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หน้าท่ี 1 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตราที่ 4 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระยะ 5 ปี ที่ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมาตราที่ 9 
ก าหนดให้ในวาระแรก ให้ส่วนราชการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปี 2565 รวมทั้งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีขึ้น 

 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีการด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการฯ มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ กระทรวงพลังงาน 
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สนพ. 

 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของ สนพ. มีการระบุความสอดคล้องของภารกิจ 
ของ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กับ แผนต่างๆ ในระดับ 1, 2 และ 3 ตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดการผลักดันและบูรณาการนโยบาย รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์  
ตรงตามเป้าหมายของแผนต่างๆ รวมทั้งใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
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หน้าท่ี 2 

ส่ ว น ที่  ๒  ความสอดคล้ อ งกั บแผน  ๓  ระดั บ  ตามนั ยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563) 

 
 
รูปที่ 1 ระดับของแผน ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และแผนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ สนพ. 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผนระดับที่ ๑) 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580) อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สนพ. ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หน้าท่ี 3 

  1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ สนพ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

- ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากฐานทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ 

- ปรับปัจจุบัน  เ พ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ  
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

- สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ  
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน 
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สนพ. ประกอบด้วย 

 1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

 2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 
ประเด็น ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 
 ความเชื่อมโยงของภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่างๆ  

ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสามารถสรุปได้ 
ดังตารางที่ 1 
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หน้าท่ี 4 

ตารางที่ 1 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่างๆ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นย่อย ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

อุตสาหกรรมชีวภาพ สนพ. มีนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการน าชีวมวลมา
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดปัญหาภาวะ 
โลกร้อน และลดการปลดปล่อย PM 2.5  

อุตสาหกรรมและบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

สนพ. มีนโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน 

อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ 

สนพ. มีนโยบายเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 
ส่งเสริมการจัดหาพลังงานพลังงานให้เพียงพอ 
พร้อมทั้งเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกให้มีความสมดุลและ 
เกิดความมั่นคง 

โครงสร้างพื้นฐาน                
เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน เพื่อรองรับความม่ันคง 
และการเติบโตของประเทศ 

 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(ยุทธศาสตร์รอง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สนพ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้งสามด้าน อันจะน าไปสู่ 
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป 

2.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ สนพ. ประกอบด้วย 

 1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

 2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมดุลภายในขดีความสามารถของระบบนิเวศ 
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 4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ ธรรมาภิบาล 
 

  2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ สนพ. ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

3) การพัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ความเชื่อมโยงของภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่างๆ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่างๆ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นย่อย ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

ส่งเสริมการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศ 

ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

สนพ. มีนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ที่มี
ส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งม ี
การเข้าร่วมประชุมภายใต้อนุสญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลก 

มุ่งเป้าการลงทุนที่เป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศใน         
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สนพ. มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับการใช้พลังงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริม           
การใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายระบบ
โครงข่ายอัจฉริยะเพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นย่อย ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยลดความเข้มข้น
ของการใช้พลังงาน 

สนพ. มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ยุทธศาสตร์รอง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สนพ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน ทันสมัย  
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม  
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

3.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ สนพ. ประกอบด้วย 

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

  3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ สนพ. ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

2) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 

ความเชื่อมโยงของภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่าง  ๆ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  ในประเด็นต่างๆ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นย่อย ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาครัฐบริหารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุก
ภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

สนพ. มีนโยบายที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้
ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ 
บรรลเุป้าหมาย 

ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

สนพ. มีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ เพื่อส่งเสริม 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาครัฐมีความทันสมัย พัฒนาและปรับระบบวธิีการ
ปฏิบัติราชการที่ทันสมัย 

สนพ. มีนโยบายพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงาน         
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมทั้งมี 
การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  

๒.๒.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม  
ที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บทฯ เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง  
ช่วงละ ๕ ปี (ช่วงที่ 1: พ.ศ. 2561 - 2565 ช่วงที่ 2: พ.ศ. 2566 - 2570 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2571 - 2575 
และช่วงที่ 4: พ.ศ. 2576 - 2580) รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนงานและโครงการที่ส าคัญของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
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หน้าท่ี 8 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง 
(๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  
(๑๑) ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ (๒๓) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

  ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สนพ. ในแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  

 ๑) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ สนพ.) 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็น 
การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ เนื่องจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่  ซึ่ งจะกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค  ยกระดับผลิตภาพของ 
ภาคการผลิต และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อย่างไรก็ดีเพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศสามารถสนับสนุนการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  รวมถึง 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย  

 

ทั้งนี้ เป้าหมายค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 7 แสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 7 

ความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศดีข้ึน 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่ ง ขั นด้ าน โคร งสร้ า ง
พ้ืนฐาน อันดับที่ 45 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน เพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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หน้าท่ี 9 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีแผนย่อย 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 คือ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
แผนย่อยดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้รองรับความต้องการใช้
พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
อย่างยั่งยืน สนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือน าไปสู่
การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้านพลังงานในอนาคต สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของ  
แหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนาระบบก ากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขัน อย่างเสรีและเป็นธรรม 
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

(๑) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งระบบให้มีความมั่นคง 
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุน 
การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือน าไปสู่ 
การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้านพลังงานในอนาคต 

  (๓) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิต และ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยค านึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถ
ลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการก ากับดูแลให้สามารถควบคุม 
และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน
ระบบไฟฟ้าของประเทศ 

  (๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

  (๕) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจภาคขนส่ง  
และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  (๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการก ากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โดยเป้าหมาย ค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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หน้าท่ี 10 

ตารางที่ 5 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแม่บทฯย่อยโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

1. การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ลดลง 

สัดส่วนของการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ  ในการผลิต
ไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ 
(1) การทบทวนและจัดท าแผน PDP ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
(2) การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพ่ือรองรับความมั่นคง และ
การเติบโตของประเทศ 
(3) การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการ Gas  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
(4) การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพ่ือรักษา
ความมั่นคงกับปริมาณเพ่ือเปิดให้มีการแข่งขันและเกิด
ประโยชน์กับผู้บริโภค 

2. การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน 

สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตได้
ภายในประเทศในการผลิต
ไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 
15-18 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  
(1) การทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ  
(เอทานอล และไบโอดีเซล) 
(2) การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(3) โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุง
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของไทย 
(3) โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 
(4) โครงการศึกษาพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM 2.5 
(5) โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน 
ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

3. ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
ของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ความเข้มข้นการใช้
พลังงาน ไม่เกิน ๗.๔๐ 
พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  
(1) การจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการพลังงานรองรับ
นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า  
(2) โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมายการส่งเสริม 
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ  



 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

(3) โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 
(4) โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) 
(5) โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน
ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

4. การปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด 

มีแผนงาน และ/หรือ
โครงการที่ก าลังพัฒนา /
โครงการน าร่อง / โครงการที่
มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละระยะอย่าง
น้อย 8 แผนงาน/โครงการ 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574  
(2) โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

 
2) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (ประเด็นรองที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สนพ.) 

การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในและ 
นอกถิ่นก าเนิด เพ่ือลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้ง 
การลดความขัดแย้ง ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน การสร้างระบบฐานข้อมูลธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการ
ลงทุนและ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
ให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแล 
ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยให้ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับนานาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ จัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก าเนิดโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ 
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผู้ ก่ อมลพิษ พัฒนาและด าเนิ นโครงการที่ ยกระดั บกระบวนทัศน์  
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและ 
ธรรมาภบิาล  

ทั้งนี้ เป้าหมาย ค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 18 แสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 2565 
ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 18 

สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้าน
ความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่
ในอันดับต่ ากว่าที่ 50 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน มีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 คือ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ แผนย่อยดังกล่าวมุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ความส าคัญกับการก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการ  ด าเนินงานด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล และระบบ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน 
และด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดการของเสียมุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหาร จัดการพิบัติภัยทั้งระบบโดย
ค านึงถึงปจัจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

(๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก  
ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุม 
ทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย  
เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น  

(๒) ปรับตัวเ พ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย 
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนรายสาขาและรายพ้ืนที่ และมีการด าเนินการและติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง  

(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
และภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ 
ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ 
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล 
ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ  
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หน้าท่ี 13 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ ในอนาคต 
รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ทั้งนี้ เป้าหมาย ค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
แสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแม่บทฯย่อยการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ย่อยการสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทยลดลง 

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกโดยรวมในสาขา 
พลังงานและขนส่ง 
สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้
ผลิตภัณฑ์และ สาขาการ
จัดการของเสียลดลง  
อย่างน้อย ร้อยละ ๑๒  
จากกรณีปกติ 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการศึกษาพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบาย 
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหา 
การปลดปล่อย PM 2.5 
 

 

3) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ประเด็นรองที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ สนพ.) 

ภาครัฐของไทยก าลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 
อย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
อย่างสมบูรณ์ มีการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่ จ าเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ  
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ หน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็นต้องท างานในเชิงรุกและจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เน้นการมองภาพกว้างและ 
มองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หน่วยงานรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูล 
การวิเคราะห์ส าหรับการก าหนดนโยบาย การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถ
แข่งขันกับภาคส่วนอ่ืน โดยเฉพาะภาคเอกชนมีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ  
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หน้าท่ี 14 

ส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชนอันจะน ามาสู่ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพ่ือบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่มี 
การเชื่อมโยงการท างานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าว
จะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 
ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืนในสังคม ระบบการเงิน
การคลังของประเทศจะต้อง สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองความเร่งด่วน และมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภารกิจ และพ้ืนที่  
ซึ่งสามารถติดตามประเมิน ผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตาม ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ  

ทั้งนี้ เป้าหมาย ค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในประเด็นที่ 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 

บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

สนพ. มีนโยบายพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบ 
ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีแผนย่อยที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สนพ. ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 คือ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน  
มีเป้าหมาย คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดย
ต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน 
ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน รวมทั้งผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยง
หลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
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หน้าท่ี 15 

สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิม  พร้อมทั้งสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัต
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

(๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย  
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆ 
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
  (๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ ภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด  
  (๓) ปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการ 
ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ 
ไดม้าตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือเป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่
ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวกทันสถานการณ์ 

   ทั้งนี้ เป้าหมาย ค่าเป้าหมายระดับประเด็น และความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯย่อยการพัฒนาบริการประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแม่บทฯย่อยการพัฒนาบริการ
ประชาชน 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 ปี พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

งานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

กระบวนงาน 2,180 
กระบวนงานได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
(2) โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์
และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
(3) โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พลังงาน
แห่งชาติ 

 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน  

การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานแนวคิดและหลักการที่ส าคัญ 
ตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ .ศ. ๒๕๖๐ ได้ แก่  หลั กธรรมาภิบาล ความสุ จริ ต และ 
หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ 



 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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“ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็นเครื่องมือน าทางในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของ
การปฏิรูปด้านพลังงาน ส่งผลให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถด า เนินต่อไปได้อย่างมีการ 
บูรณาการและมีการ ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการทบทวนประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของ
ยุทธศาสตร์ชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มภายนอกและภายในประเทศ  
เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิรูปที่ใช้ประโยชน์จากโอกาส ก าหนดแนวทางเพ่ือลดอุปสรรคและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศระยะยาวที่ครอบคลุมใน ๓ มิติ ได้แก ่(1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการจัดหาพลังงาน (2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 
และ (3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการพร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน 

 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีเป้าหมายคือ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สนพ. 7 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 สรุปความเชื่อมโยงภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน  
กิจกรรมการปฏิรูป

ตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน  

ฉบับปรับปรุง  

เป้าหมาย 
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านพลังงาน ฉบับปรับปรุง  
 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๒  
การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ (Big Rock) 

1. เกิดการพัฒนาระบบข้อมูล
พลังงานของประเทศให้มีความ
สมบูรณ ์และเกิดการ 
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน  
2. เกิดการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักใน
การน าข้อมูลด้านพลังงาน 
มาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือสื่อสาร 
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งด้านการตัดสินใจในการ 
ใช้พลังงาน และการประกอบ
ธุรกิจด้านพลังงาน  
 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
(2) โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วย
วิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data 
Visualization เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ 
(3) โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์
พลังงานแห่งชาติ 
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หน้าท่ี 17 

กิจกรรมการปฏิรูป
ตามแผนปฏิรูป

ประเทศด้านพลังงาน  
ฉบับปรับปรุง  

เป้าหมาย 
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านพลังงาน ฉบับปรับปรุง  
 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

กิจกรรมการปฏิรูปที่ 4 
การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ เพ่ือเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสร้างทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New 
S-Curve) (Big Rock) 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับ 
ขีดความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมของไทย และ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และสร้าง
อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต (New S-curve)  
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐  

* หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไปด าเนินการตาม
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 
 
  

กิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 
ปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขัน 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุง
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย 2022 
เพ่ือให้ได้กระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ที่ค านึงถึงการกระจาย
สัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่
สมดุลเพ่ือลดความเสี่ยงของ
การจัดหาเชื้อเพลิง มีความ 
สมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าฐาน 
โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนอง
รวดเร็ว โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน และการผลิตไฟฟ้า 
ใช้เองของ Prosumer 
ค านึงถึงการบริหารแหล่ง
เชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้า และ
เงื่อนไขรายภูมิภาค  

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) การทบทวนและจัดท าแผน PDP ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(2) โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพ่ือรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าที่เกิดจาก Disruptive Technology 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหาร กิจการไฟฟ้า  
 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) การติดตามการด าเนินงานของ กกพ. ให้มีการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามนโยบาย
การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
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กิจกรรมการปฏิรูป
ตามแผนปฏิรูป

ประเทศด้านพลังงาน  
ฉบับปรับปรุง  

เป้าหมาย 
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านพลังงาน ฉบับปรับปรุง  
 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

(๑) การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การ
ก ากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และคงไว้ซึ่งความมั่นคง 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ที่ผลิตเอง ใช้เอง และซื้อขาย
ไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน  
(๒) ส่งเสริมและจัดท าระเบียบ
และกฎเกณฑ์ส าหรับ Third 
Party Access (TPA) ของ
ระบบ ส่งและระบบจ าหน่าย 
(๓) จัดท าแผนบูรณาการการ
ลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
พลังงาน ระยะ ๕ ปี ของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง  
(๔) รปูแบบและแผนที่น าทาง 
(Roadmap) เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้างการ
แข่งขัน กิจการไฟฟ้าของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมกับ
แนวโน้มของกิจการไฟฟ้าใน
อนาคต 
(๕) ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการจ าหน่าย (Retail) ใน
ระยะยาว 
(๖) ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้
สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และเพ่ือเตรียมการ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer 
(๗) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้า
โดยเปิดเผยข้อมูลและ
รายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง



 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน้าท่ี 19 

กิจกรรมการปฏิรูป
ตามแผนปฏิรูป

ประเทศด้านพลังงาน  
ฉบับปรับปรุง  

เป้าหมาย 
ตามแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านพลังงาน ฉบับปรับปรุง  
 

ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

ความรู้ความเข้าใจและ
เตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการ
ไฟฟ้าสู่ยุค Prosumer  
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
(๑) น าก๊าซธรรมชาติที่มีการ
กระจายแหล่งจัดหาในหลาย
ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคง
ทาง พลังงานให้กับประเทศ 
(๒) ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
(๓) น าก๊าซธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น
มาสร้างประโยชน์สูงสุด  

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) การติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง 
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
(2) การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพ่ือรองรับ
ความม่ันคง และการเติบโตของประเทศ 
(3) การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการ Gas 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
(4) การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพ่ือ
รักษาความมั่นคงกับปริมาณเพ่ือเปิดให้มีการแข่งขัน
และเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค 
(5) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-
ขาย LNG ของภูมิภาค (Reginal LNG Trading Hub) 

ประเด็นการปฏิรูป 
การส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า  
(แผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุ
แบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 

ประเด็นการปฏิรูป 
การส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บ
พลังงาน 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่ 
(แผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

สนพ. มีนโยบาย แผนงาน โครงการที่สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่ 
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๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖5) ได้จัดท าขึ้น 
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ  
สู่ความสมดุลและ ยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้า งขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยัง่ยืน” 

1) วัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สนพ. 

1.1) วัตถุประสงค์ท่ี 3 (ว ัตถปุระสงคห์ลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สนพ.) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และ มีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่  
โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ า  

1.2) วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

1.3) วัตถุประสงค์ท่ี 6 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

2) เป้าหมายรวมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สนพ. 

2.1) เป้าหมายรวมที่ 3 (เป้าหมายรวมหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สนพ.) ระบบเศรษฐกิจ 
มีความเข้มแข็งและแข่งขันโครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทย 
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

2.2) เป้าหมายรวมที่ 4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐  
ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
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ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะ 
มูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน  
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สนพ. 

ความเชื่อมโยงของภารกิจ สนพ. กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แสดงดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 สรุปความเชื่อมโยงของภารกิจ สนพ. ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายย่อยที ่8 
ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลติ
และบริการ 
1) พัฒนาต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ที่มศีักยภาพปัจจุบัน 
เพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนที่พัฒนาไปสู่
ยานยนต์ในอนาคต 
(ยานยนต์ไฟฟ้า) 

 

สนพ. มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน โดยมีแผนงาน โครงการที่
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
(1)  ติดตามการด าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ  
(2) การส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของประเทศไทย  
(3) การติดตามการด าเนินงานตาม
แผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศเพ่ือรองรับ
ความมั่นคง และการเติบโตของ
ประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

2) วางรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคต โดยมี
แนวทางพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ การวางแผนและ
พัฒนาก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต 
และ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรม
อนาคต 

(4) โครงการจัดท าแผนการพัฒนา
สถานีประจุแบตเตอรี่ส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมายการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 
(5) โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การลดก๊าซเรือน
กระจกและขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  
1) สนับสนุนการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
2) พัฒนามาตรการและ
กลไก เพ่ือสนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกใน
ทุกภาคส่วน  
3) ส่งเสริมภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลเกีย่วกับ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
4) เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การปรับตัวต่อการ

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมี
แผนงาน โครงการที่สนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการศึกษาพัฒนานโยบาย
และรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับ
นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากชีวมวลและลดปัญหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5  
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ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5) สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
(ยุทธศาสตร์หลักที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
สนพ.) 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์
ในภาพรวม  
มีเป้าหมายเพ่ือลด
ความเข้มการใช้
พลังงาน (Energy 
Intensity: EI) และ
ลดต้นทุน 
โลจิสติกส์ของ
ประเทศ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  
การพัฒนาด้านพลังงาน 
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน  
2) จัดหาพลังงานให้
เพียงพอและสร้างความ
มั่นคงในการผลิตพลังงาน 
3) เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการ การผลิต 
และการใช้พลังงาน
ทดแทน และพลังงาน
สะอาด 
4) ปรับปรุงและ
พัฒนาการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
และทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพ่ือ
เป้าหมายลดค่าความเข้มการใช้
พลังงาน โดยมีแผนงาน โครงการที่
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(1) โครงการจัดท าแผนการพัฒนา
สถานีประจุแบตเตอรี่ส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมายการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 
(2) โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบ 
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 
 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
พลังงาน เพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพ่ึงพา
ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 

สนพ. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ด้านพลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย โดยมีแผนงาน 
โครงการที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ 
(1) การประเมินผล 
การส่งเสริมการใชเ้ชื้อเพลิงชวีภาพใน
ภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์
การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ  
(2) โครงการศึกษาพัฒนานโยบาย
และรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้
ประโยชนจ์ากใบอ้อยรองรับนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับภารกิจ สนพ.  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชวีมวล
และลดปัญหาการปลดปล่อย PM 
2.5 

     

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

1.) แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)  
ของกระทรวงพลังงาน คือ การรวบรวมแผนบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย 5 แผน ดังนี้  

- แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) 

- แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP) 

- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) 

- แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

- แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 

2.) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน 

3.) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

“ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความม่ันคงและย่ังยืนของประเทศ ภายในปี 2579” 

๓.๑.๒ พันธกิจของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

1) เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 

2) เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 

3) เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4) ก ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 

5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 

6) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

๓.๑.3 อ านาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 

1) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 

2) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือจัดท า

กรอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

3) ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง 

4) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและ

พัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 

5) บริหารจัดการข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงาน และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง                  

ด้านพลังงานของประเทศ 

6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 



 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน้าท่ี 26 

ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

เรื่อง สร้างสรรค์นโยบายพลังงาน 
เพื่อความม่ันคงและยั่งยืน 
(Energy Security and 

Sustainability) 

เรื่อง ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 
ของประเทศ 

(Policy Driving) 

แผนปฏิบัติการเรื่อง 
มุ่งสู่องกรสมรรถนะสูง 
(EPPO Excellence) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
จ านวนแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติราชการ 
รายปี พ.ศ. 2565 

1. มีนโยบายที่น าไปสู่ความมั่นคงทาง
พลังงาน (Energy Security)/3 กิจกรรม 
 

2. มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Energy 
Development)/ 5 โครงการ, 7 กิจกรรม 
 

3. มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Energy 
Efficiency)/ 2 โครงการ 
 

4. มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environment)/ 2 โครงการ 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบาย (Policy Implementation) / 
7 โครงการ, 5 กิจกรรม 
 

2. ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation) / 
2 โครงการ, 2 กิจกรรม 
 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและด าเนินนโยบาย (Public 
Participation)/ 6 กิจกรรม 
 

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ (Thailand Energy 
Information Hub)/ 5 โครงการ,  
10 กิจกรรม 
 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
(Smart Colleague) / 1 แผนงาน,  
2 โครงการ,  23 กิจกรรม 
 

3. การปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
(Smart Work)/ 2 แผนงาน,  5 โครงการ,  
8 กิจกรรม 
 

4. บริหารกองทุนพลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ / 2 โครงการ, 1 กิจกรรม 

รวม 9 โครงการ 10 กิจกรรม รวม 9 โครงการ 13 กิจกรรม รวม 3 แผนงาน 14 โครงการ  
42 กิจกรรม 

รวม 3 แผนงาน 32 โครงการ 65 กิจกรรม 
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 จ าแนกตามแผนปฏิบัติการ 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability) 

1. มีนโยบายที่
น าไปสู่ความมั่นคง
ทางพลังงาน 
(Energy Security) 

1. จ านวน
นโยบาย แผน 
มาตรการ 
และแนวทาง
ที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทาง
พลังงาน 

1 1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความ
มั่นคงด้านพลังงาน 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
นโยบายและแผนด้านพลังงาน
ใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
และรองรับการพัฒนาของ
ประเทศในระยะยาว 
(2) ศึกษาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงนโยบายและแผน
พลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการในการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ ทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 
 
2. การพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบด้านพลังงาน 
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้าน
พลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบ
ต่าง ๆ          
(2) ด าเนินการผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

1. การทบทวนและจัดท า 
แผน PDP ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง (กฟ.) 
2. การติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติของประเทศเพ่ือ
รองรับความมั่นคง และการ
เติบโตของประเทศ (กป.) 
3. การจัดท าแผนพลังงาน 20 ปี 
(กย.) 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

2. มีนโยบายด้าน
พลังงานที่
สนับสนนุการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic 
Development) 

1. จ านวน
นโยบาย
ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันใน
กิจการ
พลังงาน 

1 1. จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการพลังงาน 
(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 
ในธุรกิจพลังงาน (การจด
ทะเบียนการก าหนดเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) 
(2) เสนอนโยบายให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรี (เช่น การ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้เกิด
การแข่งขันและลดการผูกขาด)  
(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน 
(เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 

1. การติดตามการด าเนินงาน
ตามแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ (กป.) 

2. การสง่เสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะของประเทศไทย (กอ.) 
3. โครงการการศึกษาแนวทาง 
ในการน ากลไก RECs มา
ปรับปรุงนโยบายและกลไกการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของไทย (กอ.) 
4. การติดตามโครงสร้างราคา
ขายปลีกก๊าซ NGV (กป.) 
5. การติดตามการให้ความ
ช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV ส าหรับรถโดยสาร
สาธารณะ (กป.) 
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอล และไบโอดีเซล) (กป.) 
7. การส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย 
LNG ของภูมิภาค (Reginal 
LNG Trading Hub) (กป.) 
8. โครงการศึกษาการทบทวน
ต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (กฟ.) 

2. จัดท านโยบายเพื่อการ
ก าหนดราคาพลังงานให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  

1. โครงการศึกษาสภาวะการ
แข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ของประเทศไทย (กป.) 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

(1) ทบทวนและเสนอแนะ
โครงสร้างราคาพลังงานที่เป็น
ธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วน   
(2) เสนอแนะนโยบายและ
ส่ ง เสริ มการแข่ งขัน ในภาค
พลังงานให้เป็นธรรม 

2. ศึกษาความเหมาะสมของ
ต้นทุนการจัดหาก๊าซ LPG ของ
ประเทศและทบทวนหลักเกณฑ์
การก าหนดราคา ณ โรงกลั่น
ของก๊าซ LPG (กป.) 
3. ศึกษาโครงสร้างการใช้
พลังงานและราคาพลังงานใน
ภาคขนส่งที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย (กป.) 

3. จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริม
โครงการประชารัฐ                
(Social Enterprise) 
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
โครงการประชารัฐด้านพลังงาน 
(2) จัดท าโครงการน าร่องของ
โครงการประชารัฐด้านพลังงาน 
(3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริม
โครงการประชารัฐด้านพลังงาน 

1. โครงการโรงไฟฟ้าประชารฐั
ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) 

3. มีนโยบายที่
น าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Energy 
Efficiency) 

1.จ านวน
นโยบายและ
มาตรการ
ส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 1. จัดท านโยบายและมาตรการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
(1) จัดท าโครงการน าร่องด้านการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) เสนอแนะนโยบายแผน 
และมาตรการ เพ่ือให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการศึกษาเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบ 
กักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่ (กอ.) 
(โครงการส าคัญฯ 65) 

2. ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผน EV (Road 
Map EV) 
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
(2) จัดท าโครงการน าร่องยาน
ยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ 
(3) เสนอนโยบายและมาตรการ
ที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

1. โครงการจัดท าแผนการ
พัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อ
รองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 
(กอ.) 
(โครงการส าคัญฯ 2565) 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

4. มีนโยบายที่
น าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

1. จ านวน
นโยบาย
มาตรการด้าน
พลังงาน
ทดแทนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 ศึกษาแนวทางการวาง
นโยบายด้านพลังงานทดแทน 
(1) จัดท าโครงการน าร่องด้าน
การใช้พลังงานทดแทนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) เสนอแนะนโยบายและแผน
มาตรการด้านพลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการศึกษาพัฒนา
นโยบายและรูปแบบธุรกิจการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ใบอ้อยรองรับนโยบายการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก 
ชีวมวลและลดปัญหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5 (กอ.) 
2. โครงการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
(กอ.) 

แผนปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบาย (Policy 
Implementation) 

1. จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนแผน
บูรณาการ 
พลังงานระยะ
ยาวของ
ประเทศ 

17 1. ส่งเสริมสนบัสนนุการ
ด าเนินงานตามแผน PDP 
(1) ผลักดันและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแผน PDP 
(2) การด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาระบบ Smart 
Grid/Grid Modernization 

1. การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานซื้อขายไฟฟ้าใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
6 ประเทศ (กฟ.) 
2. การประชุม ASEAN 
Power Grid Consultative 
Committee (APGCC) 
ระหว่างประเทศ (กฟ.) 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ 
สาขาพลังงาน (กฟ.) 
4. โครงการพัฒนาแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565 – 2574 (กฟ.) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน AEDP 
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงานทดแทนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 
 

1. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน
ด้ านอนุ รั กษ์ พลั ง งานและ
พลังงานทดแทน (กอ.) 
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(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (sustainable 
energy hierarchy) 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน EEP  (1) 
ผลักดันและส่งเสริมมาตรการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน  
(3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้าน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการการประกวดโครง
ร่างวิจัยพลังงานใน
ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 3 (กอ.) 
2. โครงการผลิตและเผยแพร่
สื่อรณรงค์เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (กอ.) 
3. โครงการลดการใช้พลังงาน
ในภาครัฐ (EUI) (กอ.) 
4. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา (กอ.) 
5. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(กอ.) 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน Oil 
(1) ผลักดันและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแผน Oil  
(2) ส่งเสริมและสนับสนุน
มาตรการและแนวทางการเพ่ิม
ความมั่นคงด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ Gas 
(1) ผลักดันและส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ Gas 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุน
มาตรการและแนวทางการเพ่ิม
ความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ 

1. การทบทวนและจัดท าแผน
บริหารจัดการ Gas  
(พ.ศ. 2561 – 2580) (กป.) 
2. การศึกษาสัดส่วนของ
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเพ่ือรักษา
ความมั่นคงกับปริมาณเพ่ือเปิด
ให้มีการแข่งขันและเกิด
ประโยชน์กับผู้บรโิภค (กป.) 
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2. ระบบกลไกการ
ติดตาม และ
ประเมินผลนโยบาย
พลังงานของ
ประเทศ  
(Energy 
Monitoring and 
Evaluation) 

1. ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
แผนด้าน
พลังงานที่ได้
จากการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

2 1. มีระบบ กลไก และ 
การติดตาม ประเมินผลนโยบาย
และแผนพลังงาน โดยด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินนโยบายและ 
แผนพลังงานของประเทศ 
(1) พัฒนาระบบและ 
เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล 
(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน 
ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินการจัดท านโยบายและ
แผน เพ่ือน ามาปรับปรุง
นโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ 
(3) จัดท าข้อเสนอแนะจากผล
การติดตามและประเมินผล 

1.การประเมินผลการส่งเสริม
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์
การก าหนดราคาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (กป.) 

2. การติดตามการด าเนนิงาน
ของ กกพ. ให้มีการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
เป็นไปตามนโยบายการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
ของประเทศไทย (กฟ.) 
3. การประเมินดัชนีชีว้ัดด้าน
พลังงานของประเทศ ปี 2565 
(กย.) 
4. โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศท.) 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมใน
การก าหนดและ
ด า เนิ นนโยบาย 
(Public  
Participation) 

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อ
การด าเนิน
นโยบาย
พลังงาน 

70 1. สื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายพลังงาน 
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบายและแผนพลังงานจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (Informing) 
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน 
(Partnership)  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์
ร่วมกัน 
(3) สร้างจิตส านึกด้านการเป็น
เจ้าของพลังงานของประเทศ 
(Citizen Control) 
(4) สร้างระบบและกลไกจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. การจัดท าแผนความ
ร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ (กย.) 
2. การประชุม ASEAN Smart 
Cities Network (ASCN) (กย.) 

3. การประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN 
Ministers on Energy 
Meeting: AMEM) (กย.) 
4. การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน 
(Senior official Meeting 
on Energy: SOME) (กย.) 
5. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ  
(ASEAN Special Senior 
Officials Meeting on Energy : 
Special SOME) (กย.) 
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6. การประชุม Regional 
Energy Policy and Planning 
Sub-Sector Network (REPP-
SSN) (กย.) 

แผนปฏิบัติการ เรื่อง มุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

1. เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ (Thailand 
Energy 
Information Hub) 

1. ระดับ
ความ ส าเร็จ
ของระบบ
ฐานข้อมูล
และ
สารสนเทศ 

5 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
พลังงานให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย (Database) 
(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูล
พลังงานของประเทศให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท 
(3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูล
กลางด้านพลังงานของประเทศ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศท.) 

2. โครงการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยด้านพลังงาน (กอ.) 
3. โครงการน าร่องพัฒนา 
Use Case การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์
เชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน (กฟ.) 

2. จ านวน
รายงานและ
ผลการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
พลังงาน 

14 1.วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์
สถานการณ์ด้านพลังงาน 
(Analytical & Modeling) 
  (1) วิเคราะห์สถานการณ์
พลังงานในปัจจุบัน  
  (2) พยากรณ์สถานการณ์
พลังงานในอนาคต 
  (3) วิเคราะห์แนวทางการ
วางแผนและบริหารจัดการ 
พลังงานให้ทันต่อสถานการณ์ 

1. โครงการส ารวจและปรับปรุง
การพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพ่ือรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าที่เกิดจาก 
Disruptive Technology (ศท.) 
2. การพัฒนาและปรับปรุง
แบบจ าลองการพยากรณ์ 
ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ (ศท.) 
3. การจัดท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review) 
(ศท.) 
4. การจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) 
ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
(กป.) 
5. การจัดหาข้อมูลและ 
Publication เพ่ือติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกด้าน
ปิโตรเลียม (กป.) 



 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

หน้าท่ี 34 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

6. การวิเคราะห์และจัดท า
ประมาณการณ์ 
ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ (ศท.) 
7. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูลพลังงานภายใต้
โครงการความร่วมมือด้าน
พลังงานในกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิค (Expert Group on 
Energy Data Analysis : 
EGEDA) (ศท.) 
8. การประชุมภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก (ศท.) 
9. การประชุมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียน (ศท.) 
10. การประชุมความร่วมมือ
ด้านข้อมูลพลังงานในฐานะ
ประเทศพันธมิตร (Association 
Country) ขององค์กรพลังงาน
ระหว่างประเทศ (ศท.) 
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3. ร้อยละ
การเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูล
พลังงาน 
 

5 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สู่สาธารณะ (Public) 
(1) พัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงาน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
น าข้อมูลพลังงานไปใช้
ประโยชน์ 
(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์
ด้านพลังงาน 

1. การสื่อสารการมีส่วนร่วม
ด้านนโยบายพลังงาน (ลก.) 
2. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
นโยบายและแผนพลังงาน 
- รายงานประจ าปีของ สนพ. 
(กย.) 
-  วารสารนโยบายพลังงาน 
(ลก.) 
- รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ (ศท.) 

2. บุคลากรมี
ความรู้และ
ความสามารถ 
(Smart 
Colleague) 

1. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
สนพ. 

90 1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างาน
และองค์กร (Attitude)  
(1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กร 
(2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร 
(3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการ
ท างาน (ความมีระเบียบ การแบ่ง
งาน การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน การแก้ไขปัญหาในการท างาน) 
(4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างานให้บุคลากร  
(Facilities & Welfare) 
(1) สร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรทีม่ีต่อคุณภาพชีวิตในที่
ท างาน 
(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม 
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากร 

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและสร้างเจตคติท่ีดี
ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (ลก.) 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 
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แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

2. ร้อยละของ
บุคลากรของ 
สนพ. มี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

80 
 

1. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน (Skill) 
 (1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 (2) จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
และสายงาน   
 (3) จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
ทั่วไปในปฏิบัติงาน 

1. การฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งและสายงาน (ทุก
หน่วยงาน) 
- หลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมผู้บริหาร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านยุทธศาสตร์
พลังงาน 
- อบรมกฎหมายเฉพาะด้าน 
- อบรมภาษาต่างประเทศ
ส าหรับนักกฎหมาย 
- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
- สัมมนาการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
- โครงการสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อแผนการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
- สัมมนาเรื่อง นโยบาย
ก าหนดโครงสร้างอัตรา 
ค่าไฟฟ้า 
- สัมมนาเรื่อง การทบทวน
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน 
- สัมมนา เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า
และระบบกักเก็บพลังงาน 
- การให้ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการส่งเสริมการแข่งขัน
ในธุรกิจปิโตรเลียม 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

2.การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
ทั่วไปในปฏิบัติงาน  
(ทุกหน่วยงาน) 
- โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
- การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาคระหว่าง
ชายหญิง 
- อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 
- อบรมทักษะทางการบริหาร
ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล 
- โครงการ Morning and 
Lunch talk at Secretariat 
of the Department 
- การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณแบบ
บูรณาการ 
- พัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร
ของ สนพ. 
- โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนพ. สู่การเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ สนพ. สู่ระบบราชการ 
4.0 

2. การวิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ (R&D) 
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัย 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. โครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ สนพ. สู่ระบบ
ราชการ 4.0 
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เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์หลัก / 
แนวทางการพัฒนา 

แผน / แผนงาน / โครงการ 
/กิจกรรม 

(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยง
เครือข่าย (Knowledge 
Assets) 

3. การปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Smart Work) 

1. การ
ประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ 
สนพ. 

75 – 
89.99 

1. พัฒนาระบบบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
  (1) การจัดองค์กร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในองค์กร 
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

1. แผนงานพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กพร.) 
- การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ 
สนพ. 
- การจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
- การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
- การควบคุมภายใน สนพ. 

2. แผนการบริหารองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล (ตส.) 
- โครงการบริหารคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน  
ตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบใน
ภาครัฐ 
3. การส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความ
โปร่งใสของ สนพ. (ลก.) 
4. การด าเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของภาครัฐ (VFM) 
(กย.) 
5. การด าเนินงานวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จในการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) 
(กย.) 
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6. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของ สนพ. (ลก.) 

7. การจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีของ สนพ. (ลก.) 

8. การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2569) (กย.) 

9. การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ สนพ. (กย.) 

10. โครงการสร้างสมดุลชีวิต
และการท างานตามหลักการ
พอเพียง (ลก.) 
11. การด าเนินการตามแผน
แม่บทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ. 
(ลก.) 

2. ระดับ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
สนพ. ต่อ
ระบบ ICT 

90 1. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
  (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือ
ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้ลดลง 

1. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
(ศท.) 
2. โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ศท.) 
3. โครงการพัฒนาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบยืนยันตัวตนแบบ 
Single Site-onเพ่ือรองรับ
การบูรณาการข้อมูลกับทุก
ภาคส่วน (ศท.) 
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4. โครงการระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลเพ่ือช่วยวิเคราะห์และ
แสดงผลในลักษณะ Data 
Visualization เพ่ือรองรับการ
เป็นศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาต ิ(ศท.) 

4. บริหารกองทุน
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
จากเงิน 
กองทุนเมื่อ
เทียบกับ
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน 

80 1. ก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารกองทุน เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร 
และเงินสนับสนุน 

1. โครงการทบทวนและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหาร
กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
โรงกลั่นปิโตรเลียม (ลก.) 
2. โครงการบริหารจัดการ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) 
(ลก.) 

หมายเหตุ  

1. โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ โครงการที่ใช้อักษรตัวหนา 
 
2. โครงการของบประมาณแผ่นดิน คือ โครงการที่มีการขีดเส้นใต้ 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1. ค่าธรรมเนียม...... - 

2. ค่าปรับ........ - 

3. ดอกเบี้ย ...... - 

รัฐวิสาหกิจ.......  1. ค่าเช่า ....... - 

2. ........... - 

3. ............ - 

รวมทั้งสิ้น  - - 
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๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 544.7475 ล้านบาท  

 
แผนปฏิบัติการ วงเงินรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน               

(ล้านบาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

(ล้านบาท) 

เงินกู้ 

(ล้านบาท) 

อ่ืนๆ 

(ล้านบาท) 

ใน
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

1. เรื่อง สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and 
Sustainability) 

101.2056 20.0000 - - - 81.2056 

2. เรื่อง ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 211.2792 21.9668 - - - 189.3124 

3. เรื่อง มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 232.2627 40.8927 - - - 191.3700 

รวมทั้งสิ้น 544.7475 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2565 

กลยุทธ์หลกั/ 
แนวทางการพัฒนา 

แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ งปม. กนช. กทอ. กทป. อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability) 
1.1 มีนโยบายที่
น าไปสู่ความ
มั่นคงทาง
พลังงาน (Energy 
Security) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 จ านวน
นโยบาย แผน 
มาตรการ และ
แนวทางที่
น าไปสู่ความ
มั่นคงทาง
พลังงาน 

1 1.1.1 สร้างสรรค์นโยบาย
เพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน 
  (1) ศึกษาวิเคราะหเ์พื่อ
สร้างนโยบายและแผนด้าน
พลังงานใหม่ที่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
รองรับการพัฒนาของ
ประเทศในระยะยาว 
  (2) ศึกษาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงนโยบายและแผน
พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  (3) เสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการในการ
จัดหาพลังงานให้เพียงพอ
กับความต้องการของ
ประเทศ ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤต 
1.1.2 การพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบด้านพลังงาน 
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงาน
ที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ  
(2) ด าเนินการผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 

การทบทวนและจดัท าแผน PDP ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
(Big Rock) 

- - - - - กฟ. 

การติดตามการด าเนินงานตามแผน
โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการ
เติบโตของประเทศ (Big Rock) 

- - - - - กป. 

การจัดท าแผนพลังงาน 20 ปี - - - - - กย. 
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1.2 มีนโยบาย
ด้านพลังงานท่ี
สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic 
Development) 

1.2.1 จ านวน
นโยบาย
ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันใน
กิจการ
พลังงาน 

1 1.2.1 จัดท านโยบายเพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน 
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ใน
ธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน 
การก าหนดเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง
กับธุรกิจพลังงาน) 
  (2) เสนอนโยบายใหเ้กิดการ
แข่งขันอย่างเสรี (เช่น การ
ปรับปรุงกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน 
เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลด
การผูกขาด)  
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน 
(เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 

การตดิตามการด าเนนิงานตามแนวทางการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ(Big Rock) 

- - - - - กป. 

การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย 

- - - - - กอ. 

โครงการศึกษาแนวทาง 
ในการน ากลไก RECs มาปรับปรุง
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของไทย  

- - - - 12.0000 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

กอ. 

การติดตามโครงสร้างราคาขายปลกีก๊าซ 
NGV 

- - - - - กป. 

การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคา
ขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรบัรถโดยสาร
สาธารณะ 

- - - - - กป. 

การทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอ
ดีเซล)  

- - - - - กป. 

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Reginal 
LNG Trading Hub) (Big Rock) 

- - - - - กป. 

โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
แนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
 
 

- - - - 15.0056 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

กฟ. 
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1.2.2 จัดท านโยบายเพื่อการ
ก าหนดราคาพลังงานให้เกิด
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม  (1) ทบทวนและ
เสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วน  
(2) เสนอแนะนโยบายและ
ส่งเสริมการแข่งขันในภาค
พลังงานให้เป็นธรรม 

โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันใน 
ตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย 

10.0000 - - - - กป. 

ศึกษาความเหมาะสมของต้นทุนการ
จัดหาก๊าซ LPG ของประเทศและทบทวน
หลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่น
ของก๊าซ LPG  

- 6.5000 
(ต่อเนื่องปี 
2564) 

- - - กป. 

ศึกษาโครงสร้างการใช้พลังงานและราคา
พลังงานในภาคขนส่งท่ีเหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย  

- 7.7000 
(ต่อเนื่องปี 
2564) 

- - - กป. 

1.2.3 จัดท านโยบายเพื่อ
ส่งเสริมโครงการประชารัฐ 
(Social Enterprise) 
   
 
 
 
 

โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรบัพ้ืนท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) 
- กพช. เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 ไดม้ีมติ
เห็นชอบให้หลักการให้ กฟภ.และบริษัท 
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารฐัส าหรับ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วน
ของการผลิตไฟฟ้าชีวมวล 12 เมกะวัตต์ 
โดยร่วมกับบริษัทชุมชนประชารัฐ/
วิสาหกิจชุมชน พร้อมท้ังให้รายงานผล
การด าเนินงาน ต่อ กบง. และมอบให้ 
กบง. พิจารณาการด าเนินการในสว่นของ
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (พืช
พลังงาน) โดยมีปรมิาณการรับซื้อไม่เกิน 
30 เมกะวัตต์  
 

- - - - - กฟ. 
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    - ในปัจจุบัน บริษัท พิอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์ เนช่ันแนล ได้ด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าประชารัฐในส่วนของชีวมวล 
จ านวน 12 เมกกะวัตต์ แล้ว โดยได้มีการ
ด าเนินการร่วมกับ เอกชน และวสิาหกิจ
ชุมชน 

      

1.3 มีนโยบายที่
น าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Energy 
Efficiency) 

1.3.1 จ านวน
นโยบายและ
มาตรการ
ส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 1.3.1 จัดท านโยบายและ
มาตรการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
  (1) จัดท าโครงการน าร่อง
ด้านการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) เสนอแนะนโยบาย
แผน และมาตรการ เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบ 
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี ่
(โครงการส าคัญฯ 65) 

- - - - 15.0000 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

กอ. 
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   1.3.2 ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV) 
  (1) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสรมิยานยนต์
ไฟฟ้า 
  (2) จัดท าโครงการน าร่อง
ยานยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะ 
  (3) เสนอนโยบายและ
มาตรการที่ส่งเสรมิยานยนต์
ไฟฟ้า 

โครงการจดัท าแผนการพัฒนาสถานีประจุ
แบตเตอรีส่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อ
รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ 
(โครงการส าคัญฯ 2565) 

- - - - 15.0000 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

 

กอ. 

       

1.4 มีนโยบายที่
น าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

 1.4.1 
จ านวน
นโยบาย
มาตรการด้าน
พลังงาน
ทดแทนท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  

 1 
  

1.4.1 ศึกษาแนวทางการ
วางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน 
  (1) จัดท าโครงการน าร่อง
ด้านการใช้พลังงานทดแทน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (2) เสนอแนะนโยบาย
และแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายและ
รูปแบบธุรกิจการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหา
การปลดปล่อย PM 2.5 

- - - - 10.0000 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

กอ. 

โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิง
พาณิชย์ในประเทศไทย 

10.0000 - - - - กอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving) 
2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบาย (Policy  
Implementation)  

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนแผน
บูรณา
การพลังงาน
ระยะยาวของ
ประเทศ 

17 2.1.1 ส่งเสรมิสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผน 
PDP 
  (1) ผลักดันและส่งเสริม
การด าเนินงานตามแผน 
PDP 
  (2) การด าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาระบบ Smart 
Grid/Grid Modernization 

การประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
ซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง  
6 ประเทศ 

0.5170 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กฟ. 

การประชุม ASEAN Power Grid 
Consultative Committee (APGCC) 
ระหว่างประเทศ 

0.5460 
(งบเจรจาฯ) 

- - -  กฟ. 

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่าง
ไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน  

0.8160 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กฟ. 

โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสมาร์ทกรดิของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 
(ระยะเวลา 18 เดือน ต่อเนื่องจากปี 
2563 สิ้นสดุโครงการวันท่ี 6 ตลุาคม 
2565 

- - - - 23.6000 
(กกพ.) 

กฟ. 
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   2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน AEDP 
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงานทดแทนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (sustainable 
energy hierarchy) 

โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการด าเนินงานด้านอนุรักษ์พลงังาน
และพลังงานทดแทน 

15.0000 - - - - กอ. 

2.1.3 ส่งเสรมิสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผน 
EEP  (1) ผลักดันและ
ส่งเสริมมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   (2) ส่งเสริม
การศึกษาและวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพ
พลังงาน (3) ส่งเสรมิ
โครงการน าร่องด้านการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการการประกวดโครงร่างวิจัย
พลังงานในระดับอุดมศึกษา ปีท่ี 3  

- - 10.0000 - - กอ. 

โครงการผลติและเผยแพร่สื่อรณรงค์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

- - 40.0000 - - กอ. 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI) 

- - 58.1000 - - กอ. 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา - - 34.0000 - - กอ. 
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศกึษา
ระดับอุดมศึกษา 

- - 16.6000 - - กอ. 
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2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน Oil 
  (1) ผลักดนัและส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามแผน Oil  
 (2) ส่งเสริมและสนบัสนุน
มาตรการและแนวทางการเพิม่
ความมั่นคงดา้นน้ ามนั
เช้ือเพลิง 

       

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ Gas 
  (1) ผลักดนัและส่งเสรมิการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ Gas 
(2) ส่งเสริมและสนบัสนนุ
มาตรการและแนวทางการเพิม่
ความมั่นคงดา้นก๊าซธรรมชาต ิ

การทบทวนและจดัท าแผนบริหารจัดการ 
Gas (พ.ศ. 2561 – 2580) (Big Rock) 

- - - - - กป. 

การศึกษาสดัสว่นของปรมิาณกา๊ซธรรมชาติ
เพื่อรักษาความมัน่คงกับปรมิาณเพื่อเปิดให้
มีการแข่งขันและเกดิประโยชน์กับผูบ้รโิภค 
(Big Rock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - กป. 
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2.2 ระบบกลไก
การติดตาม และ
ประเมินผล
นโยบายพลังงาน
ของประเทศ 
(Energy 
Monitoring and 
Evaluation) 
 
 
 

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
แผนด้าน
พลังงานท่ีได้
จากการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

2 2.2.1 มีระบบ กลไก และ
การติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน  
โดยด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงาน
ของประเทศ 
  (1) พัฒนาระบบและ 
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผล 
  (2) ติดตาม และ
ประเมินผล ก่อน ระหว่าง 
และหลังการด าเนินการ
จัดท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานของประเทศ 
 (3) จัดท าข้อเสนอแนะจาก
ผลการติดตามและ
ประเมินผล 

การประเมินผลการส่งเสรมิการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ
ทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

- 7.0124 
(ต่อเนื่องปี 
2564) 

- - - กป. 

การติดตามการด าเนินงานของ กกพ.  
ให้มีการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
เป็นไปตามนโยบายการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
(Big Rock) 

- - - - - กฟ. 

การประเมินดัชนีช้ีวัดด้านพลังงานของประเทศ 
ปี 2565 

- - - - - กย. 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
(Big Rock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.0818 - - - - ศท. 
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2.3 ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วน
ร่วมในการ
ก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย 
(Public  
Participation) 

2.3.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อ
การด าเนิน
นโยบาย
พลังงาน 

70 2.3.1 สื่อสารสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน 
  (1) พัฒนาช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนพลังงานจากผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(Informing) 
  (2) สร้างพันธมิตรด้าน
พลังงาน (Partnership)  
เพื่อแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและวิเคราะหร์่วมกัน 
  (3) สร้างจิตส านึกด้านการ
เป็นเจ้าของพลังงานของ
ประเทศ (Citizen Control) 
  (4) สร้างระบบและกลไก
จัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

การจัดท าแผนความร่วมมือด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศ 

- - - - - กย. 

การประชุม ASEAN Smart Cities 
Network (ASCN)  

0.3070 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กอ. 

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
(ASEAN Ministers on Energy Meeting: 
AMEM) 

0.2318 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กย. 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
พลังงาน (Senior official Meeting on 
Energy: SOME) 

0.2503 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กย. 

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

0.0926 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กย. 

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

0.1243 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - กย. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
3.1 เป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของ
ประเทศ 
(Thailand 
Energy 
Information 
Hub) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

5 3.1.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพลังงานใหม้ี
ประสทิธิภาพและทันสมยั 
(Database) 
  (1) รวบรวมและทบทวน
ข้อมูลพลังงานของประเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้ครอบคลมุพลังงาน 
ทุกประเภท 
  (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการ
ข้อมูลกลางดา้นพลังงานของ
ประเทศ 

โครงการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ (Big Rock) 

- - 150.0000 - - ศท. 

โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้าน
พลังงาน 

- - 10.0000 - - กอ. 

โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้
ประโยชน์จากข้อมลูดา้นไฟฟ้าในการ
วิเคราะหเ์ชิงนโยบายและการก ากบัดูแล
กิจการพลังงาน 

- - - - 15.8900 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

กฟ. 

3.1.2 จ านวน
รายงานและ
ผลการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.2 วิเคราะห์ข้อมลูและ
พยากรณส์ถานการณ์ดา้น
พลังงาน (Analytical & 
Modeling) 
  (1) วิเคราะหส์ถานการณ์
พลังงานในปัจจุบัน  
  (2) พยากรณ์สถานการณ์
พลังงานในอนาคต 
 
 
 
 

โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าทีเ่กิดจาก Disruptive 
Technology (Big Rock) 

- - - - 15.0000 
(กกพ.) 

ต่อเนื่องปี 
2564 

ศท. 

การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 

- - - - - ศท. 

การจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทย (Thailand Energy Review)  

- - - - - ศท. 

การจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) ด้านปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี                                           

- - - - - กป. 
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(3) วิเคราะห์แนวทางการ
วางแผนและบริหารจัด
การพลังงานให้ทันต่อ
สถานการณ ์
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และจัดท าประมาณการณ ์
ความต้องการพลังงานของประเทศ  

- - - - - ศท. 

การจัดหาข้อมลูและ Publication เพื่อติดตาม
และวิเคราะหส์ถานการณ์โลกดา้นปิโตรเลียม  

- - - - - กป. 

การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านข้อมลู
พลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้าน
พลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on 
Energy Data Analysis : EGEDA) 

0.2280 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - ศท. 

การประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศโลก 

0.3596 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - ศท. 

การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  

0.5280 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - ศท. 

การประชุมความร่วมมือด้านข้อมลูพลังงานใน
ฐานะประเทศพันธมิตร (Association 
Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 

0.1575 
(งบเจรจาฯ) 

- - - - ศท. 
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 3.1.3 ร้อยละ
การเพิ่มขึ้น
ของจ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูล
พลังงาน 
 

5 3.1.3 เผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์สู่สาธารณะ 
(Public) 
  (1) พัฒนาช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมลูพลังงาน 
  (2) ส่งเสรมิและสนับสนุน
การน าข้อมูลพลังงานไปใช้
ประโยชน ์
  (3) เผยแพรผ่ลการ
วิเคราะหด์้านพลังงาน 

การสื่อสารการมีส่วนร่วมดา้นนโยบาย
พลังงาน  

- - - - - ลก. 

 โครงการเผยแพร่ข้อมลูนโยบายและแผน
พลังงาน 
- รายงานประจ าปีของ สนพ. 

 
 
0.6000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

กย. 

- วารสารนโยบายพลังงาน 0.3000 - - - - ลก. 

- รายงานสถิติข้อมลูพลังงานของประเทศ 0.7500 - - - - ศท. 

3.2 บุคลากรมี
ความรู้และ
ความสามารถ 
(Smart 
Colleague) 

3.2.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
สนพ. 

90 3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ท างานและองค์กร (Attitude)  
  (1) สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 
  (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อ
องค์กร 
  (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการ
ท างาน (ความมีระเบียบ การ
แบ่งงาน การจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การแก้ไข
ปัญหาในการท างาน) 
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพและสร้าง 
เจตคติทีด่ีของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (ฝึกอบรม) 
 

0.1400 - - - - ลก. 
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   3.2.2 สร้างระบบคณุภาพ
ชีวิตที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & 
Welfare) 
  (1) สร้างความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อคณุภาพชีวิต
ในที่ท างาน 
  (2) ปรับปรุง เพิ่มเตมิ 
สวัสดิการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร 

แผนการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ด ี

- การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. 5.8520 - - - - ลก. 

- การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ. 

0.1100 - - - - ลก. 

โครงการสวัสดิการ สนพ. 
 
 
 

- - - - - ลก. 

3.2.2 ร้อยละ
ของบุคลากร
ของ สนพ. มี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

80 3.2.3 พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างาน (Skill) 
  (1) จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
  (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งและสายงาน   
  (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน 

 การฝึกอบรมเพื่อให้ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน 

- หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร ์ 0.0600 - - - - ลก. 

- การพัฒนาศักยภาพและเตรยีมความพร้อม
ผู้บรหิาร 

0.3040 - - - - ลก. 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน
ยุทธศาสตร์พลังงาน 

0.2460 - - - - ลก. 

- อบรมกฎหมายเฉพาะด้าน 0.2000 - - - - ลก. 

- อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักกฎหมาย 0.2000 - - - - ลก. 

- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรดา้นการเงิน 
บัญชี พัสด ุ

0.1000 - - - - ลก. 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 

0.0118 - - - - ตส. 

- สัมมนาการจัดท าค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้า 

0.2698 - - - - ศท. 
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    - โครงการสัมมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อ
แผนการจดัหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 

0.2082 - - - - กฟ. 

- สัมมนาเรือ่ง นโยบายก าหนดโครงสรา้ง
อัตราค่าไฟฟา้ 

0.2436 - - - - กฟ. 

- สัมมนาเรือ่ง การทบทวนนโยบายการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 

0.2256 - - - - กฟ. 

- สัมมนา เรือ่ง แนวทางการสง่เสรมิ
เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านยานยนต์ไฟฟา้
และระบบกักเก็บพลังงาน 

0.1751 - - - - กอ. 

- การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เรือ่งการส่งเสริม
การแข่งขันในธรุกจิปิโตรเลยีม 

0.3252 - - - - กป. 

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน 

- โครงการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศ 0.4110 - - - - ลก. 

- การส่งเสริมสิทธมินุษยชนและความเสมอ
ภาคระหว่างชายหญิง 

0.0184 - - - - ลก. 

- อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลงิและ
ฝึกซ้อมหนไีฟ 

0.0220 - - - - ลก. 

- อบรมทักษะทางการบริหารทีเ่กี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ในยคุดจิิทัล 

0.3000 - - - - ลก. 

- โครงการ Morning and Lunch talk at 
Secretariat of the Department 

0.0558 - - - - ลก. 

- การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการและ
งบประมาณแบบบูรณาการ 

0.2113 - - - - กย. 
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    - พัฒนาความรู้ดา้นคอมพิวเตอรส์ าหรับ
บุคลากรของ สนพ. 

0.1500 - - - - ศท. 

- การเสรมิสร้างประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ สนพ. สู่การเปน็
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย 

0.0264 - - - - กพร. 

- การเสรมิสร้างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ สนพ. สู่ระบบ
ราชการ 4.0  

0.2190 - - - - กพร. 

3.2.4 การวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ (R&D) 
  (1) สนับสนุนส่งเสรมิให้
บุคลากรผลติผลงานวิจัย 
  (2) ส่งเสรมิและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์ 
  (3) สร้างคลังความรู ้
เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Knowledge Assets) 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ สนพ. สู่ระบบ
ราชการ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

2.2416 - - - - กพร. 
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3.3 การ
ปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(Smart Work) 

3.3.1  
การประเมิน
ส่วนราชการ
ตามมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ 
สนพ.  

75 - 
89.99 

3.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
  (1) การจัดองค์กร การ
ปรับปรุงกฎระเบยีบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในองค์กร 
  (3) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการขององค์กรสู่
ระดับมาตรฐานสากล 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. 
- การจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ประจ าป ี
- การควบคุมภายใน สนพ. 

- - - - - กพร. 

แผนการบริหารองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- โครงการบริหารคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกนั
คุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ตส. 

- การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปช่ันกับมาตรฐานความ
โปร่งใสของ สนพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0184 
 

- - - - ลก. 
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- การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัตภิารกจิของภาครัฐ (VFM) 

- - - - - กย. 

- การด าเนินงานวิเคราะหร์ะดับ
ความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 
(PART) 

- - - - - กย. 

- การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ 
สนพ. 

- - - - - ลก. 

- การจัดท ารายงานการเงินประจ าปีของ 
สนพ. 

- - - - - ลก. 

- การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569) 

- - - - - กย. 

- การจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. 

- - - - - กย. 

- การด าเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของ สนพ. 
และแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม ของ สนพ. 

- - - - - ลก. 

- โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการท างาน
ตามหลักการพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

0.0954 
 

- - - - ลก. 
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 3.3.2 ระดับ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
สนพ. ต่อ
ระบบ ICT 

90 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT 
เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 
  (2) ส่งเสรมิการใช้ ICT 
เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ให้ลดลง 

โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรกัษา/
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่างๆ 

7.2400 - - - - ศท. 

โครงการจดัหาคอมพิวเตอร ์และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์  

3.7790 - - - - ศท. 

โครงการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และระบบยืนยันตัวตน
แบบ Single Site-onเพื่อรองรับการ 
บูรณาการข้อมูลกับทุกภาคส่วน 

4.5100 - - - - ศท. 

โครงการระบบบริหารจดัการข้อมลูเพื่อ
ช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
(Big Rock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0000 - - - - ศท. 
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3.4 บริหาร
กองทุนพลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.4.1 ร้อยละ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
จาก
เงินกองทุนเมื่อ
เทียบกับ
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน 

80 3.4.1 ก าหนดยุทธศาสตร์
การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการใช้
ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน 

โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 

- - - 0.4800 
 

- ลก. 

การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ  

- - - - - ลก. 

รวมงบประมาณทั้งหมดแยกตามแหล่งงบประมาณ 82.8595 21.2124 318.7000 0.4800 121.4956  

รวม 544.7475 

           
 




