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 แผนฯ 12 (ปี 60-64) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ 

การจัดหาพลงังานเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ  
มคีวามมัน่คง และสง่เสรมิการลงทนุ 

การก ากบัดแูลกจิการพลงังานและ
ราคาพลงังาน 

การพฒันาพลงังานทีย่ั่งยนืและ 
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

1. จัดหาและพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลังงาน 
2. ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทีส่รา้งมลูคา่เพิม่ 

3. พัฒนาปัจจัยแวดลอ้มสนับสนุนการจัดหาและ
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4. มรีะบบรองรับเหตฉุุกเฉนิดา้นพลังงาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  
การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พัฒนาอยา่งย่ังยนื 

การเป็นองคก์รสมรรถนะสงู 
ทีย่ดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

• อันดับความสามารถในการแขง่ขันดา้น โครงสรา้งพืน้ฐาน  
(Infrastructure) โดยสถาบัน IMD (Y2-7) 

• สัดสว่นของการใชก้า๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า  
(ลดลงเป็นรอ้ยละ 47 ในปี 2564) (Y1-7/ แผน12 ยทุธ 7)  

• สัดสว่นการใชพ้ลังงานทดแทนทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศใน 
การผลติไฟฟ้า ความรอ้นและเชือ้เพลงิชวีภาพ  
(เฉลีย่รอ้ยละของพลังงานขัน้สุดทา้ยเพิม่ขึน้เป็น 17.34 ในปี 2564)  
(Y1-7/ แผน12 ยทุธ 7) 

• คา่ความเขม้ขน้การใชพ้ลังงานขัน้สดุทา้ย Energy Intensity: EI 
(สดัสว่นการใชพ้ลังงานขัน้สดุทา้ยตอ่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ
ลดลดเป็น 7.70 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ/พันลา้นบาท ในปี 2564) 
(Y1-7/ แผน12 ยทุธ 7) 

• จ านวนแผนงาน และ/หรอื โครงการทีก่ าลังพัฒนา/โครงการน ารอ่ง/
โครงการทีม่กีารใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกับการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ
ไฟฟ้าในแตล่ะระยะ (แผนงาน/โครงการ) (Y1-7) 

• ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง่ลดลง
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 7 ของการปลอ่ยในกรณีปกต ิภายในปี 2563  
(แผน12 ยทุธ 4) 

1. การก ากับกิจการพลั งงานดา้นมาตรฐาน 
คุณภาพและความปลอดภัยของเชือ้เพลงิและ
การใหบ้รกิาร 

2. การออกกรอบกติการูปแบบและมาตรฐาน 
การแขง่ขัน 

3. การก าหนดโครงสรา้งราคาพลังงาน 

1.สง่เสรมิพลังงานทดแทนทัง้ผูผ้ลติ และผูใ้ชใ้ห ้
เพิม่สงูขึน้ตามแผน AEDP 

2.สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 
ตามแผน EEP 

3.สนับสนุนชุมชนในการสรา้งรายไดแ้ละพัฒนา
คณุภาพชวีติดว้ยเทคโนโลยพีลงังานทีเ่หมาะสม 

1. องคก์รสมรรถนะสงู 
2. ศนูยก์ลางขอ้มลู 
3. บรกิารตามหลักธรรมาภบิาลอยา่งมสีว่นรว่ม 

7. แผนแมบ่ทดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิสแ์ละ
ดจิทัิล (แผนยอ่ยโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน)  
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  
การพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
 

นโยบายรฐับาล 

4. การใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกร   
    และพัฒนานวตักรรม 
- สง่เสรมิการใชผ้ลผลติทาง การเกษตร   
  ในอตุสาหกรรมพลังงาน 

ห
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5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขันของไทย  
- เสรมิสรา้งความม่ันคงดา้นพลังงานใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้ 
- ยกระดับโครงขา่ยระบบไฟฟ้าและพลังงานใหม้คีวามทันสมัย       
  ท่ัวถงึ เพยีงพอ ม่ันคง และมเีสถยีรภาพ 
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1 2 3 4 

1 3 4 3 

1. สรา้งสรรคน์โยบายพลงังานเพือ่ความมัน่คงยั่งยนื 
(Energy Security and Sustainability) 

2.ขบัเคลือ่นนโยบายพลงังานของประเทศ 
(Policy Driving) 

3. มุง่สูอ่งคก์รสมรรถนะสงู  
(EPPO Excellence) 

1. สัดส่วนการใชพ้ลังงานขัน้สุดทา้ยต่อผลติภัณฑม์วลรวม
ภายในประเทศลดลง (Energy Intensity)  

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนสง่ลดลง 

3. การปรับปรงุและจัดท านโยบายการก าหนดโครงสรา้งอัตรา
คา่ไฟฟ้า 

1. ความส าเร็จในการจัดท าแผนผลักดันนโยบายดา้นพลังงาน 
(Policy Package)  

1.1 ความส าเร็จของการสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล) 
1.2 ความส าเร็จของการจัดท าแผนบรหิารจัดการกา๊ซธรรมชาต ิพ.ศ.    
      2561-2580 (Gas Plan 2018)  

1 

1. การพฒันาศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิ

หมายเหต ุ
ตัวเอยีง  คอื ตัวช ีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทฯ / แผน 12  
             คอื ตัวชีว้ดัทีเ่คยวดัในปี 2562 
Y2         คอื ตัวชีว้ดัตามแผนแมบ่ท 
Y1         คอื ตัวชีว้ดัตามแผนแมบ่ทยอ่ย 
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ตวัชีว้ดัการประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ล าดบั ตวัชีว้ดั 

ความเชือ่มโยงกบั  
5 องคป์ระกอบ 

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/ 
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/ แผน 12 / นโยบาย

รฐับาล น า้หนกั 
(รอ้ยละ) 

1 2 3 4 5 แผนแมบ่ทฯ แผนฯ 12 
นโยบาย 
รฐับาล 

อืน่ ๆ 

1 สดัสว่นการใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย
ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมภายใน 
ประเทศลดลง (Energy Intensity)  

      
15 

2 ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ในภาคพลงังานและคมนาคม
ขนสง่ลดลง 

     15 

3 การปรบัปรุงและจดัท านโยบายการ
ก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า 

     15 

4 
 

ความส าเร็จในการจดัท าแผนผลกัดนันโยบายดา้นพลงังาน (Policy Package) 

4.1 ความส าเร็จของการสง่เสรมิ
การใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ  
(เอทานอล) 

     
15 

4.2 ความส าเร็จของการจดัท า
แผนบรหิารจดัการกา๊ซ
ธรรมชาต ิพ.ศ. 2561-2580 
(Gas Plan 2018)  

    20 

5 การพฒันาศนูยส์ารสนเทศ
พลงังานแหง่ชาต ิ

 

 
  

 
   20 

รวม 100 
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เพือ่ใหท้กุภาคสว่นเพิม่ความตระหนักและสนับสนุนใหม้กีารใช ้

พลังงานอย่างคุม้ค่า โดยการท างานทีไ่ดผ้ลลัพธ์เท่ากับปกติ
แต่ใชพ้ลังงานนอ้ยลง ท าใหม้คีวามมั่นคงพลังงาน และมผีล
ใหค้่าใชจ้่ายครัวเรอืนลดลง อกีทัง้มผีลท าใหต้น้ทุนการผลติ
และการบรกิารลดลง 

ค าอธบิาย 

ปีงบประมาณ ปี 2557 
ปี 2558 

 
ปี 2559  

ปี 2560  
 

ปี 2561  

ผลการด าเนนิงาน 
(ktoe/Billion Baht) 

8.96 8.91 8.70  
 

8.51  
(growth  
-2.18%) 

8.42 
(growth  
-1.06%) 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 

ประโยชนท์ีค่าดวา่ประชาชนจะไดร้บั 

หนว่ยวดั: พนัตนัเทยีบเทา่น ้ามนัดบิ/พนัลา้นบาท (ktoe/Billion Baht) 

เป้าหมายตามแผนฯ 12 = 7.70 พันตันเทยีบเทา่
น ้ามันดบิ/พันลา้นบาท ในปี 2565 

8.96 8.91 

8.7 

8.51 
8.42 

7.7 

7 

7.2 

7.4 

7.6 

7.8 

8 

8.2 

8.4 

8.6 

8.8 

9 

9.2 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 
ตวัเลขยิง่ต า่ย ิง่ด ี

ตัวชีว้ัดเดมิ 1. สดัสว่นการใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ยตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity) 

Growth เฉลีย่ปี 59-61 = -1.62%  

เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่ผลติไดต้่อหน่วยรายได ้ ซึง่ปริมาณการใชพ้ลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เป็นเครือ่งบง่บอกถงึประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังานในการผลติเพือ่กอ่ใหเ้กดิรายได ้

ตัวชีว้ัดประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานทีเ่ป็นสากลและสือ่ถงึความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไดนั้น้จะเทยีบกับหน่วยผลผลติภาพ

ใหญข่องประเทศซึง่คอื “ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรอื GDP” โดยถอืวา่ GDP ซึง่เปรยีบเป็น “รายได”้ นัน้คอื

ผลผลติสดุทา้ยของการใชพ้ลังงาน ในการผลติผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรือบรกิารใดๆ) ซึง่ทุกประเทศจะมรีะบบการเก็บขอ้มลูและมกีารรายงาน 

คา่ GDP ของทกุประเทศ ดงันัน้ เมือ่ผลผลติไดเ้กดิขึน้จากการใชพ้ลงังานภาพรวมของประเทศ (ไมไ่ดแ้ยกประเภทของพลังงาน) พลังงานทีใ่ช ้

ในการผลตินัน้จะตอ้งมาจาก “ปรมิาณการใชพ้ลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนัน้ ตัวชีว้ัดประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานซึง่ถกูกล่าวถงึในเวที

นานาชาต ิคอื สดัสว่นของ “ปรมิาณการใชพ้ลงังานภาพรวมของประเทศ” ตอ่ “GDP” ซึง่สดัสว่นนีจ้ะเรยีกวา่ “Energy Intensity (EI)” 

Energy Intensity (ktoe/Billion Baht)=
Final Modern Energy Consumption (ktoe) 

GDP CVM reference year 2002   (Billion Baht) 
 

โดยที ่:  Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน (พนัตนัเทยีบเทา่น ้ามนัดบิ/พนัลา้นบาท) 

 Final Modern Energy Consumption (ktoe) = การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ัน้สดุทา้ย (พนัตนัเทยีบเทา่น ้ามนัดบิ) 

GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) = ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ โดยใชว้ธิแีบบปรมิาณลกูโซ ่(CVM 
:Chain Volume Measures) ปีอา้งองิ พ.ศ. 2545 (พนัลา้นบาท) 

 

โดยคาดการณ์วา่ ปี 2562 GDP เตบิโตไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 2.7 และราคาน ้ามนัดบิไมต่ า่กวา่ 69 ดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิา/บารเ์รล 

ทัง้นีก้ารวดัผลจะค านวณจาก GDP จรงิ ตามที ่สศช. โดยม ีLag Time 1 ปี เนือ่งจาก สศช. จะประกาศ GDP ปี 2562 ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ ์2563 

ดงันัน้ ในปี 2563 จะเป็นการรายงานผล EI ทัง้ปีของปี 2562  

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

8.42 ktoe/Billion Baht 8.39 ktoe/Billion Baht 8.36 ktoe/Billion Baht 

น า้หนกั 
15 
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เงือ่นไข 

การรายงานผลการด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกของกระทรวงพลงังาน จะรายงานเป็นทางการ โดยม ีLag Time 2 ปี เนือ่งจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในกระบวนการตดิตาม รายงานผล และทวนสอบ (Measurement 
Reporting and Verification : MRV) ขอ้มลู ซึง่ผลการลด GHG ภาคพลงังานตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะท างานประสานงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของกระทรวงพลงังาน และคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ไดร้ับการยอมรบัตามหลกัเกณฑม์าตรฐานสากลทีก่ าหนด ดงันัน้ ในปี พ.ศ.2562 จะสามารถรายงานผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกลา่สดุได ้ 
คอืปี พ.ศ.2560 

2.ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนสง่ลดลง 

ค าอธบิาย 

• หลักการค านวณการประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ไดค้าดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยใชปี้ พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005)  

เป็นปีฐาน มกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 186 MtCO2eq และคาดการณ์ วา่จะเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็น 367 MtCO2eq  ในกรณีปกต ิ(Business as Usual: BAU)  

         BAU : Business as usual [กรณีฐานทีใ่ชป้ระมาณการการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตในกรณีทีม่นุษยด์ าเนนิกจิกรรมตามปกตโิดยไม่มกีจิกรรมการลดก๊าซเรอืนกระจกใด ๆ เพิม่เตมิเลย] 

เทา่กับปรมิาณการปลอ่ย GHG จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในปี 2020 = 367 MtCO2eq               

         MtCO2eq = ลา้นตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู - รายงานการตดิตามประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน 

• ใชผ้ลด าเนนิงานจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลการด าเนนิงาน ปี 2556 
ลดได ้14.34 

MtCO2eq (4%) 

ปี 2557 
ลดได ้37.47 

MtCO2eq (10%) 

ปี 2558 
ลดได ้40.14 

MtCO2eq (11%) 

ปี 2559 
ลดได ้45.68 

MtCO2eq (12%) 

ปี 2560 
ลดได ้51.72 

MtCO2eq (14.09%) 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลดลง คณุภาพสิง่แวดลอ้มดขีึน้ 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2567) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

คา่เป้าหมาย 
ปี 2561 

51 MtCO2eq  
ปี 2562 

53 MtCO2eq  
ปี 2563 

55 MtCO2eq  
ปี 2564 

64 MtCO2eq  
ปี 2565 

71 MtCO2eq  

ตัวชีว้ัดเดมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

51.00 MtCO2eq  51.72 MtCO2eq  53.00 MtCO2eq  

(ทีม่า: รวมผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกจาก 8 มาตรการหลักทีร่ายงานในรายงานการตดิตามประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงาน ) 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

น า้หนกั 
15 
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ค าอธบิาย 

• สนพ. ด าเนนิการศกึษา ทบทวน และจัดท านโยบายการก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 (นโยบายการก าหนดโครงสรา้ง)  
• โดยการจัดจา้งทีป่รกึษาในปีงบประมาณ 2563 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของประเทศ/นโยบาย/เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ(กพช.) พจิารณาเห็นชอบและมอบส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลงังาน (กกพ.) ด าเนนิการก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าใหมต่อ่ไป 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลการด าเนนิงาน 21 ธ.ค. 58 
กพช. เห็นชอบนโยบาย 
การก าหนดโครงสรา้ง ปี 59-63  

กกพ.ด าเนนิการปรับปรงุ 
โครงสรา้ง ปี 58-60 

กกพ. ด าเนนิการศกึษาโครงสรา้งใหมต่ามนโยบายปี 59-63 รา่งขอ้เสนอโครงการ และ 
ของบปี 63 เพือ่ศกึษาทบทวน
นโยบายการก าหนดโครงสรา้ง
อัตราคา่ไฟฟ้า ปี 64-68 

สนพ. ตดิตามการด าเนนิการก าหนดโครงสรา้งของ กกพ. ตามมต ิกพช. 21 ธ.ค. 58 

ศกึษาทบทวนอัตราคา่ไฟฟ้า ตามชว่งเวลา ของการใช ้Time of Use Rate 
(TOU) 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2567)  

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

คา่เป้าหมาย • สนพ. จัดท ารา่งนโยบายการก าหนด
โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า ปี 64-68 
(พ.ย. 2563) 

• เสนอ กพช. พจิารณาเห็นชอบรา่งนโยบาย 
การก าหนดโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า ปี 64-68 
(ม.ีค. 2564)  

• กกพ. ประกาศโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า ปี 64-68 
(ไมใ่ชภ่ารกจิ สนพ.) 

• สนพ. ตดิตามประเมนิผล  
(เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูปรับปรงุตอ่ไป)  

• สนพ. ศกึษาทบทวนนโยบาย 
การก าหนดโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า 
ปี 69-73 

เง ือ่นไข 

1.ตอ้งไดร้ับการจัดงบประมาณปี 2563 ส าหรับโครงการศกึษาแนวทางการปรับปรงุและจัดท านโยบายการก าหนด
โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 ภายในกมุภาพันธ ์2563 
2. กรณีสถานการณ์ Covid-19 ลดระดับความรนุแรง จนสามารถจัดสัมมนารับฟังความคดิเห็นไดใ้นชว่งระหวา่ง               
1 ก.ค. – 18 ก.ย. 2563 
 

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั 
15 

หมายเหต ุ: นายกรัฐมนตรเีป็นประธานคณะกรรมการพลังงานแหง่ชาต ิ(กพช.) ตอ้งก าหนดใหม้กีารประชมุ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้

3. การปรบัปรงุและจดัท านโยบายการก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

• ผลการศกึษานโยบายการก าหนดโครงสรา้งอัตรา 
คา่ไฟฟ้าของตา่งประเทศ อยา่งนอ้ย 3 ประเทศ 

• ผลการศกึษาทบทวน/ปัญหาและอปุสรรคนโยบายเดมิและ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูผลการศกึษาของตา่งประเทศกับประเทศไทย 

• รา่งแนวทางการปรับปรงุและจัดท านโยบายการก าหนด
โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า ปี 64-68 ทีผ่า่นความเห็นชอบ
จาก ผอ.สนพ.  

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

มอีัตราคา่ไฟฟ้าทีเ่หมาะสม สะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิตามสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นธรรมตอ่ทัง้ผูผ้ลติ/จ าหน่าย/ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
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4. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนผลกัดนันโยบายดา้นพลงังาน (Policy Package) 

4.1 ความส าเร็จของการสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล) 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

- สรา้งความมั่นคงทางดา้นพลังงานโดย

การทดแทนการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ดว้ยเชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล) ทีส่ามารถ

ผลติไดใ้นประเทศ คดิเป็นมูลค่าทีท่ดแทน

ไดป้ระมาณ 77 ลา้นบาทตอ่วัน   

- สรา้งพืน้ฐานดา้นพลังงานทดแทนใหก้ับ

ประเทศ จากการใชผ้ลติผลทางการเกษตร

ภายในประเทศมาผลติเป็นเชือ้เพลงิชวีภาพ 

- ชว่ยกระตุน้ไม่ใหส้นิคา้เกษตรมรีาคาตกต ่า 

ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

- ลดปัญหาสิง่แวดลอ้มดา้นมลภาวะทาง

อากาศจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ในภาคคมนาคม และการส่งเสรมิการใช ้

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นเครื่องมือหนึ่งใน

มาตรการลดกา๊ชเรอืนกระจกในภาคพลงังาน  

น า้หนกั 
15 

ตัวชีว้ัดใหม ่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลการด าเนนิงาน 
ปรมิาณการใชเ้อทานอล 

(ลา้นลติร/วนั) 
3.33 3.67  3.94  4.20 4.41 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2567)  

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

คา่เป้าหมาย แนวทางในการสง่เสรมิให ้
มกีารใชน้ ้ามันแกส๊โซฮอล 
E20 เป็นเชือ้เพลงิหลัก 

หลักเกณฑก์ารค านวณราคา
อา้งองิเอทานอลมคีวามเหมาะสม 
เป็นธรรมตอ่ทกุภาคสว่น และ
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 

โรงงานผลติเอทานอลเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติและ 
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
โดยใชช้นดิน ้ามันใหเ้หมาะสม
กับรถยนตท์ีเ่ตมิได ้

ตดิตามและประเมนิผลการ
สง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

• รา่งแนวทางในการสง่เสรมิใหม้กีารใช ้

น ้ามันแกส๊โซฮอล E20 เป็นเชือ้เพลงิ
หลัก ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก  
ผอ.สนพ. 

• ไดแ้นวทางในการสง่เสรมิใหม้กีารใชน้ ้ามัน
แกส๊โซฮอล E20 เป็นเชือ้เพลงิหลัก ทีผ่า่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) 

• ไดร้า่งหลักเกณฑก์ารค านวณราคาอา้งองิ 
เอทานอลมคีวามเหมาะสม เป็นธรรมตอ่ 
ทกุภาคสว่น และสอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก ผอ.สนพ. 

ค าอธบิาย 

• เอทานอล คอื (ethanol) หรอื เอทลิแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) เป็นแอลกอฮอลช์นดิหนึง่ซึง่เกดิจากการน าเอาพชืมาหมักเพือ่เปลีย่นแป้งเป็นน ้าตาล จากนัน้จงึเปลีย่น

จากน ้าตาลเป็นแอลกอฮอล ์โดยใชเ้อนไซมห์รอืกรดบางชนดิชว่ยยอ่ย เมือ่ท าใหเ้ป็นแอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์95% โดยการกลัน่   

• การใชเ้อทานอลเป็นการสรา้งความมั่งคงดา้นพลงังานใหก้บัประเทศ ลดการสญูเสยีเงนิตราตา่งประเทศจากการน าเขา้น ้ามันชว่ยลดปัญหาสิง่แวดลอ้มดา้นมลภาวะทางอากาศ

จากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ในภาคคมนาคม ลดกา๊ชเรอืนกระจกในภาคพลงังาน และเพิม่รายไดใ้หแ้กภ่าคเกษตรของประเทศ เพือ่สง่เสรมิใหก้ารใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ

เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 2018 สนพ. จงึมแีนวทางการสง่เสรมิการใชเ้อทานอลมาผสมในน ้ามันเบนซนิ โดยการสง่เสรมิการใชน้ ้ามันแก๊สโซฮอล E20  

ใหเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกั 

• ปัจจัยทีจ่ะกระทบตอ่แนวทางการสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ 

1. การปรับเปลีย่นเป้าหมายการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพของแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018)  

2. กรณีสถานการณ์ราคาน ้ามันจากเชือ้เพลงิฟอสซลิมรีาคาทีต่ า่มากกวา่ราคาเชือ้เพลงิชวีภาพ และไมม่กีารสง่เสรมิการใชใ้นดา้นราคาจากกองทนุหรอืภาษี 

3. การปรับเปลีย่นเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า หรอื EV (Electric Vehicle) อาจท าใหส้ดัสว่นรถยนตต์า่ง ๆ เปลีย่นไป 
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4. ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนผลกัดนันโยบายดา้นพลงังาน (Policy Package) 

4.2 ความส าเร็จของการจดัท าแผนบรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาต ิพ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018)  

ค าอธบิาย 

แผนบรหิารจัดการกา๊ซธรรมชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580 (Gas Plan 2018) ประกอบดว้ย 4 สว่นหลัก คอื (1) ดา้นความตอ้งการใช ้(2) ดา้นการจัดหา  

(3) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และ (4) ดา้นยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ ซึง่มกีระบวนการโดยสรปุดังนีค้อื ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงาน

รับผดิชอบหลักในการจัดท า (รา่ง) Gas Plan 2018 รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะมกีารจัดประชมุรับฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพือ่ปรับปรงุ 

(รา่ง) Gas Plan 2018 ใหม้คีวามสมบรูณ์ กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทีรั่ฐมนตรวีวา่การกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ(กพช.) ทีน่ายกรัฐมนตรเีป็นประธาน เพือ่พจิารณา 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

- สรา้งความมั่นคงทางดา้นกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ ซึง่เป็น
เชือ้เพลงิหลักในการผลติไฟฟ้า รวมทัง้ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใน
ภาคอตุสาหกรรมและภาคขนสง่ นอกจากนี ้ยังเป็นวัตถดุบิใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมทีีช่ว่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

- กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิสะอาดสง่ผลดตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2564)  

ปีงบประมาณ 2563 2564 

คา่เป้าหมาย ได ้Gas Plan 2018 ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก กพช. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน า Gas Plan 2018 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

เงือ่นไข 

- หากมกีารทบทวนแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) จะตอ้งมกีารทบทวน 
Gas Plan 2018 ใหส้อดคลอ้งกัน สง่ผลใหก้ารจัดท า Gas Plan 2018 ลา่ชา้ออกไป  

- เป้าหมายของตัวชีวั้ดในระดับมาตรฐานและขัน้สงูขึน้อยูก่ับการจัดประชมุ กบง. และ กพช. ซึง่เป็นปัจจัยภายนอกทีอ่าจ
สง่ผลตอ่ความส าเร็จของตัวชีวั้ด  

ตัวชีว้ัดใหม ่

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนนิงาน สนพ. ร่วมกบักรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัจัดท า (ร่าง) Gas Plan 2018 โดยเมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2562  
ไดเ้สนอ กบง. เพือ่ทราบ ซึง่ กบง. มมีตรัิบทราบแนวทางการจัดท า Gas Plan 2018 และให ้สนพ. จัดรับฟังความคดิเห็น Gas Plan 2018  
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอ กบง. พจิารณาตอ่ไป 
 

น า้หนกั 
20 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

• ร่าง Gas Plan 2018 ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.)  

• Gas Plan 2018 ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
(กพช.)  

• หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างนอ้ย 1 หน่วยงานน า Gas Plan 2018 
ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
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5. การพฒันาศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิ

ค าอธบิาย 

จัดตัง้ศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิ(National Energy Information Center: NEIC) ขึน้เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐภายใตส้ านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน ภายในปี 2565 มีภารกิจหนา้ที่ในการบริการขอ้มูลดา้นพลังงานใหทุ้กกลุ่มเ ป้าหมาย ทั ้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

และภาคประชาชน ซึง่ถอืวา่เป็นบรกิารสาธารณะและไมม่วีตัถุประสงคใ์นการแสวงหาก าไร NEIC จะเป็นหน่วยงานหลักในการน าขอ้มูลดา้นพลังงานมาวเิคราะหว์จัิยเพือ่สือ่สาร

ใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ทัง้ดา้นการตัดสนิใจในการใชพ้ลังงาน และการประกอบธุรกจิดา้นพลังงาน โดยพัฒนาระบบขอ้มูลพลังงาน 

ของประเทศใหม้คีวามสมบรูณ์ และเกดิการบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูจากทกุหน่วยงานทีม่กีารจัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นพลงังานภายใตร้ะบบเดยีวกนั 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนนิงาน สนพ. มหีน่วยงานในก ากับทีด่ าเนนิการจัดเก็บและบรหิารจัดการขอ้มูลดา้นพลังงาน เพือ่ใชใ้นการพยากรณ์แนวโนม้ดา้นพลังงาน และจัดท าพรอ้มทัง้
เผยแพร่สถติขิอ้มลู และรายงานสถานการณ์พลงังานของประเทศ จัดท าขอ้มลูตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2535 

ตวัชีว้ดัส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

ประชาชนเกดิความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์ 
ทัง้ดา้นการตัดสนิใจในการใชพ้ลังงาน และการประกอบธุรกจิ
ดา้นพลังงาน 

แผนระยะยาว / Roadmap  (2563-2567) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

คา่เป้าหมาย มกีารเชือ่มโยงหรอืแลกเปลีย่น
ขอ้มลูดา้นพลงังาน 

จัดตัง้ NEIC เป็นหน่วยงาน
ภายในกระทรวงพลงังาน 

ประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ NEIC 

กรณีผลประเมนิใหแ้ยกออก
จากกระทรวงพลงังาน จัดท า
กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

เริม่แยก NEIC ออกจาก
กระทรวงพลงังาน 

เงือ่นไข 

- เฉพาะหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้มในการเชือ่มโยงขอ้มลู 
- กระทรวงพลังงานมอบหมายใหห้น่วยงานอืน่ด าเนนิการแทน 

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั 
20 

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100) 

• สนพ. มมีาตรฐานขอ้มลูในการเชือ่มโยง
หรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นพลงังาน 
 

• สนพ. มกีารเชือ่มโยงหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นพลงังาน
กบัหน่วยงานภายใตส้งักดักระทรวงพลงังานหรอื
หน่วยงานภายนอก อยา่งนอ้ย 2 หน่วยงาน 

• สนพ. มกีารเชือ่มโยงหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นพลงังาน
กบัหน่วยงานภายใตส้งักดักระทรวงพลงังานหรอืหน่วยงาน
ภายนอก อยา่งนอ้ย 5 หน่วยงาน 

• มกีารเผยแพร่รายงานทีไ่ดจ้ากการเชือ่มโยงหรอืแลกเปลีย่น
ขอ้มลูดา้นพลงังาน 
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พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวติที่ดีขึน้ของประชาชน 
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