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บทนํา 

 

กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 

    

  คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2534 อนุมัติใหคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ เปนผูพิจารณาจัดสรรการใชประโยชนเงินอุดหนุนจํานวน 350 ลานบาท ท่ีบริษัท เอสโซแสตนดารด

ประเทศไทย จํากัด มอบใหแก กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือมอบใหแก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

ตามนัยของสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับ บริษัท  

เอสโซ แสตนดารดประเทศไทย จํากัด เพ่ือใชจายในกิจการท่ีเก่ียวของกับการพลังงานและปโตรเลียมของ

ประเทศ  

 

  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน

จากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ

กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม จัดทําแผนการใชจายเงิน เปนรายปงบประมาณในชวงสามป

ขางหนา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาคําขอรับ

ความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานพลังงานและปโตรเลียม และทําหนาท่ีแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในการจัดสรรเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม และให

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดทํางบแสดงผลการรับจายเงินในระหวางปงบประมาณ และงบแสดง

ฐานะการเงินของกองทุน ณ วันสิ้นป งบประมาณ สงคณะกรรมการเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงพลังงาน 

เพ่ือทราบ และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพ่ือทราบ  

 

  รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี ้ คณะกรรมการกองทุนฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผล  

การดําเนินงาน กองทุนฯ ในรอบปงบประมาณ 2559 ซ่ึงเปนปท่ียี่สิบสี่ของการดําเนินงาน เสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงานเพ่ือทราบ และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพ่ือรับทราบผล การดําเนินงาน 

ประจาํปงบประมาณ 2559 

 

คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

               หนา 

 

บทนํา 

 

สวนท่ี 1  :  ภาพรวมกองทุนเงินอุดหนนุจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม          1 

1) ความเปนมา   1  

2) วิสัยทัศน   1  

3) องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ   1  

4) กลยุทธการดําเนินงานของกองทุนฯ   2  

5) วัตถุประสงคหลัก   2  

 

สวนท่ี 2  :  ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559             4 

1) แผนการใชจายเงินกองทุนฯ ปงบประมาณ 2559 – 2561   4  

2) การอนุมัติเงินกองทุนฯ ปงบประมาณ 2559   5  

3) กิจกรรมท่ีไดรับความชวยเหลือจากกองทุนฯ   7  

4) การเบิกจายเงินกองทุนฯ ท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2559 10  

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงานของกองทุนฯ  11 

 

สวนท่ี 3  :  แผนการใชจายเงินกองทุนฯ ประจําปงบประมาณ 2560  17 

 

สวนท่ี 4  :  รายงานสถานะเงินกองทุนฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 22 

1) งบแสดงฐานะการเงิน            22 

2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน          23 

3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน         24 

4) งบกระแสเงินสด             25 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน           26 

 



 
 
 

สวนท่ี 1  
ภาพรวมกองทุนเงนิอุดหนนุจากสญัญาโรงกลั่นปโตรเลียม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพรวมกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ความเปนมา 

 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2534 อนุมัติใหคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติ เปนผูพิจารณาจัดสรรการใชประโยชนเงินอุดหนุนจํานวน 350 ลานบาท ท่ีบริษัท เอสโซ แสตนดารด 
ประเทศไทย จํากัด มอบใหแก กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือมอบใหแก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ตามนัยของสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับ บริษัท เอสโซ  
แสตนดารดประเทศไทย จํากัด เพ่ือใชจายในกิจการท่ีเก่ียวของกับการพลังงานและปโตรเลียมของประเทศ  
  ท้ังนี้ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม จัดทําแผนการใชจายเงิน เปนรายปงบประมาณในชวงสามป
ขางหนา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาคําขอรับ
ความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานพลังงานและปโตรเลียม และทําหนาท่ีแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในการจัดสรรเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 

 
2. วิสัยทัศน 
 
  กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียมเปนกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือใหความชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพ ในกิจการท่ีเก่ียวของกับการพลังงานและปโตรเลียม ของประเทศ
อยางตอเนื่อง 
 
3. องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ 
  
  คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม ประกอบดวย 
 

 1. ปลัดกระทรวงพลังงาน      ประธาน 
 2. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน    กรรมการ  
 3. ผูแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ      กรรมการ  
 4. ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน         กรรมการ 
 5. ผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กรรมการ 
 6. ผูแทนกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
 7. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 2559 
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  อํานาจหนาท่ี 
 

  1) บริหารจัดการเงินตนกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม จํานวน 350 ลานบาท 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  2) จัดทําแผนการใชจายเงินเปนรายปงบประมาณในชวงสามปขางหนาเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุน และ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะปรับปรุงการจัดสรรเงินตามแผนการใชจายดังกลาวไดตามความจําเปนและ
เหมาะสมภายในวงเงินดังกลาว  
  3) ทําหนาท่ีแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค
ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม ภายใตกรอบของแผนการใชจายเงินเปนราย
ปงบประมาณในชวงสามปขางหนาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหความเห็นชอบ  

 
4. กลยุทธการดําเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 

 
1. ใหความชวยเหลือและสนับสนุน แกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานพลังงานและปโตรเลียม ภายใตกรอบ

แผนการใชจายเงินดอกผลกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม  
2. ปรับปรุงระเบียบ และหลักเกณฑ ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม ให

คลองตัว รวดเร็ว และมีความยืดหยุน เหมาะสมกับสถานการณการพลังงานและปโตรเลียม ของประเทศ 
3. ศึกษา ติดตาม สถานการณ ตลาดเงิน การธนาคาร เพ่ือบริหารเงินกองทุนฯ ใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
4. มุงเนนระบบธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุน 

เกิดความโปรงใส สรางความเชื่อถือเรื่องภาพลักษณ และความม่ันใจ รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
5. วัตถุประสงคของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 

 
 1. เพ่ือเปนเงินอุดหนุนหรือชวยเหลือแกโครงการทางดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน  
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและการใชพลังงาน และ/หรือการเสริมสรางความปลอดภัย
จากการพัฒนาและการใชพลังงาน 
 2. เพื่อการคนควา วิจัย การทดลองตรวจสอบ การศึกษาเกี่ยวกับการพลังงานและปโตรเลียม  
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและการใชพลังงาน การเสริมสรางความปลอดภัยจากการ
พัฒนาและการใชพลังงาน และ/หรือเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 
 3. เพ่ือเปนเงินอุดหนุนหรือชวยเหลือแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดทําโครงการสาธิต หรือ
โครงการริเริ่มท่ีเก่ียวกับการพลังงานและปโตรเลียม การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและ
การใชพลังงาน 
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 4. เพ่ือการศึกษา และ/หรือการฝกอบรม ตามโครงการในสาขาวิชาท่ีมีความจําเปน และเรงดวนหรือ
ขาดแคลน เพ่ือเปนการสรางสมรรถนะทางวิชาการของหนวยราชการ และ/หรือสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
การพลังงานและปโตรเลียม 
 5. เพื่อการโฆษณา การเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพลังงานและปโตรเลียม  
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและการใชพลังงาน และ/หรือการเสริมสรางความ
ปลอดภัยจากการพัฒนาและการใชพลังงาน 
 6. เพื่อการพิจารณาศึกษาในภาครัฐบาล หรือการเดินทางเพื่อศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา 
หรือปรึกษาหารือท้ังในประเทศหรือตางประเทศของขาราชการและ/หรือลูกจางของหนวยราชการท่ีเก่ียวกับ
การพลังงานและปโตรเลียม และ/หรือการจัดการประชุมเก่ียวกับการพลังงานและปโตรเลียม 
 7. เพ่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพลังงาน 
และปโตรเลียม 
 8. เพ่ือจัดสรางหองปฏิบัติงาน และ/หรือสํานักงานแหงใหมเพ่ิมเติมในสวนท่ีไมสามารถใชเงิน 
งบประมาณไดของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพลังงานและปโตรเลียม 

9. เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานเพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติวาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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สวนท่ี 2  
ผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ 2559 

 



ผลการดําเนินงานกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  แผนการใชจายเงินกองทุนฯ ปงบประมาณ 2559 - 2561 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จาก สัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนฯ จัดทําแผนการใชจายเงินเปนรายปงบประมาณในชวงสามปขางหนา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุน และให
คณะกรรมการ มีอํานาจท่ีจะปรับปรุงการจัดสรรเงินตามแผนการใชจายดังกลาวได ตามความจําเปนและ
เหมาะสม ภายในวงเงิน ดังกลาว 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดใหความเห็นชอบแผนการใชจายเ งินกองทุนฯ 
ปงบประมาณ 2559 - 2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ภายในวงเงินรวมท้ังสิ้น 90 ลานบาท โดยจัดสรร
สําหรับปงบประมาณ 2559 – 2561 เปนจํานวนเงินปละ 30 ลานบาท โดยใหคงเงินสํารองไวรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่อนุมัติตามแผน สวนที่จายนอยกวาใหนําไปเสริมในหมวดอ่ืนได สําหรับคาใชจายท่ีอนุมัติไปแลว
สําหรับปใด หากใชจายไมทันตามท่ีกําหนดใหผูกพันเพ่ือกันไวใชในปถัดไป โดยมีระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน จากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2546 เปนกรอบในการบริหารกองทุนฯ 
 

  สําหรับปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2559 - 2561 จึงใหความสําคัญกับทุนการศึกษา
และฝกอบรม ดังนี้  

1. การใหทุนการศึกษาและฝกอบรม เพ่ือเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจของหนวยงาน 

2. การฝกอบรมระยะสั้น 2 – 3 เดือน โดยเนนการฝกอบรมหลักสูตร Executive Course  
หรือ Intensive Course หรือหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพลังงานและปโตรเลียม และอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ท้ังนี้ สามารถจัดลําดับความสําคัญแยกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 

1. เงินทุนการศึกษาและฝกอบรม รอยละ 78  
2. การเดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา รอยละ 20 
3. คาใชจายในการบริหารงาน รอยละ 2 
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แผนการใชจายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 
 

ปงบประมาณ 2559 – 2561 

 
               (หนวย : ลานบาท) 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 รวม 
1.  การคนควา วิจัย และการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. การโฆษณา การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. เงินทุนการศึกษาและฝกอบรม 18.72 18.72 18.72 56.16 
4. การเดนิทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 4.80 4.80 4.80 14.40 
5. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. คาใชจายในการบริหารงาน 0.48 0.48 0.48 1.44 

รวม 24.00 24.00 24.00 72.00 

สํารองรอยละ 20 6.00 6.00 6.00 18.00 

 
2. การอนุมัติเงินกองทุนฯ ปงบประมาณ 2559 
 
  คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 (ครั้งท่ี 134) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ การประชุมครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 135) เมื่อวันศุกรที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ได
พิจารณาการจัดสรรทุนฯ ตามวัตถุประสงคและแผนการใชจายเงินฯ โดยใหความสําคัญกับทุนการศึกษาและ
ฝกอบรม ดังนี้  

1. การใหทุนการศึกษาและฝกอบรม เพ่ือเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจของหนวยงาน 

2. การฝกอบรมระยะสั้น 2 – 3 เดือน โดยเนนการฝกอบรมหลักสูตร Executive Course  
หรือ Intensive Course หรือหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพลังงานและปโตรเลียม และอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
   จึงไมไดมีการสนับสนุนความชวยเหลือในหมวดการคนควา วิจัย และการศึกษา หมวดการ
โฆษณา การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ และหมวดการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 

 
  โดยใหนํางบประมาณทั้ง 3 หมวดดังกลาว ไปสนับสนุนในหมวดทุนการศึกษาและฝกอบรม 
และหมวดการเดินทางเพื่อศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา สําหรับหมวดที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณมีจํานวน 3 หมวด ดังนี้ 
 

1. เงินทุนการศึกษาและฝกอบรม 
2. การเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา 
3. คาใชจายในการบริหารงาน 
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จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดการใชจาย 

 
  ดังนั้น ในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดจัดสรรเงินกองทุนฯ รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น  24,267,782.50 บาท ดังนี้ 
 
           (หนวย : บาท) 

หมวดรายจาย จํานวนเงิน  (บาท) 
1.  การคนควา วิจัย และการศึกษา 0.00 
2. การโฆษณา การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ 0.00 
3. เงินทุนการศึกษา และฝกอบรม 11,534,070.00 
4. การเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 12,253,712.50 
5. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 0.00 
6. คาใชจายในการบริหารงาน 480,000.00 

รวม 24,267,782.50 
 
 

การอนุมัติงบประมาณป 2559 แยกตามหมวดรายจาย 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

รอยละ 47.53 
รอยละ 50.49 

รอยละ 1.98 
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3.  กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
 

3.1 หมวดเงินทุนการศึกษาและฝกอบรม 
 
  คณะกรรมการกองทุนฯ มุงเนนความสําคัญในการสนับสนุนทุนการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือ
เปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายยุทธศาสตรและ
ภารกิจของหนวยงาน จึงไดอนุมัติทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษ และผูรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและฝกอบรมยืนยันการเขาศึกษา และฝกอบรม ในวงเงิน 11,534,070 บาท ดังนี้ 
 

ทุน 
จํานวนทุน/

โครงการ 

จํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

(บาท) 

ทุนการศึกษา   

1. ระดับปริญญาโทตางประเทศ 2 6,000,000.00 

2. ระดับปริญญาโทในประเทศ 8 1,851,560.00 

ทุนฝกอบรม   

3. ภาษาอังกฤษตางประเทศ 9 2,700,000.00 

4. ภาษาอังกฤษในประเทศ 26 819,510.00 

5. ภาษาจีนในประเทศ 1 10,000.00 

6. โครงการภาษาตางประเทศในประเทศ  3 153,000.00 

  11,534,070.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 2559 
7 



 

การอนุมัติทุนการศึกษาและฝกอบรม งบประมาณป 2559  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภาษาอังกฤษ  (2) 
โครงการภาษามาลายู  (1) 

Master of International Relations  
Renewable and Sustainable Energy 

Technologies 

 

จํา
นว

น 
(ท

ุน)
 

ประเทศ 

หลักสูตร 

จํา
นว

น 
(ท

ุน)
 

ปริญญาโทในประเทศ 
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 3.2  หมวดการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา 
 

   คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม ไดพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนฯ หมวดการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา โดยเนนการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการใหทุนการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเปนการสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ที่มีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายยุทธศาสตร และภารกิจของ
หนวยงาน จํานวน 9 หลักสูตร/โครงการ ในวงเงิน 12,253,712.50 บาท ดังนี้ 

1) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) จํานวน 1 โครงการ 

• โครงการ “ยุทธศาสตรในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพดาน
พลังงานในเชิงรุก” ในวงเงิน 5,000,000 บาท  

 
2) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จํานวน 2 หลักสูตร  

• Energy Statiatics Course ณ International Energy Agency (IEA) ประเทศ
ฝรั่งเศส วงเงิน 164,000.00 บาท 

• “โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหนโยบายและแผนบริหารและแผน พัฒนา
พลังงาน ระยะท่ี 1” ของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน ในวงเงิน 4,000,000 บาท  

 
3) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) จํานวน 2 หลักสูตร  
 

• ASTM International Training - Diesel Fuels Specifications and Test 
Methods Houston, TX, USA วงเงิน 336,450.00 บาท 

• Onshore Pipeline Facilities - Design, Construction and Operations - PL 42 
ประเทศสหรัฐอเมริกา วงเงิน 378,125.00 บาท 

 
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จาํนวน 4 หลักสูตร 

 

• การเดินทางไปประชุม IEA PVPS Executive Committee (EXCo) Meeting สมาชิก
เครือขายความรวมมือดานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ขององคการพลังงานระหวางประเทศ 
International Energy Agency Photovoltaic Power System : IEA PVPS ประจําปงบประมาณ 2559  
ประเทศเบลเยี่ยม หรือ ประเทศท่ี IEA PVPS กําหนด  วงเงิน 431,000.00 บาท 

• การเขารวมอบรม Green cities for Eco-efficiency สถาบัน The Institute for 
Housing and Urban Development Studies (HIS), The Erasmus University Rotterdam ประเทศ
เนเธอรแลนด วงเงิน 439,237.50 บาท 

• การศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและการจัดการรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศญี่ปุน วงเงิน 417,500.00 บาท 

• การศึกษาดูงานตนแบบระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage System) สําหรับการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ประเทศญี่ปุน วงเงิน 1,087,400.00 บาท  
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3.3  หมวดคาใชจายในการบริหารงาน 
 

  คณะกรรมการกองทุนฯ ไดอนุมัติเงินสนับสนุนจํานวน 480,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายท่ี
จําเปนในการบริหารงานฯ โดยแบงเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 

1)  คาจางลูกจางชั่วคราว   ในวงเงิน  240,000 บาท 
2)  คาตอบแทน    ในวงเงิน    80,000 บาท 
3)  คาใชสอย    ในวงเงิน    80,000 บาท 
4)  คาวัสดุสํานักงาน   ในวงเงิน    80,000 บาท 
 

4. การเบิกจายเงินกองทุนฯ ท่ีไดรับอนุมัติปงบประมาณ 2559 
 
  ในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดอนุมัติคาใชจายในหมวดเงินทุนการศึกษา
และฝกอบรม  หมวดการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา หมวดคาใชจายใน 
การบริหารงาน รวมเปนเงิน 24,267,782.50 บาท มีการเบิกจายไปแลวท้ังสิ้น 8,912,627.63 บาท ผูกพันไปป 
2560 เปนจํานวนเงิน 8,888,969.10 บาท โดยเปนคาใชจายในหมวดทุนการศึกษาและฝกอบรม และหมวด 
การเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 

 

หนวย : บาท 

หมวดรายจาย อนุมัติ 
การเบิกจาย 

ณ วันท่ี 
30 ก.ย. 59 

ผูกพัน  
ป 2560 

คงเหลือ 

1. การคนควา วิจัย และการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. เงินทุนการศึกษา และฝกอบรม 11,534,070.00 6,250,197.35 4,938,969.10 344,903.55 

4. การเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 12,253,712.50 2,437,750.28 3,950,000.00 5,865,962.22 

5. การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. คาใชจายในการบริหารงาน 480,000.00 224,680.00 0.00 255,320.00 

รวม 24,267,782.50 8,912,627.63 8,888,969.10 6,466,185.77 
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จํานวนเงิน (ลานบาท) 

การเบิกจายงบประมาณป 2559 
 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงานของกองทุนฯ 
 
  กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั ่นปโตรเลียม มีวัตถุประสงคใหนําดอกผลหรือ 
ผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุน ไปเปนเงินอุดหนุนหรือชวยเหลือโครงการคนควา ศึกษาวิจัย  ใหทุนการศึกษา 
และฝกอบรม การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานและสนับสนุน 
คาใชจาย ในการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม ฝกอบรมและสัมมนา แกหนวยงานท่ีเก่ียวกับ การพลังงาน
และปโตรเลียม ท้ังนี้ การดําเนินงานของกองทุน ไดอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาดานพลังงานและปโตรเลียม ดังนี้ 
 

5.1 ประโยชนในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาและฝกอบรม 
 

1) การศึกษาดานวิชาการ 
 

คณะกรรมการกองทุนฯ ไดมีการสนับสนนุการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ จํานวน 9 ทุน 
และในตางประเทศ จํานวน 2 ทุน ในหลากหลายสาขาวิชา ท้ังในดานวิศวกรรมศาสตร  รัฐศาสตร  และวิทยาศาสตร  

 

หลักสูตรท่ียืนยันเขาศึกษาป 2559 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวน (ทุน) 

หมวดการใชจาย 

วิศวกรรมศาสตร      รัฐศาสตร        วิทยาศาสตร 
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การใหทุนการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรอยางยิ่ง ทําให 
ผูเขาศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มาถายทอดใหแกผูรวมงาน
และนํามาใชในการปฏิบัติงานได ทําใหการปฏิบัติงานในการใหบริการและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาทิเชน  

 
■ การวิเคราะหสถานการณพลังงานของโลก และของประเทศไทย 
■ วิเคราะหปญหาท่ีมีความซับซอนจากการกรณีศึกษาตาง ๆ  
■ กาวทันเทคโนโลยีในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
■ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ทําใหเขาใจในธุรกิจพลังงานมากข้ึน  
■ การศึกษาวิชาสถิติสามารถนําไปใชในการวิเคราะหสถานการณพลังงานได 
■ การบริหารจัดการทรัพยากรดานพลังงานอยางมีคุณคา 
■ มีแนวคิด วิธีคิดท่ีหลากหลายในการใชพลังงานท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
2) การพัฒนาดานภาษาตางประเทศ 

 
 การฝกอบรมภาษาตางประเทศในประเทศ ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาทักษะ 

ภาษาอังกฤษท้ังการฟง พูด อาน เขียน และไดเรียนรูแนวทางในการพัฒนาทักษะตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารได อยาง
ถูกตอง โดยสามารถนําแนวทางและความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี และการสื่อสารกับ
ตางประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร รวมถึงภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เชน ภาษาจีน ภาษามาลายู 

 
 

การจัดสรรทุนฝกอบรมภาษาตางประเทศในประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559  
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 การฝกอบรมภาษาอังกฤษตางประเทศ ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทักษะ 
ความรู ความเขาใจ ในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ ไดอยางถูกตองตามหลัก 
ไวยกรณและเหมาะสมในสถานการณตางๆ โดยประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ไดเรียนรูวัฒนธรรม 
มาตรฐานความเปนอยู วิถีชีวิต ตาง ๆ ของประเทศท่ีไปศึกษา และของประเทศอ่ืนๆ จากเพ่ือนตางชาติ รวมท้ัง
ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางกัน อีกท้ังยังไดเรียนรูมาตรการและแนวนโยบายตางๆ ของ
ประเทศท่ีไปศึกษา ซ่ึงมีผูเขาฝกอบรมภาษาอังกฤษตางประเทศ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) 
2. ประเทศออสเตรเลีย 

 
การจัดสรรทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 ประโยชนในการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 
 

คณะกรรมการกองทุนฯ ไดสนับสนุนหมวดการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม 
อบรม และสัมมนา พิจารณาโดยเนนการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ
การใหทุนการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ที่มีสวนสําคัญ
ในการผลักดันนโยบายยุทธศาสตร และภารกิจของหนวยงาน เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

5.2.1 การเขารวมอบรม ณ ตางประเทศ 

• การเขาอบรมหลักสูตร “11th International Energy Agency 
Energy Statistics Course” โดย International Energy Agency (IEA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ระหวางวันท่ี 
29 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2559  ในวงเงิน 164,000 บาท ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ผูเขารวมอบรมและหนวยงาน ไดประโยชน ดังนี้ 

 

จํานวน (ทุน) 

ประเทศ 
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ผูเขารวมอบรม : 

1) ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการและเทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานพลังงาน ไดแก  ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ไฟฟา และการปลอย
มลพิษ CO2 ตลอดจนตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานพลังงานมากข้ึน  

2) สามารถกรอกขอมูลในตารางสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ได
อยางถูกตอง ท้ังดานอุปทาน (Supply) และอุปสงค (Demand)  
 

หนวยงาน : 

1) ผูเขาอบรมนําความรูไปปรับใชในการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอหนวยงานมากข้ึน โดยสามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Flow Chart หรือ Info Graphic 
เพ่ือใหงายตอการเขาใจ 

2) ไดแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ อีกท้ังยังเปนการสรางเครือขาย 
สรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานภายนอก 
 

• การเขาอบรมหลักสูตร Green cities for Eco-efficiency สถาบัน 
The Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), The Erasmus University 
Rotterdam ประเทศเนเธอรแลนด ในวงเงิน 439,237.50 บาทของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) เปนประโยชนตอผูเขาศึกษาดูงานและหนวยงาน ดังนี้  

 

ผูเขารวมอบรม : มีความรู ความเขาใจ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ปจจัยในการจัดทํานโยบายและแนวทางการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม
ในการสรางเมืองสีเขียว   

2) ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและปจจัยท่ีเก่ียวของ 

3) การบริหารจัดการแบบองครวมตอชุมชนเพ่ือใหเกิดความตระหนักถึง
การลดใชพลังงานและการสงเสริมประสิทธิภาพพลังงาน การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรตาง ๆ  

4) สามารถใหขอมูลความรูหรือแลกเปลี่ยนขอมูลดานพลังงานกับ
หนวยงานตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

 
หนวยงาน :  

1) นําความรูความสามารถมาพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยสามารถสนับสนุน
แผนอนุรักษพลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได 

2) นําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับการแผนงานดานพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได  

3) เปนประโยชนตอการประสานความรวมมือดานการอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในแงกลยุทธและการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานพลังงาน 

4) ผูเขาอบรมสามารถถายทอดขอมูล ความรูใหแกภาคสวนตาง ๆ 
และสือ่สารใหผูสนใจ หนวยงาน ภายนอก องคกรอิสระ และภาคเอกชนไดอยางถูกตอง  
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5.2.2  การศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
 

• การศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและการจัดการรางวัล
คุณภาพแหงชาติของประเทศญ่ีปุน วงเงิน 417,500 บาท ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) เปนประโยชนตอผูเขาศึกษาดูงานและหนวยงาน ดังนี้  

 
ผูเขารวมศึกษาดูงาน : ไดรับความรู ประสบการณ แนวคิด แนวทางการ

แกปญหา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน ในดานตาง อาทิ  

1) การพัฒนาองคกรและแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ/หลักการท่ีเปน
ระบบอยางจริงจัง โดยสิ่งสําคัญคือ การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องท่ีจะสรางความม่ันคงใหกับองคกร 

2) แนวคิด กลไก วิธีการแกปญหาและกลยุทธในการจัดการโรงไฟฟาของ
บริษัท Tokyo Electric Power Company (TEPCO) หลังจากบริษัทประสบอุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียร 
Fukushima ระเบิดเนื่องจากคลื่นสึนามิ 

3) แนวทางแกปญหาโครงการ Solar Cell ท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีติดกับทะเล  
ในเรื่องของโครงสราง และการติดตั้งแผง Solar Cell 

4) กระบวนการ ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพงานอยางเขมงวดของ
หนวยงานญี่ปุน 

 

หนวยงาน :  

1) มีเครือขายความสัมพันธกับ Japan Productivity Center for 
Socio-Economic (JPC) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดําเนินการเรื่องการสมัครขอรับรางวัลดานการบริหารจัดการ
องคกรคลายกับการสมัครขอรับรางวัล PMQA ของไทย 

2) มีเครือขายกับหนวยงานดานพลังงานของตางประเทศและสราง
ความรวมมือในอนาคตระหวางหนวยงานไทยและญี่ปุน 

3) ขอมูลดานการบริหารจัดการองคกรและขอมูลพลังงานของประเทศ
ญี่ปุน พรอมท้ังขอมูลสถานท่ีดูงานในสวนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานและเปนประโยชนในการประยุกตใชเพ่ือ
ปฏิบัติงานตอไป 

 

• การศึกษาดูงานตนแบบระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage 
System) สําหรับการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ณ ประเทศญ่ีปุน วงเงิน 1,087,400 บาท ของ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนประโยชนตอผูเขาศึกษาดูงานและหนวยงาน ดังนี้  
 

ผูเขารวมศึกษาดูงาน : ไดรับความรู และเพ่ิมพูนประสบการณ จาก
การศึกษาดูงาน ในเรื่องเก่ียวกับระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage System) ดังนี้  

1) วิสัยทัศนจากการศึกษาตนแบบ และการแลกเปลี่ยนขอมูลระบบเก็บ
สะสมพลังงาน ระบบการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร และระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุน
ลอยน้ํากับผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ 
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2) แนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ
ญี่ปุนเพ่ือนํามาปรับใชกับประเทศไทย 

3) สรางเครือขายดานพลังงานแสงอาทิตย และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เชน บริษัทผูผลิตระบบเก็บสะสมพลังงาน ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานแสงอาทิตยของประเทศญี่ปุน เปนตน 

 

หนวยงาน :  

1) มีบุคลากรท่ีมีวิสัยทัศนและมีประสบการณจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางในการสงเสริม หรือตอยอดงานตาง ๆ ท่ีหนวยงานกําลังดําเนินการอยู 
รวมถึงสามารถริเริ่มโครงการใหมใหกับองคกรตอไปได 

2) หนวยงานไดรับการยอมรับและเปนท่ีรูจักในระดับสากลมากข้ึน และมี
โอกาสท่ีจะไดบูรณาการ และสรางเครือขายการทํางานระหวางหนวยงานหรือองคกรของประเทศญ่ีปุนใน
อนาคต 
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สวนท่ี 3 
แผนการใชจายเงินกองทุนฯ  
ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จาก สัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนฯ จัดทําแผนการใชจายเงินเปนรายปงบประมาณในชวงสามปขางหนา เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือจากกองทุน และให
คณะกรรมการ มีอํานาจท่ีจะปรับปรุงการจัดสรรเงินตามแผนการใชจายดังกลาวได ตามความจําเปนและ
เหมาะสม ภายในวงเงิน ดังกลาว 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดใหความเห็นชอบแผนการใชจายเ งินกองทุนฯ 
ปงบประมาณ 2559 - 2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ภายในวงเงินรวมท้ังสิ้น 90 ลานบาท โดยจัดสรร
สําหรับปงบประมาณ 2559 – 2561 เปนจํานวนเงินปละ 30 ลานบาท โดยใหคงเงินสํารองไวรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่อนุมัติตามแผน สวนที่จายนอยกวาใหนําไปเสริมในหมวดอ่ืนได สําหรับคาใชจายท่ีอนุมัติไปแลว
สําหรับปใด หากใชจายไมทันตามท่ีกําหนดใหผูกพันเพ่ือกันไวใชในปถัดไป โดยมีระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน จากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2546 เปนกรอบในการบริหารกองทุนฯ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ไมไดมีการจัดสรรวงเงินสําหรับการคนควา วิจัย และ 
การศึกษา การโฆษณา การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ และการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการใชจายเงินกองทุนฯ ปงบประมาณ 2559 - 2561 จึงใหความสําคัญกับทุนการศึกษา
และฝกอบรม ดังนี้ 

1. การใหทุนการศึกษาและฝกอบรม เพ่ือเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ท่ีมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจของหนวยงาน   

2. การฝกอบรมระยะสั้น 2 – 3 เดือน โดยเนนการฝกอบรมหลักสูตร Executive Course  
หรือ Intensive Course หรือหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพลังงานและปโตรเลียม และอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน เพ่ือนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
แผนการใชจายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 

ปงบประมาณ 2559 – 2561 
               (หนวย : ลานบาท) 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 รวม 
1. การคนควา วิจัย และการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. การโฆษณา การเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. เงินทุนการศึกษาและฝกอบรม 18.72 18.72 18.72 56.16 
4. การเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 4.80 4.80 4.80 14.40 
5. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. คาใชจายในการบริหารงาน 0.48 0.48 0.48 1.44 

รวม 24.00 24.00 24.00 72.00 

สํารองรอยละ 20 6.00 6.00 6.00 18.00 

แผนการใชจายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม 
ปงบประมาณ 2560 
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  สําหรับแผนการใชจ ายเ งินกองทุนเ งินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันป โตรเ ลียม   
ปงบประมาณ 2560 ไดพิจารณาขอมูลจากงบแสดงผลการรับจายเงินในระหวางปงบประมาณ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบประมาณผูกพันตอเนื่องในชวงป 2559 ประกอบกับประมาณการรายรับของกองทุนฯ ท่ีไดรับ
ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําปของเงินกองทุนฯ ในชวงสามปขางหนาแลว ปรากฏวา ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2559 กองทุนฯ มีดอกผลสะสม จํานวน 81,057,619.39 บาท และมีภาระผูกพัน  
จํานวน 13,914,276.20 บาท ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีดอกผลคงเหลือท่ีสามารถนํามาจัดสรรได จํานวน 
67,143,343.19 บาท ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560 มีวงเงินเพียงพอท่ีจะนํามาจัดสรรได 30 ลานบาท  
ตามแผนการใชจายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานอนุมัติ 
 
  เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เม่ือวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 
2559 ครั้งท่ี 3/2559 (ครั้งท่ี 8) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล ประธานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ มีขอสั่งการดังนี้ 
 

1. การใชเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโตรเลียม ซ่ึงเปนกองทุนดานพลังงานใน
ระยะตอไปควรใหทุนในสาขาท่ีเก่ียวของกับดานพลังงานเปนหลักกอน โดยเห็นวาในอนาคตประเทศจะมีความ
ตองการนักวิจัยและนักวิชาการดานพลังงานจํานวนมาก 

2. ควรใหทุนในสาขาท่ีมีความเชื่อมโยงกับการเตรียมความพรอมใหกับขาราชการรุนใหม 
 

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560 ไดมีการกําหนดกลยุทธการจัดสรรทุนออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 

กลยุทธ รายละเอียด การศึกษา/อบรม/ดูงาน 
ในประเทศ 

กลุมเปาหมาย การศึกษา/อบรม/ดูงาน 
ตางประเทศ 

กลุมเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1 ทุนการศึกษา ปริญญา
เอกดาน
พลังงาน 

ปริญญาโท
ดานพลังงาน
และดาน
บริหาร 

ขาราชการบรรจุ
ใหม   (อายุงาน 
1 ป) 
สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

ปริญญา
เอกดาน
พลังงาน 

ปริญญาโท
ดานพลังงาน
และดาน
บริหาร 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

กลยุทธท่ี 2 ทุนฝกอบรม
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ภาษาอังกฤษ จีน มาลายู 
ญ่ีปุน หรืออื่น ๆ 

ขาราชการบรรจุ
ใหม 
(อายุงาน 1 ป) 
สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

ภาษาอังกฤษ จีน มาลายู 
ญ่ีปุน หรืออื่น ๆ 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

กลยุทธท่ี 3 การฝกอบรม 
Short 
Course 

- - - ดานเทคนิค 
ดาน Executive Program 

ผูบริหาร/
บุคลากรเพ่ือ
เตรียมเปน
ผูบริหาร 

กลยุทธท่ี 4 การศึกษา 
ดูงาน 

- เปดใหหนวยงาน
ภายในสังกัดกระทรวง
พลังงานขอรับการ
สนับสนุน 

- จัดดูงานเปนหมูคณะ 

ผูบริหารและ
ขาราชการใน
สังกัดกระทรวง
พลังงาน 

- เปดใหหนวยงานภายใน
สังกัดกระทรวงพลังงาน
ขอรับการสนับสนุน 

- จัดดูงานเปนหมูคณะ 

ผูบริหารและ
ขาราชการใน
สังกัดกระทรวง
พลังงาน 
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แผนการใชจายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโตรเลียม 
ปงบประมาณ 2560 

 

              หนวย : ลานบาท 
รายการ จํานวนทุน วงเงิน 

1. หมวดเงินทุนการศึกษาและฝกอบรม* 
   ทุนการศึกษา 
 ตางประเทศ 
    1) ปริญญาเอก 
          (วงเงินทุนละ 8.00 ลานบาท) 
 2) ปริญญาโท 
          (วงเงินทุนละ 3.00 ลานบาท) 
 
 ในประเทศ 

1) ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) 
    (วงเงินทุนละ 1.80 ลานบาท) 
2) ปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) 

           (วงเงินทุนละ 0.80 ลานบาท) 
3) ปริญญาโท  

           (วงเงินทุนละ 0.25 ลานบาท) 

 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

12 
 

19.52 
 
 

8.00 
 

3.00 
 
 
 

1.80 
 

0.80 
 

3.00 
 

    ทุนฝกอบรม    
       1) ทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษตางประเทศ  
          (วงเงินทุนละ 0.30 ลานบาท) 
       2) ทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศ 

 
5 
 

- 

 
1.50 

 
1.42 

2. หมวดการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน  
    ประชุม อบรม และสัมมนา*    

- 10.00 

3. หมวดคาใชจายในการบริหารงาน** 
    3.1  คาจางลูกจางชั่วคราว  
    3.2  คาตอบแทน 
    3.3  คาใชสอย 
    3.4  คาวัสดุสํานักงาน 

 0.48 
0.24 
0.08 
0.08 
0.08 

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน  30.00 
    หมายเหตุ   *  สามารถถัวเฉลี่ยคาใชจายในหมวดเงินทุนการศึกษาและฝกอบรม และหมวดการเดินทาง 
                                       เพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา ไดตามลําดับความสําคัญและเหตุผลความจําเปน 
 ** หมวดคาใชจายในการบริหารงาน ใหถัวจายทุกรายการในหมวดเดียวกันได 
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สวนท่ี 4 
รายงานสถานะเงินกองทุนฯ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























	AnnualReport-59(บทนำ)
	สารบัญ

	AnnualReport-59
	ภาพรวมกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
	ปีงบประมาณ 2539
	ปีงบประมาณ 2539  (ต่อ)
	ปีงบประมาณ 2540
	ปีงบประมาณ 2541
	ปีงบประมาณ 2542
	ปีงบประมาณ 2543
	ปีงบประมาณ 2544 
	ปีงบประมาณ 2545
	ปีงบประมาณ 2546
	ชื่อผู้รับทุน
	ปีงบประมาณ 2548
	ปีงบประมาณ 2549 
	ปีงบประมาณ 2550 
	ชื่อผู้รับทุน
	ปีงบประมาณ 2551 
	ชื่อผู้รับทุน
	ปีงบประมาณ 2552
	ชื่อผู้รับทุน
	ปีงบประมาณ 2553
	ปีงบประมาณ 2554
	ชื่อผู้รับทุน
	ปีงบประมาณ 2555

	ปีงบประมาณ 2536
	ปีงบประมาณ 2537
	ปีงบประมาณ 2538

	แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
	ปีงบประมาณ 2559 – 2561
	ปีงบประมาณ 2559 – 2561
	แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม

	แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
	ปีงบประมาณ 2560
	สรุปทุนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2536 – 2555

	ใบคั่น
	ปกกองทุน ปี 59-1
	สถานะการเงิน



