึกษาหินตนกําเนิดปโตรเลียมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รวบรวมขอมูล
- ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
- จัดทํารายงาน
6. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแทงหินตัวอยางจากขอมูล
ที่มีอยูแลว
- รวบรวมขอมูล
- ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
- จัดทํารายงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ
นิคม ชยุตพงศ
วิจัยยุทธ
ชยุตพงศ นิคม
อรจิรา วิจัยยุทธ
ชยุตพงศ
บุญบันดาล

เจาหนาที่ วว.

180 ตัวอยาง

15
13 แหลง

5 รายงาน

1 รายงาน

1 รายงาน

1 รายงาน

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
1. การตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการ HSE
1.1 ตรวจประเมินภาคสนาม
1.2 การติดตามรายงานความกาวหนาดาน HSE
2. กลั่นกรองรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
3. การเขารวมพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม(EIA)

กลุมงานวิศวกรรมระบบและมาตรฐานทางเทคนิค
1. จัดเก็บ/ติดตาม/ขอมูล แหลงปโตรเลียมในทะเล
- แทนประกอบการผลิตปโตรเลียม จํานวน, ชนิด, ขนาด,
น้ําหนัก, อายุ, สภาพการใชงานและความแข็งแรง
- ทอสงปโตรเลียมระหวางแหลงจํานวน, ชนิด, ขนาด, น้ําหนัก,
อายุ, สภาพการใชงานและความแข็งแรงแหลงปโตรเลียมบนบก
- สถานีผลิตปโตรเลียม
- ทอขนสงปโตรเลียมระหวางแหลง
- สถานีขนสงปโตรเลียม
2. จัดเก็บ/ติดตามขอมูลระบบการผลิต (Production
Process) ของแหลงปโตรเลียม
3. จัดเก็บ/ติดตาม/ขอมูล หลุมผลิตที่ทําการ Plug &
Abandonment เรียบรอยแลว
4. โครงการผลิต LNG จาก FLARE GAS แหลงหนองตูม
แปลงสัมปทาน S1 2549 ตอเนื่อง 2550
5. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการนํากาซธรรมชาติ
ที่เผาทิ้งมาใชประโยชนกับทองถิ่นโดยตรง 2550 ตอเนื่อง
โรงทอดกลวย

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ วส.
8 ครั้ง
13 ครั้ง
6 ครั้ง
12 ครั้ง

1

1
1
1
1

2
3
1

1
1

1
3
1

2
1
1

1

1
3
1
1

1
3
1

1
1

1

1
1

พรศรี/ ฐปณี

วิศรุต/ปรศักดิ์
แหลง
100%

พื้นที่ทั้งบนบก
และในทะเล
ผลสรุปรายงาน
1 ฉบับ
สรุปรายงาน

50%

100%

50%

100%

พิพัฒน/สุพัฒน
ปรศักดิ์
พิพัฒน/สุพัฒน

50%

100%

วิศรุต/ปรศักดิ์

กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมงานวิศวกรรมการผลิต
1. ตรวจสอบและประเมินหลุมปโตรเลียม
2. ตรวจสอบดานวิศวกรรมการผลิต
3. ตรวจสอบปริมาณซื้อขายกาซธรรมชาติเหลวและน้ํามันดิบ
4. ตรวจสอบอุปกรณ มาตรวัดกาซธรรมชาติประจําป
5. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการปโตรเลียมดานความปลอดภัย
6. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการปโตรเลียมดานสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

หลุม
แหลง
ครั้ง
แหลง
ครั้ง
ครั้ง
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25
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25
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1
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2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ผูรับผิดชอบ

วีระศักดิ์

สํานักบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ

กองแผนงานเชือ้ เพลิงธรรมชาติ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
สํานักบริหารกิจการปโตรเลียมระหวางประเทศ
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมพื้นที่ทับซอนไทย-กัมพูชา
1. การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของวิธีการลากเสน
แบงเขตทางทะเลระหวางไทย-กัมพูชา
1.1. ดานการลากเสน
1.1.1 พิจารณาเลือกแผนที่ที่เหมาะสม/จัดหาแผนที่และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จะใช
1.1.2 ศึกษาเทคนิคการลากเสน
1.1.3 จัดอบรมเทคนิคการลากเสน
1.1.4 กําหนดสมมติฐานสําหรับใชในการลากเสน
1.1.5 ทดสอบสมมติฐานการลากเสนโดยใชวิธี manual
บนแผนที่และโปรแกรมสําเร็จรูป
1.1.6 ดูงาน/หารือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลากเสน
1.1.7 จัดทําขอมูลแผนที่สําหรับแตละกรณี
1.2 ดานศักยภาพปโตรเลียม
1.2.1 รวบรวมและตรวจสอบชนิด/ประเภทของขอมูลสํารวจ
1.2.2 ศึกษาและแปลความหมายขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
1.2.3 ประชุม/หารือรวมกับหนวยงานอื่น
(สจ., ศข. และผูรับสัมปทาน)
1.2.4 วิเคราะห/ประเมินศักยภาพปโตรเลียมและจัดทําแผนที่
1.3 บูรณาการขอมูลดานศักยภาพปโตรเลียมกับแผนที่สําหรับ
แตละกรณี
1.4 สรุปผลการศึกษา

กลุมกิจการตางประเทศ
1. การเขารวมประชุมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานพลังงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.1 การประชุมระดับทวิภาคี
1.2 การประชุมระดับพหุภาคี

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
1. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรรวมไทยมาเลเซีย/ผูไดรับสัญญา
- แผนการดําเนินงานองคกรรวมฯ/ผูไดรับสัญญา
- การสํารวจปโตรเลียมแปลง B-17-01
- การพัฒนาปโตรเลียมแปลง B-17 ระยะที่ 1
- การผลิตปโตรเลียมแปลง A-18 ระยะที่ 1 & 2
- ตรวจสอบปริมาณสํารองปโตรเลียม
- ตรวจสอบภาคสนาม
- ตรวจสอบและนําสงรายไดปโตรเลียม
- ตรวจสอบการจัดเก็บรายไดขององคกรรวมฯ
- ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
- ตรวจสอบการเสนองบประมาณประจําป
- ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
- การอํานวยสะดวกของผูประกอบการ
2. งานฝายเลขานุการของคณะกรรมการองคกรรวมฯ/
คณะอนุกรรมการองคกรรวมฯ
- งานประชุมองคกรรวมไทย-มาเลเซีย
- งานประชุมคณะอนุฯ ปรับปรุงโครงสรางฯ
- งานประชุมคณะกรรมการ ISC for Unitisation

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ผูรับผิดชอบ

(เปนครั้งคราว)

สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม

แผนปฏิบัติงานประจําป 2551
กลุมสงเสริมการประกอบการ/สํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม
ประเภทงาน ภารกิจงานประจํา
กิจกรรมหลัก/ยอย
กลุมสงเสริมการประกอบกิจการ
1. การตรวจสอบการใชสิทธิพํานักผูเชี่ยวชาญและการนําเขา
วัสดุอุปกรณ
1.1 ตรวจสอบการเขาพํานักในราชอาณาจักรของผูเชี่ยวชาญ
และการนําเขาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียม
ตามมาตรา 69 และ 70 แหง พ.ร.บ. ปโตรเลียมพ.ศ. 2514
1.2 การตรวจสอบและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
กิจการปโตรเลียมดานผูเชี่ยวชาญ
1.3 การตรวจสอบและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบกิจการ
ปโตรเลียมดานวัสดุอุปกรณ
2. การประสานความรวมมือ/ประชุมหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในกิจการปโตรเลียม
2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา
69 และ 70
2.2 ประชุมคณะทํางานศึกษาและวางระบบในการใชสิทธิตาม
มาตรา 69 และ 70

กลุมจัดเก็บรายได
1. จัดเก็บรายไดคาภาคหลวงและตรวจสอบตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ปริมาณซื้อขายปโตรเลียม
1.2 การคํานวณราคาปโตรเลียม
1.3 จํานวนเงินคาภาคหลวงของแปลงสํารวจตามอัตราที่กําหนด
ในกฎหมาย
1.4 จํานวนเงินคาภาคหลวงที่ตองชําระตามสัดสวนสิทธิประโยชน
2 นําสงเงิน ขอรับคืนเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและตรวจสอบ
ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ปริมาณซื้อขายกาซ LPG
2.2 อัตราตามประกาศ
2.3 จํานวนเงินที่นําสงเงิน ขอรับคืนเงิน

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.

ครั้ง

1

1

1
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1

คน
1,800
รายการ
120,000

ครั้ง

12

ครั้ง

12

ราย

23

13

13

23

13

13

23

13

13

23

13

13

ราย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

น.ส.อุมาพร
อภิญญารัตน

กิจกรรมหลัก/ยอย
3. จัดเก็บผลประโยชนตอบแทนพิเศษและตรวจสอบ
ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 รายไดปโตรเลียม
3.2 รายจายปโตรเลียม
3.3 อัตราและจํานวนคาลดหยอนพิเศษ
3.4 ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะ
3.5 การคํานวณอัตราผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
3.6 จํานวนเงินผลประโยชนตอบแทนพิเศษที่ชําระ (ถามี)
4. ตรวจสอบรายงานคาใชจายปโตรเลียม
4.1 ประเมินความนาเชื่อถือของตัวเลขคาใชจาย
4.2 ประเมินความเหมาะสมของจํานวนเงินคาใชจายกับปริมาณงาน
4.3 วิเคราะหตนทุนการสํารวจและผลิต
5. ตรวจสอบการขอรับคืนคาสงวนพื้นที่
5.1 ปริมาณงานที่ทําในพื้นที่สงวน
5.2 คาใชจายในการสํารวจ
6. จัดทํารายงานการตรวจสอบตาม
ขอ 1-4 เสนอ อชธ.

กลุมสัมปทานปโตรเลียม
1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอผูกพันการสํารวจ
1.1 แจงเตือนผูรับสัมปทานกอนสิ้นสุดชวงหรือระยะเวลา
ตามขอผูกพัน
1.1.1 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศ
เชิญชวนครั้งที่ 19
- แปลง G4/48, G9/48, G12/48
- แปลง L13/48, L17/48, L21/48, L28/48, L29/48, G1/48
G10/48
- แปลง L53/48, G2/48, G3/48, G6/48
- แปลง G11/48, A4/48, A5/48, A6/48
- แปลง L3/48, L9/48, L39/48
1.1.2 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศ
เชิญชวนครั้งที่ 18
- แปลง L21/43, L22/43, L33/43, L44/43, G4/43, G5/43,
G9/43
- แปลง L15/43, L27/43
- แปลง L10/43, L11/43, L53/43, L54/43

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.
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ราย

แปลง

แปลง

ครั้ง

53

53

1

53

1

1

53

1

4

5
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กิจกรรมหลัก/ยอย
1.1.3 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศเชิญชวนอื่น

- แปลง 9A
- แปลง 14A, 15A
1.2 ตรวจสอบการดําเนินงานตามขอผูกพันทั้งดานปริมาณงาน
และปริมาณเงิน
1.2.1 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศ
เชิญชวนครั้งที่ 19
- แปลง G4/48, G9/48, G12/48
- แปลง L13/48, L17/48, L21/48, L28/48, L29/48, G1/48
G10/48
- แปลง L53/48, G2/48, G3/48, G6/48
- แปลง G11/48, A4/48, A5/48, A6/48
- แปลง L3/48, L9/48, L39/48
1.2.2 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศเชิญชวน

ครั้งที่ 18
- แปลง L21/43, L22/43, L33/43, L44/43, G4/43, G5/43,
G9/43
- แปลง L15/43, L27/43
- แปลง L10/43, L11/43, L53/43, L54/43
1.2.3 แปลงสํารวจที่ไดรับสัมปทานในรอบการประกาศเชิญชวนอื่น

- แปลง 9A
- แปลง 14A, 15A
1.3 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
1.4 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบเปนรายปเสนออธิบดี
2. การตรวจสอบขอมูลสัมปทาน
2.1 ตรวจสอบจํานวนและขนาดของพื้นที่ในแปลงสํารวจ ไดแก
พื้นที่ผลิต พื้นที่สํารวจ และพื้นที่สงวน
2.2 ตรวจสอบสัดสวน สิทธิประโยชนของผูรับสัมปทาน
2.3 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบรายเดือน
2.4 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจสอบเปนรายปเสนออธิบดี
(ตุลาคม 2551)
3. ตรวจสอบ ประสานงาน และจัดทําบัญชีการใชจาย
เงินผลประโยชนพิเศษตามสัมปทานปโตรเลียม
3.1 พิจารณาโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม/การประชุมสัมมนา
และเสนอความคิดเห็น
3.2 นําเสนออธิบดี เพื่อขออนุมัติ
3.3 แจงใหผูรับสัมปทานทราบ เพื่อประสานงานการเบิกจายเงิน
ในการจัดทําโครงการ/การฝกอบรม/การประชุมสัมมนา
3.4 จัดทําบัญชีการใชจายเงินผลประโยชนพิเศษตาม
สัมปทานปโตรเลียม

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.
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กิจกรรมหลัก/ยอย
4. การใหสัมปทาน
4.1 รับคําขอ
4.2 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับบริษัทและคุณสมบัติตามมาตรา 24 แหง พ.ร.บ.ปโตรเลียม
พ.ศ. 2514
4.3 แจงผลการตรวจสอบตาม 2 ใหผูขอสัมปทานทราบ
ภายใน 30 วันทําการ
4.4 พิจารณาคัดเลือกผูรับสัมปทานโดยใหคะแนนเปรียบเทียบ
ในเรื่องโครงการสํารวจปโตรเลียมและขอผูกพันดานปริมาณงาน
และปริมาณเงินและผลประโยชนพิเศษที่เสนอใหแกรัฐ
4.5 นําเสนอคณะกรรมการปโตรเลียม คณะอนุกรรมการพิจาณา
คําขอสัมปทานปโตรเลียม และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ขอกฎหมายและรางสัมปทานปโตรเลียม เพื่อขอความเห็นชอบ
ผลการพิจารณาคัดเลือกและรางสัมปทาน
4.6 นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัมปทานแก
ผูไดรับคัดเลือกที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปโตรเลียม
1.7 แจงผลการพิจารณาใหผูไดรับการคัดเลือก มาลงลายมือชื่อ
ในสัมปทาน
5. พิจารณาการขออนุญาตดําเนินการตาม
พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ของผูรับสัมปาน
5.1 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของเอกสาร
5.2 พิจารณาคําขอฯ และเสนอความคิดเห็น ตามขอกําหนด
ของกฎหมาย
5.3 นําเสนอคณะกรรมการปโตรเลียมและคณะอนุกรรมการพิจารณา

ขอกฎหมายและรางสัมปทาน เพื่อขอความเห็นชอบ
5.4 นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ (หากกฎหมายกําหนด)

5.5 แจงผลการพิจารณาใหผูรับสัมปทานทราบ
6. บริหารการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาปโตรเลียม
ในประเทศไทยใหแกหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปโตรเลียมและพลังงาน
6.1 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของเอกสารโครงการ
ที่เห็นควรจัดสรรเงินตามวัตถุประสงคการใชเงินที่กําหนดไวใน
ระเบียบ พน.วาดวยการเก็บรักษาและการบริหารเงินอุดหนุนฯ
พ.ศ. 2547
6.2 พิจารณาโครงการฯ และเสนอความเห็น
6.3 นําเสนอคณะกรรมการปโตรเลียมและคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินอุดหนุนฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
6.4 แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานที่ขอจัดสรรเงินฯ ทราบ

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
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กิจกรรมหลัก/ยอย
7. งานฝายเลขานุการฯ ในคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการปโตรเลียม
7.1 ประสานและเตรียมงานกอนการประชุม (นัดหมาย เบิกจาย
จัดเตรียม และจัดสงเอกสารฯ)
7.2 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
7.3 เขียนรายงานการประชุม
7.4 ประสานละเตรียมงานหลังการประชุม (จัดเตรียม
และจัดสงเอกสาร ฯลฯ)

เปาหมาย
(หนวยนับ)

ระยะเวลาดําเนินงาน
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.
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