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4 : รายงานประจำาปี 2556

“การพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ หากเกิดภาวะการ

ขาดแคลนน�้ามันและราคาน�้ามันมีความผันผวน อันเน่ืองจาก

ถูกควบคุมโดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน�้ามันรายใหญ่ 

เป็นบทเรียนให้แก่ประเทศน�าเข้าพลงังานทัง้หลาย ต้องตระหนกั

ถึงการพึ่งพาตนเองให้มากข้ึน โดยการพึ่งพาตนเองที่ดีที่สุด 

คือ การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ มาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประเทศมีการพึ่งพาตนเองอย่าง

เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน”

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) เป็นหน่วยงำน 

หน่ึงที่มีภำรกิจส�ำคัญในกำรเสนอแนะและก�ำหนดทิศทำงกำร

ด�ำเนินนโยบำยด้ำนพลังงำนที่ส�ำคัญของประเทศ เพื่อให้มี

พลังงำนใช้อย่ำงเพียงพอ มั่นคงและมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศ และภำวะควำมผันผวน

ของรำคำพลังงำนในตลำดโลก 

ส�ำหรับกำรด�ำเนินนโยบำยด้ำนพลังงำน ในปีงบประมำณ 

2556 สนพ. ยังคงมุ่งเน้นนโยบำยกำรจัดหำพลังงำนให้มีใช้

อย่ำงเพยีงพอและมัน่คงในระยะยำว อำท ิกำรจดัท�ำแผนพฒันำ

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงของกำรด�ำเนิน

กำรตำมแผนฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2573) กำร

ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และกำรรับซื้อ

ไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นต้น นอกจำกกำรด�ำเนิน

นโยบำยกำรจัดหำพลังงำนแล้ว สนพ. ได้มีนโยบำยส่งเสริม

ให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกสำขำเศรษฐกิจ 

ควบคู่กันไปด้วย โดยขับเคลื่อนผำ่นมำตรกำรต่ำงๆ ภำยใต้

แผนปฏิบัติกำรอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี ทั้งนี้ สนพ. ได้ตระหนัก

ดีว่ำกำรด�ำเนินนโยบำยด้ำนพลังงำนทั้งในส่วนกำรจัดหำและ

กำรอนุรักษ์พลังงำนให้ประสบผลส�ำเร็จ สำมำรถแก้ไขปัญหำ

พลังงำนในระยะยำวได้ จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ

พลังงำนให้สะท้อนต้นทุน ที่แท้จริง เพื่อให้รำคำพลังงำนใน

ประเทศเป็นไปตำมกลไกตลำด ซึ่งจะท�ำให้ทุกภำคส่วนหันมำ

ใช้พลังงำน อย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในช่วง

ที่ผ่ำนมำ สนพ. ได้ด�ำเนินนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำมำอย่ำง

ต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันก็ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน

จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว จึงได้แก้ไขปัญหำในระยะสั้น เพื่อ

บรรเทำผลกระทบที่มีต่อค่ำครองชีพของประชำชนไปพร้อมกัน

ด้วย อำท ิกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลกีก๊ำซ 

LPG ภำคครัวเรือน กำรก�ำหนดรำคำก๊ำซธรรมชำตจิำกแนวท่อ

ส�ำหรับ ภำคขนส่ง เป็นต้น 

“Energy shortages and oil price fluctuation, dictated  

by major oil producers and exporters, are lessons that 

oil-importing countries must learn and recognize to  

become more self-reliant. The best way to improve 

self-reliance is to use energy economically and efficiently.  

Moreover, a country needs to best turn indigenous  

natural resources into renewable energy through systematic  

approaches and under a clear direction.” 

The Energy Policy and Planning Office (EPPO) is 

tasked with prime responsibilities for giving advice on the 

formulation of the country’s core energy policies. EPPO 

strives for energy security, adequacy, and efficiency 

that respond to the country’s economic situation amid 

fluctuations of energy prices in the world market. 

EPPO in fiscal year 2014 still focused on adequate 

supply and long-term energy security, with its formulation 

of the Power Development Plan (PDP), of which the 3rd 

revision (2010 - 2030) is being implemented, promotion 

of power generation from renewable energy, and  

power purchase from neighboring countries. In addition 

to shaping energy supply policies, EPPO promotes energy 

efficiency in all economic sectors under the country’s 

20-year Energy Conservation Plan. EPPO recognizes 

that the long-term success of policies involving power 

supply and power conservation depends on realistic  

restructuring of domestic energy prices, which would 

allow local energy prices to align with market  

mechanisms. As a result, all sectors should use energy 

more conscientiously and efficiently. In its continuous  

effort to reform the energy price structure, EPPO  

recognizes negative impacts that could arise. Some 

measures, therefore, have been launched as a short-

term solution to cushion potential negative impacts on 

the public’s cost of living. Such measures include the 

mitigation of impacts of retail LPG price adjustment for 

the household sector and setting the prices of natural gas 

supply along gas transmission lines for the transport sector.
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 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ สนพ.  
อย่างต่อเนื่องตลอดไป และหวังว่าการด�าเนินงานตามนโยบาย  

แผนงาน และมาตรการต่างๆ ในอนาคตจะบรรลุผลส�าเร็จทุกประการ
I hope for continued support from all parties to EPPO’s 

future missions. I look forward to witnessing the success 
of all policies, plans, and measures.

“

”

นอกจำกกำรด�ำเนินกำรภำยในประเทศแล้ว สนพ. ยังได้

สร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนพลงังำนระหว่ำงประเทศ เพือ่แลกเปลีย่น

ควำมรู้ บูรณำกำรนโยบำย และข้อมูลพลังงำนกับหน่วยงำน

และองค์กรระหว่ำงประเทศ อำทิ ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำน

ในภูมิภำคอำเซียน ควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศใน

อนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง และควำมร่วมมือไทย - เยอรมัน ตำม

แผนอนุรักษ์พลังงำน เป็นต้น ควำมร่วมมือดังกล่ำวล้วนเอื้อ

ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนินโยบำยจดัหำและเพิม่ประสทิธิภำพกำร

ใช้พลังงำนในระยะสั้น และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน

ของประเทศไทยในระยะยำวต่อไป

ในนำมผู้บริหำร ผมขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ทุกระดับ  

ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่และทุ่มเทแรงกำยแรงใจปฏิบัติงำน

อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ รวมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ง

ภำครัฐและเอกชน ที่ได้ประสำนควำมร่วมมือ ในกำรด�ำเนิน

มำตรกำรต่ำงๆ ร่วมกัน จนท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถรับมือ

กับผลกระทบด้ำนพลังงำนทั้งในประเทศ และระดับโลกได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนขอขอบคุณประชำชนชำวไทยที่

ให้ควำมร่วมมือในกำรประหยัดพลังงำนและใช้พลังงำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

สดุท้ำยน้ี ผมหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำทกุท่ำนจะให้กำรสนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนของ สนพ. อย่ำงต่อเนื่องตลอดไป และหวัง

ว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรต่ำงๆ 

ในอนำคตจะบรรลุผลส�ำเร็จทุกประกำร ซ่ึงจะส่งเสริมให้

ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน และควำมยั่งยืนด้ำน

พลังงำนในอนำคต

Besides, EPPO has fostered international energy 

collaboration to boost the exchange of knowledge and 

integration of policies and information about energy 

affairs with a number of international agencies. Some 

deal with energy cooperation in ASEAN and power 

cooperation with countries in the Greater Mekong 

Sub-region (GMS), whereas one deals with cooperation  

with Germany in the Thai-German Programme on 

Energy Efficiency Development Plan (TGP-EEDP). Such 

collaboration enhances energy supply and increases 

short-term energy efficiency to strengthen long-term 

national energy security. 

On behalf of the EPPO management, I extend my 

appreciation to all staff for their dedication and to  

various public and private agencies for their cooperation.  

All endeavors have raised Thailand’s ability to efficiently 

cushion energy impacts, both domestically and globally.  

I would also like to thank all Thais for their concerted 

efforts in energy-saving and efficient consumption of 

energy.

Finally, I hope for continued support from all parties 

to EPPO’s future missions. I look forward to witnessing 

the success of all policies, plans, and measures, which 

would reinforce Thailand’s energy security and energy 

sustainability as a result.
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“การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 

การจัดหาพลงังานส่วนหนึง่สามารถผลติได้ภายในประเทศซ่ึงไม่

เพยีงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมี

การน�าเข้าพลังงาน โดยการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

(สทุธ)ิ คดิเป็นร้อยละ 56-57 ของการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้

ต้นท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าเข้าน�า้มันดบิซึง่มมีลูค่าสงู

ที่สุดของมูลค่าการน�าเข้าพลังงานทั้งหมด นอกจากนี้ ในส่วน

ของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดย

เฉพาะอย่างยิ่งน�้ามันกลุ่มเบนซิน (น�้ามันแก๊สโซฮอล) เนื่องจาก

ปัจจัยหลกัเรือ่งนโยบายรถคนัแรกและมาตรการด้านราคา ส่วน

การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”

“Thailand’s energy consumption is on a rise in line 
with The country’s economic growth rate. Energy supply  
could be partly sourced indigenously, however, it could not  
meet with the demand. Imported energy is, therefore,  
inevitable. Thailand’s net primary energy import accounts  
for 56% - 57% of the total primary energy consumption.  
Crude oil takes the largest share, in terms of value,  
among all sorts of importedenergy. Moreover consumption  
of petroleumproducts has also expanded continuously,  
particularly gasoline (gasohol). This was primarily  
attributable to the first-car-buyer policy and energy 
price measures. Power consumption has also expanded 
in accordance with the economic growth.”

1. สถานการณ์พลังงานปี 2556

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท�ำ

สถำนกำรณ์พลังงำนปี 2556 โดยภำพรวมกำรใช้พลังงำนเชิง

พำณิชย์ข้ันต้นเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.0 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน สอดคล้อง

กับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย (GDP) ที่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชำติ (สศช.) รำยงำนว่ำทั้งปี 2556 ขยำยตัวร้อยละ 2.9 ชะลอ

ตวัลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณกำรส่งออกสนิค้ำและ

บริกำรยังชะลอตัวจำกเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงแรกของกำร

ฟื้นตัว ประกอบกับควำมเชื่อมั่นของประชำชนลดลงเนื่องจำก

สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงปลำยปี

1)	 การจัดหา	การใช้	และมูลค่าพลังงาน

 (1)	 การจัดหาพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	

  กำรผลิตพลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในประเทศลดลง 

 ร้อยละ 0.4 ขณะที่กำรน�ำเข้ำพลังงำนเชิงพำณิชย์ข้ันต้น  

 (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ทั้งน้ี กำรน�ำเข้ำพลังงำนเชิง 

 พำณิชย์ข้ันต้น (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำรใช้ 

 พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้น

 (2)	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น		

  ก๊ำซธรรมชำตมีิสดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ  

 45 มกีำรใช้เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.3 และกำรใช้น�ำ้มันเพิม่ข้ึนร้อยละ  

 2.8 ขณะที่กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 3.2 และ 

 กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 17.9

1. Energy Overview of 2013

For 2013, Energy Policy and Planning Office (EPPO) 

saw consumption of primary commercial energy 

rising by 1.0% from the previous year, in line with 

the country’s GDP growth reported by the Office 

of National Economic and Social Development Board 

(NESDB). According to NESDB, Thailand’s 2013 economy  

expanded by 2.9%, reflecting a slower pace than the  

previous year. This was due to the deceleration in the 

export and service sectors since the world economy just 

started to recover and the public confidence also decreased 

because of the political unrest of the end of the year.

1) Supply, Consumption, and Energy Value

(1) Supply of Primary Commercial Energy

 Indigenous production of primary commercial  

 energy fell by 0.4%. On the contrary, net primary  

 commercial energy import rose by 3.6%, representing  

 56% of the consumption of primary commercial  

 energy.

(2) Consumption of Primary Commercial Energy 

 Natural gas took the largest share, accounting for 

 45%, of  the total demand. Consumption of natural gas  

 increased by 2.3% and oil by 2.8%, while consumption  

 of coal/lignite decreased by 3.2% and hydropower  

 / imported electricity and 17.9% respectively.
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10 : รายงานประจำาปี 2556

 (3)	 มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน 

  มมีลูค่ำรวม 1,416,239 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.1 โดย 

 น�้ำมันดิบซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 

 ทั้งหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 1,072 พันล้ำนบำท ลดลง 

 ร้อยละ 4.2 เนื่องจำกรำคำน�้ำมันดิบตลำดโลกลดลง โดย 

 รำคำเฉลี่ยน�้ำมันดิบตลำดโลกปี 2556 อยู่ที่ระดับ 110  

 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำกปีก่อนซึง่อยูท่ีร่ะดบั 114  

 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล

 

 (4)	 มูลค่าการส่งออกพลังงาน	

  มีมูลค่ำรวม 375,747 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.3

2)	 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด

	 (1)	 น�้ามันส�าเร็จรูป	

   มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

(3) Value of Energy Import 

  The total energy import in 2013 was worth  

 1,416,239 million baht, a decrease of 2.1%. The  

 value of crude oil import, which had the largest share  

 of 76%, of the total import value and was worth 1,072  

 million baht, decreased by 4.2%. This was due to the  

 decreasing crude oil price in the world market, which  

 dropped to US$110 per barrel in 2013 from US$114 per  

 barrel in the previous year.

(4) Value of Energy Export 

  The value of total energy export was 375,747  

 million baht, a drop of 6.3% in value.

2) Energy situation by Energy Type. 

(1) Petroleum products 

  Consumption of petroleum products rose by  

 2.9% from the previous year.

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
Consumption of Primary Commercial Energy
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  น�้ามันกลุ่มเบนซิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ย 22 ล้ำนลิตร 

 ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกปริมำณ 

 รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจำกนโยบำยรถยนต์คันแรก กำรใช้น�้ำมัน 

 เบนซนิทกุประเภทเพิม่ข้ึนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่น�ำ้มนัเบนซนิ  

 95 ทีเ่พิม่ข้ึนสงูมำกจำกผลของนโยบำยยกเลกิกำรใช้น�ำ้มนั 

 เบนซิน 91 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกรำคม 2556 ทั้งนี้ ในส่วน 

 ของกำรใช้น�ำ้มันแก๊สโซฮอลอยูท่ี ่20 ล้ำนลติรต่อวนั เพิม่ข้ึน 

 จำก 12 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2555 ปัจจัยหลักมำจำก 

 มำตรกำรจงูใจทำงด้ำนรำคำของน�ำ้มันในกลุม่แก๊สโซฮอล

 ที่มีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันเบนซิน รวมทั้งสถำนีบริกำรน�้ำมัน 

 แก๊สโซฮอลมีจ�ำนวนมำกขึ้น   

  น�้ามันดีเซล มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ย 57 ล้ำนลิตรต่อวัน  

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นอัตรำที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ 

 ปีก่อน แม้ว่ำภำครัฐจะยงัคงตรึงรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซล 

 ไว้ให้อยูใ่นระดบัไม่เกนิ 30 บำทต่อลติรกต็ำม เน่ืองจำกรถ 

 บำงส่วนมีกำรเปลี่ยนไปใช้ NGV และ LPG แทนกำรใช ้

 น�้ำมันดีเซล      

  น�า้มันเคร่ืองบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลีย่ 15 ล้ำนลติรต่อวนั  

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศที่ยังคงขยำย 

 ตัวสูง สืบเน่ืองจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเพิ่มข้ึน  

 แม้ว่ำในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปีจะขยำยตัวในอัตรำ 

 ชะลอลงก็ตำม

  น�้ามันเตา มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 8.7 โดยส่วนใหญ่ใช้ 

 เป็นเชื้อเพลิงในอุตสำหกรรม 

  LPG มีกำรใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3 เป็นกำรใช้ที่เพิ่มข้ึน 

 ของภำคขนส่ง ทัง้น้ี ภำคครัวเรือนมกีำรใช้ลดลงถงึร้อยละ  

 20.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรที่เข้มงวดในกำร 

 ตรวจสอบและปรำบปรำมกำรลักลอบจ�ำหน่ำย LPG ผิด 

 ประเภท ท�ำให้กำรลักลอบน�ำ LPG ภำคครัวเรือนมำขำย 

 ให้กับภำคขนส่งและกำรลักลอบส่งออกไปขำยในประเทศ 

 เพื่อนบ้ำนมีปริมำณลดลง ประกอบกับมีกำรปรับรำคำ 

 ขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือน โดยให้ปรับขึ้นเดือนละ 0.50  

 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป  

 จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โดยช่วยเหลือ 

 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของครัวเรือนรำยได้น้อย  

 ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำรตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

 Gasol ine: The average consumption of 

 gasoline was 22 million litres per day, reflecting 

  an increase of 6.6%, due partly to the government’s 

  first-car-buyer policy. Consumption of all types  

 of gasoline increased, particularly gasoline 95,  

 as a consequence of the discontinuation of the  

 sale of gasoline 91 as of January 1, 2013, onward.  

 Daily consumption of gasohol amounted to 20  

 million litres per day, up from 12 million litres in  

 2012. This was because of the price incentive which  

 made gasohol cheaper than gasoline in addition to  

 the increasing number of gasohol refueling stations.

 Diesel:  Diesel consumption was at an average 

 of 57 million litres per day, an increase of 1.9%,  

 reflecting decelerated growth from the previous  

 year. Despite the government’s diesel price capping  

 at 30 baht per litres, some diesel-fuelled vehicles  

 have switched to use NGV and LPG.

 Jet Oil: Consumption of jet fuels was 15  

 million litres per day, a rise of 9.5% from the  

 previous year due to the remarkable expansion  

 of the air transport business, which was contributed 

  by the higher number of tourists. The expansion,  

 however, slowed down in the last quarter of the year.

 Fuel Oil:  Consumption of fuel oil, mainly used in  

 the industrial sector, dropped by 8.7%.

 LPG:  Consumption of LPG in the transportation  

 sector rose by 1.3%, while that in the household 

  sector plunged by 20.9% due partly to the stringent 

  measure in inspecting and suppressing the misuse 

  of LPG. As a result, the volumes of LPG for  

 the household sector illegally sold for use in the  

 transportation sector and LPG illegally exported to  

 neighboring countries were reduced. This was 

  accompanied  by the adjustment of the  

 LPG price for the household sector, which was  

 increased by 50 satang/kg (0.50 baht/kg) as of  

 September 1, 2013, to reflect the real cost at gas  

 separation plants. To alleviate impact on low-income  

 households, street vendors, and street hawkers, the  

 government subsidy was given under certain criteria. 
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2. สถานการณ์พลังงานปี 2557

ภำพรวมกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ข้ันต้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 

2.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน สอดคล้องกบั GDP ที ่สศช. รำยงำนว่ำ

ทั้งปี 2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมำส

แรกอยู่ในภำวะหดตัวและเร่ิมปรับตัวดีข้ึนในช่วงไตรมำสที่

สองภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเปลี่ยนแปลงไปใน

ทำงที่ดีขึ้น

1)	 การจัดหา	การใช้	และมูลค่าพลังงาน

 (1)	 การจัดหาพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	

  กำรผลิตพลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในประเทศลดลง 

 ร้อยละ 0.4 ขณะที่กำรน�ำเข้ำพลังงำนเชิงพำณิชย์ข้ันต้น  

 (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ทั้งน้ี กำรน�ำเข้ำพลังงำน  

 เชิงพำณิชย์ขั้นต้น (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 57 ของกำรใช ้

 พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้น

 (2)	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	

  ก๊ำซธรรมชำตมิสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ  

 45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ส่วนกำรใช้น�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6  

 และกำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.9 ขณะที ่

 กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 3.6

	 (2)	 ไฟฟ้า

  การผลิตไฟฟ้า มีปริมำณ 177,398 กิกะวัตต์ช่ัวโมง  

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 

 ก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 

  การใช้ไฟฟ้า มปีริมำณ 164,341 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพิม่ข้ึน 

 ร้อยละ 1.6 ตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ โดยกำรใช ้

 ไฟฟ้ำในภำคอตุสำหกรรมมสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุคดิเป็น 

 ร้อยละ 44 มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ส่วนภำค 

 ครัวเรือนและภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3  

 และ 12.3 ตำมล�ำดับ

(2) Electricity

 Power Generation: Thailand’s power generation  

 totaled 177,398 GWh, an increase of 0.2%. and which  

 63% of power generation came from natural gas.

 Power Consumption:  Thailand’s power consumption  

 totaled 164,341 GWh, an increase of 1.6%, in line with   

 the country’s economic growth. The largest portion, or  

 44%, of the total consumption was found in the  

 industrial sector, which registered an increase of  

 0.3%. Consumption in the household and business  

 sectors rose by 3.3% and12.3% respectively. 

2. Energy Overview of 2014

The overall consumption of primary commercial 

energy rose by 2.6% from the previous year, in line with 

the GDP growth. According to NESDB, Thailand’s GDP 

for 2014 grew by 0.7%. The economy contracted in the 

first quarter and started to pick up in the second quarter 

following positive change in the political climate.

1) Supply, Consumption, and Energy Value

(1) Supply of Primary Commercial Energy 

  Indigenous production of primary commercial  

 energy fell by 0.4%, while net primary commercial  

 energy import increased by 4.4%, representing 57%  

 of the consumption of primary commercial energy.

(2) Consumption of Primary Commercial Energy 

  Natural gas took the largest share, or 45%, of the  

 total consumption. Consumption of natural gas  

 surged by 0.8% and oil by 0.6%, while consumption  

 of coal/lignite dropped by 12.9%. Consumption of  

 hydropower/imported electricity decreased by 3.6%.

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า ปี 2556
2013 Power Generation

รวม/Total : 177,398 GWh

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556
2013 Power Consumption
รวม/Total : 164,341 GWh
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 (3)	 มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน 

  มีมูลค่ำรวม 1,399,262 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.2  

 ทั้งนี้ มูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปของปี 2557 เพิ่มขึ้น 

 ถึงร้อยละ 45.5 เนื่องจำกมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุงของโรงกลั่น 

 น�้ำมันหลำยแห่ง เช่น โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่น 

 บำงจำก เป็นต้น

 (4)	 มูลค่าการส่งออกพลังงาน	

  มีมูลค่ำรวม 315,198 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16.1

2)	 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด

	 (1)	 น�้ามันส�าเร็จรูป	

   มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  น�้ามันกลุ่มเบนซิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ย 23 ล้ำนลิตร 

 ต่อวนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.8 เน่ืองจำกปริมำณรถใหม่ทีเ่พิม่ข้ึน  

 ประกอบกับรำคำขำยปลีกน�้ำมันกลุ่มเบนซินที่ลดลงจำก 

 รำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ลดลงส่งผลให้มีกำรใช้มำกข้ึน  

 ทั้งนี้ กำรใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอลอยู่ที่ 22 ล้ำนลิตรต่อวัน 

(3) Value of Energy Imports 

  Energy imports totaled 1,399,262 million baht, a  

 decrease of 1.2%. Import of petroleum products for 2014  

 rose by 45.5%. The was caused by maintenance  

 shutdowns of local refineries, including Thaioil and  

 Bangchak.

(4) Value of Energy Exports 

  The total value of energy exports was 315,198  

 million baht, a drop of 16.1%.

2) Energy Situation by Energy Types. 

(1) Petroleum products 

 Consumption of petroleum products rose by 0.6%  

 from the previous year.

 Gasoline: Consumption of gasoline in the  

 averaged 23 million litres per day, reflecting 

  an increase of 3.8% due to the higher number 

  of vehicles and the lower retail prices which fell  

 in line with the lower global oil price. This naturally  

 brought about higher consumption. Daily consumption  

 of gasohol totaled 22 million litres.

สัดส่วนการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
Production of Primary Commercial Energy

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
Consumption of Primary Commercial Energy
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  น�้ามันดีเซล มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ย 58 ล้ำนลิตรต่อวัน  

 เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.8 กำรทีน่�ำ้มนัดเีซลมปีริมำณกำรใช้เพิม่ข้ึน 

 ไม่มำกนัก เน่ืองจำกรถบำงส่วนมีกำรเปลี่ยนไปใช้ NGV  

 แทนกำรใช้น�ำ้มนัดเีซลโดยเฉพำะกลุม่รถบรรทกุ ประกอบกบั 

 กำรเพิม่ข้ึนของรถใหม่ทีใ่ช้น�ำ้มันดเีซลเร่ิมชะลอตวัลง ทัง้นี้  

 ในปี 2557 รัฐบำลยังมีนโยบำยตรึงรำคำขำยปลีกน�้ำมัน 

 ดีเซลให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 30 บำทต่อลิตร   

  น�้ามันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ย 15 ล้ำนลิตร 

 ต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.9 เนื่องจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ 

 เข้ำมำในประเทศไทยมจี�ำนวนลดลงต่อเน่ืองมำต้ังแต่ปลำยปี  

 2556 จำกปัญหำทำงกำรเมืองของไทย

  น�้ามันเตา มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นกำรใช้ที่ม ี

 แนวโน้มลดลงมำอย่ำงต่อเนื่อง 

  LPG มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 0.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก 

 นโยบำยกำรปรับรำคำ LPG ให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริงท�ำให้ 

 รำคำขำยปลีก LPG เพิ่มสูงขึ้น 

	 (2)	 ไฟฟ้า

  การผลิตไฟฟ้า มีปริมำณ 180,945 กิกะวัตต์ช่ัวโมง  

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 

 ก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 

  การใช้ไฟฟ้า มปีริมำณ 168,620 กกิะวตัต์ช่ัวโมง เพ่ิมขึน้ 

 ร้อยละ 2.6 จำกควำมเช่ือม่ันของผูบ้ริโภคและกำรขยำยตวั 

 ทำงเศรษฐกจิภำยหลงัจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงภำยใน 

 ประเทศปรับตวัไปในทศิทำงทีด่ข้ึีน โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภำค 

 อตุสำหกรรม ภำคครัวเรือน และภำคธรุกิจ มกีำรใช้ไฟฟ้ำ 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.1 ตำมล�ำดับ 

 Diesel: Consumption of diesel averaged 58 million  

 liters per day, a gain of 0.8%. The growth of diesel  

 consumption was because some diesel-fueled  

 vehicles, particularly trucks, have switched to use NGV.  

 Moreover, the growth in the number of new vehicles  

 with diesel engines started to decelerate. In 2014,  

 the government’s policy on diesel price capping at  

 30 baht per litres was still in effect.

 Jet Oil: Consumption of aviation fuel averaged 15  

 million litres per day, a drop of 0.9% due to the  

 decreasing number of tourists since the end of 2013  

 because of political tension.

 Fuel Oil: Consumption of fuel oil decreased by  

 4.1%, indicating a continued fall.  

  LPG: Consumption of LPG fell by 0.9% due partly  

 to the LPG price adjustment to reflect the actual  

 cost, causing its retail price to rise.

(2) Electricity

 Power Generation Thailand’s power generation  

 totaled 180,945 GWh, an increase of 2.0%.  

 and which 66% of power generation relied on  

 natural gas.

 Power Consumption:  Thailand’s power consumption  

 totaled 168,620 GWh, an increase of 2.6% due to  

 consumer confidence and economic expansion  

 from improved political climate. Power consumption  

 in the industrial, household, and business sectors rose  

 by 1.7%, 3.5%, and 3.1% respectively.

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า ปี 2557
2014 Power Generation

รวม/Total : 180,954 GWh

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2557
2014 Power Consumption

รวม/Total : 168,620  GWh



น�้ามันดิบดูไบ/ Dubai Crudeหน่วย : $/BBL/ $ per barrel

เฉลี่ยปี 57/ Average price for 2014

เฉลี่ยไตรมำส 1- 2 ปี 58/ Average price for Q1 - Q2 2015

เฉลี่ยไตรมำส 3-4 ปี 58/ Average price for Q3 - Q4 2015

เฉลี่ยปี 2558/ Average price for 2015

96.62

47.70

58.30

53.00

ที่มำ: ปตท. (Forecast base on 9 Feb. 2015 by PRISM Team)  Source: PTT (Forecast based on Feb 9, 2015 by PRISM Team)
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3. แนวโน้มพลังงานปี 2558

สนพ. ได้จัดท�ำแนวโน้มพลังงำนปี 2558 โดยมีสมมติฐำน

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 จำกกำรประมำณ

กำรของ สศช. โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรฟื้นตัวของภำค

กำรส่งออกและกำรลงทุนภำคเอกชน รวมทั้ง กำรท่องเที่ยวที่

คำดว่ำจะปรับตัวดีข้ึนตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ

กำรลดลงของรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก ทั้งนี้ คำดกำรณ์ว่ำ

รำคำน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ 53 เหรียญสหรัฐต่อ

บำร์เรล จำกปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบทั่วโลกที่เพิ่มข้ึนและ

ควำมต้องกำรใช้ในประเทศส�ำคัญของโลกอยู่ในระดับต�่ำ โดย

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2558 คำดว่ำจะอยู่ในช่วง 32.5 - 33.5 

บำทต่อเหรียญสหรัฐ 

 ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	

 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ตำมภำวะเศรษฐกิจที่คำดว่ำ 

จะขยำยตัว ทั้งน้ี คำดว่ำควำมต้องกำรน�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.4 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 กำรใช้ถ่ำนหินและ

ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และกำรใช้พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 16.6

	 น�้ามันส�าเร็จรูป	

 คำดว่ำจะมปีริมำณกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเร็จรูปเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.5 

กำรใช้น�ำ้มนัเบนซินคำดว่ำเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.5 และกำรใช้น�ำ้มนั

ดีเซลคำดว่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หำกรัฐบำลยังมีนโยบำยให้คง

รำคำขำยปลีกน�้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับต�่ำ ส่วนกำรใช้น�้ำมัน

เครื่องบินคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจ

ท่องเทีย่วในประเทศไทยและกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิโลก กำร

ใช้ LPG คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เนื่องจำกควำมต้องกำร

ใช้ในรถยนต์ทีเ่พิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง ในขณะที ่กำรใช้น�ำ้มนัเตำ

คำดว่ำลดลงร้อยละ 2.9

	 ไฟฟ้า	

 คำดว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ตำมเศรษฐกิจ

ที่คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก

3. Energy  Outlook for 2015

EPPO’s energy outlook for 2015 was based on an 

economic expansion of 3.5% - 4.5%, as forecasted by 

NESDB. Supporting factors could be the recovering export 

sector and private investment, as well as the improved 

tourism sector, which should recover in line with the 

improved world economy. The assumption also took into 

account the falling price of crude oil price in the world 

market. The Dubai crude is seen with an average price 

of US$53 per barrel as a result of higher outputs around 

the world amid low global demand. In this regard, the 

average exchange rate throughout 2015 should stay 

around 32.5 - 33.5 baht per the US dollar.

Demand for Primary Commercial Energy 

It is predicted that demand for primary commercial 

energy would rise by 3.0% in line with the expanding 

economy. Demand for oil would rise by 2.4%, natural 

gas by 3.2%, coal and lignite by 1.8%, and hydropower/

imported electricity by 16.6%.

Petroleum Products

Consumption of overall petroleum products is  

predicted to rise by 2.5%. Gasoline consumption could 

rise by 3.5% and diesel by 2.2% provided that the  

government continued with its policy to keep the diesel 

price low. Demand for aviation fuel would increase by 

3.8% following the recovering tourism sector. Moreover,  

demand for LPG is predicted to rise by 2.8% because 

the continued growth of demand for vehicles. On the  

contrary, demand for fuel oil is predicted to fall by 2.9%.

Electricity

Power generation is projected to increase by 4.0% in 

line with the continued expansion of the world economy.



ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
Organization Overview

ส่วนที่
Part 2
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์
Vision, Mission and 
Strategic Issues

พันธกิจ
ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของ 

 ประเทศ

2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ 

 พลังงานทดแทนของประเทศ

3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกนัการขาดแคลนน�า้มนัเช้ือเพลงิ 

 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. ก�ากบั ตดิตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลงังาน 

 ของประเทศ

5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน 

 พลังงานของประเทศ

6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

Missions
EPPO is entrusted with the following six missions:

1. Recommend energy policies and integrate the country’s 

 energy management plans 

2. Recommend national strategies for energy conservation  

 and alternative energy promotion; 

3. Recommend measures to solve and prevent oil  

 shortage in both short and long terms; 

4. Supervise, monitor and evaluate the effectiveness of  

 national energy policy and energy management  

 plans; 

5. Administer energy information and communication  

 technology (ICT) of the country

6. Enhance EPPO to become a strategic organization.

วิสัยทัศน์
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เป็นองค์กรหลัก
ในกำรสร้ำงสรรค์ และบริหำรจัดกำรนโยบำยและแผน
ด้ำนพลังงำนเพื่อควำมยั่งยืนของประเทศ

Vision
The Energy Policy and Planning Office 
(EPPO) is a pivotal agency in the formulation 
and administration of energy policies and  
planning for the national sustainability.

Strategic Issues
In order to pursue the foregoing Vision and Mission, five 
strategies are laid down: 

Objectives  

1. To develop energy policies and plans based on  

 the equilibrium between energy demand and energy  

 supply

2. To enhance Thailand energy security in order to  

 have adequate energy supply for sustainable national  

 development

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ของ สนพ. มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้ำประสงค ์ 

1. มีนโยบายและแผนพลังงานที่ยึดหลักความสมดุลระหว่าง 

 ความต้องการใช้พลังงานกับการจัดหาพลังงาน

2. ประเทศมีความม่ันคงด้านพลังงาน มีพลังงานใช้อย่าง 

 เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำย และบริหำรแผนด้ำน 
   พลังงำนของประเทศ

Strategy 1: Formulate energy policies and administer  
   energy planning of the country; 



18 : รายงานประจำาปี 2556

3. To have energy prices that are fair and compatible  

 with the situation policies and measures

4. To allow stakeholders to provide recommendations  

 on energy policies and energy management plans in  

 order to promote public acceptance and cooperation  

 on energy affairs

5. To establish an efficient  monitoring system on energy  

 policies and management plans.

Objectives  

1. To provide recommendations, policies, and measures  

 on renewable energy and clean energy

2. To ensure environmentally friendly energy development

Objectives  

1. To encourage conscientious energy consumption in all  

 sectors

Objectives  

1. To establish a national energy information database  

 that is complete, accurate, timely, and reliable

2. To establish a modern information system for greater  

 security and competence in energy management

Objectives  

1. To have an agile structure and work process that is 

 responsive to change

2. To establish management system in accordance with  

 international standard and good governance

3. To have a human resource management system  

 that is modern, transparent, and well-accepted

4. To have high-performance human resources

5. To establish an energy fund management system that is  

 transparent and efficient for national energy development

3. มนีโยบายและมาตรการราคาพลงังานทีเ่ป็นธรรมสอดคล้อง 

 กับสถานการณ์

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการให ้

 ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงานเพื่อให ้

 เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจการ 

 พลังงาน

5. มีระบบการก�ากับติดตามนโยบายและแผนบริหารพลังงาน 

 ที่มีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค ์ 

1. มีข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานทดแทน 

 และพลังงานสะอาด

2. มีการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้ำประสงค ์ 

1. เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในทุกภาคส่วน

เป้ำประสงค ์ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ครบถ้วน  

 ถูกต้อง แม่นย�า ทันสถานการณ์ และเชื่อถือได้

2. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

 และเพิม่ขีดความสามารถในการบริหารจดัการด้านพลงังาน

เป้ำประสงค ์ 

1. มีโครงสร้าง ระบบงานที่คล่องตัว และตอบสนองต่อการ 

 เปลี่ยนแปลง

2. มรีะบบบริหารจดัการทีไ่ด้คณุภาพมาตรฐานระดบัสากลและ 

 ยึดหลักธรรมาภิบาล

3. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มาตรฐานโปร่งใส  

 และเป็นที่ยอมรับ

4. มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง

5. มรีะบบการบริหารกองทนุพลงังานทีโ่ปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ  

 เพื่อการพัฒนาพลังงานของประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำพลังงำนทดแทนและ 
   พลังงำนสะอำด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิและพฒันำทกุภำคส่วนในกำรอนรุกัษ์ 
   และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
   ด้ำนพลังงำนของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงควำมเข้มแขง็ เพือ่มุง่สู ่กำรเป็นองค์กร 
   ชั้นน�ำด้ำนบริหำรจัดกำรพลังงำน 

Strategy 2: Promote and develop alternative energy  
   and clean energy;  

Strategy 3: Promote and develop energy conservation  
   and efficient use of energy in all social  
   sectors;

Strategy 4: Develop the national energy information  
   and communication technology (ICT);  

Strategy 5: Strengthen EPPO to become an  
   organization of excellence in energy  
   administration.
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ก�าหนดค่านิยมและ

วัฒนธรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน สร้าง

ความเปน็อันหนึง่อันเดยีวกนัของบุคลากรเปน็เอกลักษณ์เฉพาะองค์กร ให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

ในการท�างานที่ดีต่อไป ดังนี้

มุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนางานให้สู่ความเป็นเลิศ  

โดยตอบสนองต่อเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

Aiming for the effectiveness of duty execution, including performance development  
to excellence, which responds to the goals and mission of the organization.

มุ ่งเน้นการเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับเครือข่าย  

(Network) ที่ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้บรรลุผลส�าเร็จ

Focusing on becoming strategic partner with other networks in order to 

successfully achieve the designated goals.

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของสาธารณะ

Focusing on duty execution for the benefits and in response to the need 

of the general public

มุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม ความร่วมแรงร่วมใจ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

Giving importance to teamwork, concerted efforts, unity and shared  
accountability for the outcomes of duty execution.

The Energy Policy and Planning Office (EPPO) has established 

the following organizational core values and culture with 

a view to set a benchmark of duty execution, create unity 

among its personnel, which is unique to the off ice. 

These core values also act as a guidline for government  

officials and other staff members to continually adhere and 

use for their duty execution, which will foster and sustain the  

organizational culture of high quality performance.

มุ่งความเป็นเลิศ
EXCELLENCE

E
ก่อเกิดเครือข่าย
PARTNERSHIP

P
เป้าหมายส่วนรวม

PUBLIC INTEREST
P

ร่วมใจหนึ่งเดียว
OWNERSHIP

O

มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว
EXCELLENCE, PARTNERSHIP, PUBLIC INTEREST, OWNERSHIP -- EPPO
“ ”

ค่านิยมและวัฒนธรรม
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Core Values and Culture of  
the Energy Policy and  
Planning Office



นายสุชาลี  สุมามาลย์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

Mr. Suchalee  Sumamal
Deputy Director General

Energy Policy and Planning Office

02 นายชวลิต พิชาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน

Mr. Chavalit Pichalai
Director-General

Energy Policy
and Planning Office

01

นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

Mr. Praphon  Wongtharua
 Deputy Director General

Energy Policy and Planning Office

03

04 : นางสาวชนานัญ  บัวเขียว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Ms. Chananan  Buakhiew
Specialist on Energy Conservation 

and Renewable Energy Policy and Plan Expert Level

05 : นางสาวสมศรี แก้วนุกูลกิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Ms.Somsri Kaewnukulkit
Specialist on Energy Strategic planning, Expert Level

06 : นางเอมอร  ชีพสุมล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Mrs. Em-orn  Cheepsumol
Director of General Administration Bureau
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ผู้บริหาร
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
EPPO Executives
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Ms. Chananan  Buakhiew
Specialist on Energy Conservation 

and Renewable Energy Policy and Plan Expert Level

05 : นางสาวสมศรี แก้วนุกูลกิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Ms.Somsri Kaewnukulkit
Specialist on Energy Strategic planning, Expert Level

06 : นางเอมอร  ชีพสุมล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Mrs. Em-orn  Cheepsumol
Director of General Administration Bureau
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07 : นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Mrs. Pa�amavadee  Jerangsawa�i
Director of Petroleum and petrochemical Policy Bureau

08 : นางสาวจิระภาพร  ไหลมา
ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน

Ms. Chirapaporn  Laima
Director of Energy Forecast and Information Technology Center

09 : นางสาวภาวิณี  โกษา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน

Ms. Pavinee  Kosa
Director of Energy Policy and Planning Division

10 : นางสาวดาวทิพย์  วานิชานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Ms. Dowtip  Vanichanont
Director of Administrative System Development Group
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ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
Director-General of Energy Policy and Planning Office

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
Deputy Director General

Chief Change Officer; CCO
Chief Gender Equality Officer; CGEO

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
Deputy Director General

Chief Information Officer; CIO
Chief Knowledge Officer; CKO

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์พลังงำน

Specialist on Energy Strategic Planning

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน

Specialist on Energy Conservation and 
Renewable Energy Policy and Plan

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
Administrative System 

Development Group
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
Internal Audit Group

ส�ำนักบริหำรกลำง
General 

Administrative Bureau

ส�ำนักนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทน

Energy Conservation 
and Renewable Energy 

Policy Bureau

กองนโยบำยและ 
แผนพลังงำน 

Energy Policy and 
Planning Division

ส�ำนักนโยบำยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

Petroleum and 
Petrochemical Policy

 Bureau

ส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ
Power Policy Bureau

ศูนย์พยำกรณ์และ
สำรสนเทศพลังงำน
Energy Forecast 
and Information 

Technology Center

หมายเหตุ : โครงสร้างการบริหารงานของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ ตุลาคม 2557

N.B. : EPPO’s organizational structure as of October 2014

โครงสร้างการบริหารงาน 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Organizational Structure of 
Energy Policy and
Planning Office
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ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) มบีทบำทส�ำคญั 

ในกำรบริหำรงำนด้ำนพลังงำนของประเทศในฐำนะหน่วยงำน 

ของรัฐที่มีพันธกิจด้ำนกำรเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์  

มำตรกำรด้ำนพลังงำน ไม่ว่ำจะเป็นแผนบริหำรพลังงำนของ

ประเทศ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน 

กำรป้องกันกำรขำดแคลนน�้ำมันเช้ือเพลิงทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยำว รวมทั้งยังมีหน้ำที่ในกำรก�ำกับ ติดตำมและประเมิน

นโยบำย และแผนบริหำรพลังงำนของประเทศ ซึ่ง สนพ. ได้

ด�ำเนินกำรขับเคลือ่นนโยบำย ยทุธศำสตร์ หรือมำตรกำรต่ำงๆ 

ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสบผลส�ำเร็จ โดยผ่ำนกลไกของ

คณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

EPPO plays a key role in the administration of  

national energy affairs in its capacity as a government 

agency bound by its missions to formulate national  

policies, strategies, and measures relating to energy  

affairs. EPPO is responsible for energy administration 

plans, promotion of energy conservation and alternative  

energy, as well as prevention of fuel shortages in short 

and long terms. EPPO’s roles, moreover, cover overseeing, 

following up, and assessing the efficiency and success 

of national energy policies and plans, as well as strategies  

and measures. To ensure mission accomplishment, 

committees were established to function as supporting 

mechanisms under EPPO, as illustrated below: 

คณะรัฐมนตรี
The Cabinet

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
National Energy Policy Council (NEPC)

คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
Committee on Energy Policy 

Administration (CEPA)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน (กอ.)

Energy Conservation Promotion  
Fund (ENCON Fund) Committee

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Minister of Energy

สนพ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
EPPO serves as the secretariat

ประธาน :
Chairman : 
รองประธาน :
Vice Chairman :
เลขานุการฯ :
Secretary:

ประธาน :
Chairman : 
เลขานุการฯ :
Secretary:

ประธาน :
Chairman : 
เลขานุการฯ :
Secretary:

นำยกรัฐมนตรี
Prime Minister

รองนำยกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister

ผู้อ�ำนวยกำร สนพ.
EPPO’s Director-General 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน
Minister of Energy

ผู้อ�ำนวยกำร สนพ.
EPPO’s Director-General 

รองนำยกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister

ผู้อ�ำนวยกำร สนพ.
EPPO’s Director-General 

ปลัดกระทรวงพลังงาน
Permanent Secretary of Energy

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
National energy policy administration mechanism
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1.  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือ กพช. เป็น

คณะกรรมกำรซึง่แต่งตัง้ข้ึนตำมพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำร

นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยมี

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร และม ีสนพ. ปฏิบตัหิน้ำที่

ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ กพช. ถือเป็นศูนย์รวม 

กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนพลงังำนของรัฐ เน่ืองจำกมคีณะกรรมกำร 

จำกรัฐมนตรี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

อยู่ในคณะกรรมกำร ท�ำให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเสนอ

นโยบำยและแผนกำรบริหำร และพัฒนำพลังงำนของประเทศ

ต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง กพช. มีอ�ำนำจ

หน้ำที่ ดังน้ี 1) เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำพลังงำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 2) ก�ำหนด 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก�ำหนดรำคำพลังงำนให้

สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำน

ของประเทศ 3) ติดตำม ดูแล ประสำน สนับสนุนและเร่งรัด

กำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่

เกีย่วข้องกบัพลงังำนให้มีกำรด�ำเนินกำรทีส่อดคล้องกบันโยบำย

และแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ และ  

4) ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำพลังงำนของประเทศ 

2. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
เพื่อให ้กำรด�ำเนินงำนของ กพช. เป ็นไปอย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำและเสนอ

แนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำน

ของประเทศ กพช. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย

พลังงำน หรือ กบง. ข้ึน โดยมรัีฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำน

เป็นประธำนกรรมกำร และ สนพ. ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร

ของคณะกรรมกำร โดย กบง. มีอ�ำนำจหน้ำที ่ดงัน้ี  1) เสนอแนะ 

นโยบำย แผนกำรบริหำรและพัฒนำ และมำตรกำรด้ำน

พลงังำน  2) เสนอแนะควำมเหน็เกีย่วกบัแผนงำนและโครงกำร

ด้ำนพลังงำน และกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของแผนงำนและ

โครงกำรดังกล่ำว  3) ก�ำหนดรำคำและอัตรำเงินกองทุนน�้ำมัน

เชื้อเพลิงตำมกรอบและแนวทำงที่ กพช. มอบหมำย  4) เสนอ

แนะนโยบำยมำตรกำรทำงด้ำนรำคำพลังงำนและก�ำกับกำร

เปลีย่นแปลงของอตัรำค่ำไฟฟ้ำตำมสตูรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำ

โดยอตัโนมตั ิ 5) พจิำรณำและเสนอควำมเหน็ต่อ กพช. เกีย่วกับ 

1. National Energy Policy Council (NEPC)
The National Energy Policy Council (NEPC) was  

established under the National Energy Policy Council 

Act B.E. 2535 (1992) (2nd amendment B.E. 2550 (2007) 

and 3rd amendment B.E. 2551 (2008)). The prime minister  

chairs NEPC, and EPPO is its secretary. By having 

such committee members as ministers and heads 

of various government agencies, NEPC is recognized 

as the central supreme body for energy policy 

formulation. The structure enables NEPC to efficiently  

make recommendations on national energy policies  

and plans to the Cabinet. NEPC is tasked with 1) making  

recommendations to the Cabinet on national policies  

and plans relating to energy administration and  

development; 2) laying down rules and regulations on 

energy pricing and ensuring their conformity to the  

national policies and plans relating to energy  

administration and energy development; 3) following up, 

overseeing, collaborating, supporting and accelerating 

tasks per formed by the var ious committees  

established to work on energy affairs to ensure their 

conformity to national policies and plans on energy  

administration and energy development; and 4) assessing 

the success of national policies and plans on energy 

administration and energy development after  

implementation.

2. Committee  on Energy Policy Administration 
(CEPA)

To ensure that the NEPC works efficiently and 

achieve the goals of solving, recommending and  

formulating the country’s energy policies, NEPC, thus,   

establ ished the Committee on Energy Pol icy  

Administration (CEPA). The Minister of Energy chairs CEPA, 

with EPPO serves as its secretariat. CEPA is tasked with  

1) making proposals on policies, plans, and measures 

involving energy administration and energy development 

plans;  2) making recommendations on plans and projects 

involving energy affairs and ranking them according 

to their importance; 3) determining energy prices and 

rates of contribution to the Oil Fund as instructed by 

NEPC;  4) making proposals on energy pricing policies 

and ensuring that electricity charges are align with Ft 
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พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง และมำตรกำรอื่นๆ ที่จะออก

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน  6) ขอให ้

กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจหรือ

บุคคลใดๆ เสนอรำยละเอียดทำงวิชำกำร กำรเงิน สถิติ และ

เร่ืองต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นเก่ียวกบันโยบำย แผนกำรบริหำรและพฒันำ

พลงังำนของประเทศ 7) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรช่วยปฏบิตังิำน

ในหน้ำที่ตำมควำมจ�ำเป็น

3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์
 พลังงาน

เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำร

บริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน จึงได้มีกำร

ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของ กพช. เพิ่มเติมไว้ในพระรำชบัญญัติ

กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้ กพช. มีอ�ำนำจหน้ำที่เสนอนโยบำย

และเป้ำหมำย หรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนต่อ

คณะรัฐมนตรี รวมทัง้ก�ำหนดอตัรำเงนิส่งเข้ำกองทนุเพือ่ส่งเสริม

กำรอนุรักษ์พลังงำนส�ำหรับน�้ำมันเช้ือเพลิงชนิดต่ำงๆ ดังน้ัน  

จงึได้มกีำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรกองทนุเพือ่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน หรือ กอ. เข้ำมำด�ำเนินกำร ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี

คนหน่ึงทีน่ำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร และม ี 

สนพ. ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ซึ่ง กอ. มี

อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำร ได้แก่ 1) เสนอแนะแนวทำง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรใช้จ่ำยเงิน

กองทุนตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำที่ 25 ต่อ กพช. 

2) พิจำรณำจัดสรรเงินทุนกองทุนเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่

ก�ำหนดไว้ในมำตรำ 25  3) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีกำรขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน

จำกกองทุน 4) เสนออัตรำกำรส่งเงินเข้ำกองทุนส�ำหรับน�้ำมัน 

เช้ือเพลงิ  5) เสนอชนิดของน�ำ้มันเช้ือเพลงิทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้อง

ส่งเงินเข้ำกองทนุต่อ กพช.  6) ก�ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมพเิศษ

โดยควำมเห็นชอบของ กพช. 7) ยกเว้นค่ำธรรมเนียมพิเศษ  

8) พจิำรณำอนุมติัค�ำขอรับกำรส่งเสริมและช่วยเหลอืตำมมำตรำ 

40(2) ตำมแนวทำง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ กพช. ก�ำหนดตำม

มำตรำ 4(8)  9) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ขอรับกำรส่งเสริมและกำรช่วยเหลือตำมมำตรำ 41 

adjustments; 5) giving recommendations to NEPC on 

decrees, ministerial regulations, and other measures to 

be issued under laws on energy conservation promotion; 

6) making requests to ministries, departments, and other 

local government agencies, state enterprises, and  

individuals to submit academic data, financial  

information, statistics, and other facts and figures  

required for national energy policies and plans on  

energy administration and development;  7) appointing 

subcommittees to support its work as necessary.

3. The Energy Conservation Promotion Fund  
 (ENCON Fund) Committee 

To support the promotion of energy conservation 

and the administration of the Energy Conservation 

Promotion Fund, NEPC has an additional duty stated 

in the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 

(1992) and 2nd amendment B.E. 2550 (2007) to make  

recommendations to the Cabinet on policies, objectives, 

and measures for energy conservation, and to determine 

monetary contribution to the above-mentioned fund 

based on fuel types. To this end, the Energy Conservation  

Promotion Fund (ENCON Fund) Committee was set up 

as a supporting mechanism for NEPC to achieve this 

undertaking. This committee is chaired by a deputy 

prime minister assigned by the prime minister, and EPPO 

is its secretariat. ENCON Fund Committee is tasked with  

1) making recommendations to NEPC on criteria,  

conditions, and priorities of  the use of fund to ensure 

conformity to Article 25; 2) reviewing proper fund  

allocation as intended by Article 25; 3) laying down 

criteria and measures to manage requests for assistance 

or support by the fund; 4) making recommendations 

on the rates of contribution to the fund from fuel sales; 

5) making recommendations to NEPC on types of fuel 

exempted from contribution to the fund; 6) setting  

a special tariff with endorsement from NEPC; 7) giving 

tariff exemption;  8) screening requests for support and 

assistance under Article 40(2) to ensure conformity to 

NEPC’s rules and conditions under Article 4(8); 9) laying 

down criteria and measures to manage requests for 

support and assistance under Article 41.
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1. Alleviation of impact from LPG price  
 adjustment in the household sector 

The Cabinet agreed on October 4, 2011 to cap the 

retail price of LPG at 18.13 baht per kilogram until the end 

of 2012. Then on December 19, 2012, the Committee on 

Energy Policy Administration (CEPA) agreed on measures 

to alleviate impact from LPG price adjustment in the 

household sector by allowing two groups of low-income 

earners to buy LPG at the price before the adjustment, 

as detailed below:

1. Low-income households mean households without 

electricity or those with up to 90 units per month of electricity 

consumption. They are categorized as household users 

with installation of a power meter of no larger than  

5 amp. and with power consumption of up to 90 units 

per month on average throughout 2012, according to 

MEA and PEA data. This group of users are allowed to 

buy LPG at the price before the adjustment but within 

a limit of 18 kilograms per month. 

2. For shops, hawkers, and street food venders with  

a sales area of up to 50 square meters and use 15-kilogram  

LPG cylinders or smaller, EPPO assigned Rajabhat Suandusit  

University to carry out a survey and make a database 

of this group of users. This group would be allowed to 

register to buy LPG at the price before the adjustment 

within a limit of 150 kilograms per month.

Later, the Cabinet, in its meeting on March 19, 

2013, agreed with the national Energy Policy Council’s 

(NEPC) resolution to continue LPG price capping in  

1. การบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้มีมติ 

เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG โดยให้ 

ตรึงราคาขายปลกีอยทูี ่18.13 บาทต่อกโิลกรัม จนถงึสิน้ปี 2555 

และต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยให้

ความช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย 2 กลุม่ ให้ได้รบัสทิธิซ์ือ้ก๊าซ LPG 

ในราคาเดิม ภายหลังการปรับราคา ดังนี้

1. ครัวเรือนทีม่รีายได้น้อย ได้แก่ ครัวเรือนทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้  

และครัวเรือนทีใ่ช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 90 หน่วยต่อเดอืน เป็นผูใ้ช้ไฟฟ้า

บ้านอยู่อาศัย ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ และ

ใช้ไฟฟ้าในปี 2555 เฉลี่ยไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน โดยอ้างอิง

จากฐานข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งกลุ่มน้ีจะได้รับสิทธ์ิซื้อก๊าซราคาเดิม  

ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน

2. ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ใช้ก๊าซ LPG ขนาดถัง 

ไม่เกนิ 15 กโิลกรัม และมพีืน้ทีท่�าการค้าไม่เกนิ 50 ตารางเมตร  

โดย สนพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ไปด�าเนินการส�ารวจและจดัท�าฐานข้อมลูร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 

อาหาร พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ิซ้ือก๊าซราคาเดิม  

ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 มีมติ 

เห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ขยาย

การตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม 

ออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556 และเห็นชอบให้ปรับราคา

ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยก-

ก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม ให้แล้วเสร็จภายใน 
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ปี 2556 และมอบหมายให้ กบง. พจิารณาแนวทางการปรับราคา 

ขายปลีกและการบรรเทาผลกระทบแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

ซึง่ กบง. ได้ขยายการตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ออกไป 

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลของ

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และข้ันตอน

ในการรับสิทธ์ิในการช่วยเหลือดังกล่าว ในรูปแบบของการ 

จดัสมัมนา นิทรรศการ ผลติและเผยแพร่บทความ สารคด ีหรือ

สกูป๊ข่าวผ่านสือ่โทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ์ และสือ่วิทย ุรวมทัง้จดัท�า 

เว็บไซต์ www.lpg4u.net และศูนย์ Hotline LPG หมายเลข

โทรศัพท์ 0 2140 7000 และ 0 2129 3344 เพื่อเป็นช่องทาง

ช้ีแจงข้อมลูและตอบข้อซักถามให้กบัประชาชน โดย กพช. เมือ่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับราคา 

ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนข้ึนเดอืนละ 0.50 บาทต่อกโิลกรัม ตัง้แต่

วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์

ในการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ 

แผงลอยอาหาร โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเพื่อซื้อ 

ก๊าซ LPG ในราคาเดมิ ผ่านโครงการบรรเทาผลกระทบจากการ

ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 

สรุปความก้าวหน้าการด�าเนินการ ณ เดือนพฤษภาคม 

2557 พบว่า มีจ�านวนผู้มีสิทธ์ิซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิมทั้งสิ้น 

7,956,504 สทิธิ ์แบ่งเป็นครัวเรือนทีม่รีายได้น้อย 7,682,686 สทิธ์ิ 

และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 273,818 สิทธิ์ มีจ�านวน 

ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 47,148 ร้าน 

และมีการใช้สิทธ์ิซื้อก๊าซ LPG ผ่านระบบ SMS รวมปริมาณ

ก๊าซ LPG ทั้งสิ้น 24.52 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 

77.08 ล้านบาท 

the household sector at 18.13 baht per kilogram until 

March 2013. The Cabinet also agreed that the adjustment 

process of LPG price for the household sector-to reflect 

the actual cost of 24.82 baht per kilogram incurred at 

gas separation plants should be complete by the end 

of 2013. CEPA was assigned to design a retail price 

adjustment method and ways to alleviate impact on 

low-income households. CEPA, in this regard, agreed 

to extend LPG price capping for the household sector 

until August 31, 2013, to allow sufficient time to complete 

the database of low-income households and  

develop a public relations campaign to ensure  

public understanding about the rules and their  

entitlement to the government assistance. The public 

relations campaign was launched through seminars, 

exhibitions, articles, documentaries, news scoops on 

the television and radio, printed media, as well as 

through the website www.lpg4u.net, and LPG Hotline 

0 2140 7000 and 0 2129 3344. The two latter channels 

were particularly intended for answering questions in 

addition to releasing information. NEPC, on July 16, 2013, 

agreed on the gradual adjustment of LPG price for the 

household sector by opting for a monthly increase of 

0.50 baht per kilogram starting from September 1, 2013. 

Also, NEPC agreed in principle to provide assistance 

to low-income households as well as shops, hawkers, 

and street venders by having them registered for  

entitlement to buy LPG at the price before the  

adjustment to alleviate their hardship caused by LPG 

price adjustment.

The following is the summary of price adjustment 

and government assistance as of May 2014:

There were reportedly 7,956,504 entitled buyers 

for LPG purchase at the price before the adjustment,  

comprising 7,682,686 low-income households and  

273,818 shops, hawkers, and street venders. Altogether  

47,148 LPG retailers joined the program. The accumulated  

purchase volume through SMS accounted for 24.52  

million kilograms, representing financial assistance of  

77.08 million baht
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รูปที่ 1 งานสัมมนาหัวข้อ “ปรับราคา 

 ก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าพลังงาน 

 ไทย” คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 31  

 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม 

 อิ น เ ต อ ร ์ ค อ น ติ เ น น ตั ล  

 กรุงเทพฯ

Picture 1 1st seminar titled “LPG  

 Price Adjustment - A Bold  

 Step in Thailand’s Energy  

 Industry” on July 31, 2013,  

 at Intercontinental Hotel,  

 Bangkok

รูปที่ 2 ผลิตแผ่นพับ 

 “คู่มือการใช้สิทธิ์”

Picture 2 Leaflet titled 

 “LPG Entitlement Manual” 

 and a write-up on 

 printed media

รูปที่ 3 ผลิตและเผยแพร่บทความ 

 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

Picture 3 Article in newspaper
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2. การก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับ 
 ภาคขนส่ง

เน่ืองจากกลุ ่มรถบรรทุกรถโดยสาร รถตู ้และรถอื่นๆ  

มกีารตืน่ตวัและปรับเปลีย่นเคร่ืองยนต์มาใช้ก๊าซ NGV แทนการใช้ 

น�้ามันดีเซลเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้

ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งเตบิโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกดิผลกระทบ 

ต่อการจัดหาก๊าซ NGV และการขยายสถานีบริการ NGV  

จนเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ด้วยเหตุน้ี 

กระทรวงพลังงานจึงได้หารือร่วมกับกลุ ่มผู ้ประกอบการ 

รถขนส่งเพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้มีความเห็นร่วมกันว่า 

กลุ ่มผู ้ประกอบการรถขนส่งควรเข ้ามาเป็นผู ้ลงทุนและ 

ด�าเนินการก่อสร้างสถานี NGV รวมถึงเป็นผู้บริหารจัดการ

และขนส่งก๊าซ NGV โดยสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจาก 

แนวท่อและน�าไปใช้เป็นเช้ือเพลงิภายในกลุม่รถขนส่งของตนเอง  

ดังน้ันจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งขึ้น

สนพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนด

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง  

ซ่ึงจะประกอบไปด้วย ต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติ และค่าบริหาร 

จัดการในการขายส่งก ๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับ 

ภาคขนส่ง ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจดัการเฉพาะ

การจ�าหน่ายบนแนวท่อส�าหรับภาคขนส่ง ค่าบ�ารุงรักษาระบบท่อ 

และการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบท่อ (Metering and 

Regulation Station) เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมมาจากแนวท่อ 

ส่งก๊าซหลกั ทัง้น้ี สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ซึ่งเป็นผู้ศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV ให้ สนพ. เมื่อปี 2555  

ได้ให้ความเห็นว่าโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ

ส�าหรับภาคขนส่งดังกล่าวมีความเหมาะสม 

2. Pricing of natural gas supply along gas  
 distribution lines in the transportation sector 

As a large number of trucks, buses, vans, and other 

vehicles have turned to use NGV as a replacement for 

diesel, demand for NGV in the transportation sector has  

expanded rapidly. This has consequently caused  

impact on NGV supply and expansion of NGV refuelling 

stations, which inevitably resulted in service delay. To 

solve the problem, the Ministry of Energy held talks with 

transport operators, and both sides agreed that transport 

operators should be allowed to invest in constructing 

and operating NGV refuelling stations. They should also 

become NGV distributors that are allowed to purchase 

gas from points of sale along the gas distribution lines 

for use in their transport fleets. As a consequence, there 

arose a need to devise a pricing formula for the sale 

and purchase of NGV along the gas distribution lines in 

the transportation sector.

After discussions with related agencies, EPPO  

found out that the pricing formula of NGV along gas 

distribution lines in the transportation sector should mainly 

consist of the cost of natural gas and the wholesale 

operating cost. The formula was derived from expenses 

on sales and management of gas distribution, pipeline 

maintenance, as well as management of metering and 

regulation stations (only for the parts extended from the 

main gas distribution lines). The Energy Research Institute, 

Chulalongkorn University, which ran a study on NGV 

cost for EPPO in 2012, viewed that this pricing structure 

is appropriate.

As a consequence, EPPO presented the NGV pricing 

structure to NEPC for approval on July 16, 2013. In this 

respect, the cost of natural gas was allowed to move in 

accordance with the actual cost, while the operating 

cost was allowed for review once a year.
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สนพ. จงึได้จดัท�าโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตจิากแนวท่อ 

ส�าหรับภาคขนส่งน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

แห่งชาต ิ(กพช.) เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ให้ความเหน็ชอบ  

โดยก�าหนดให้ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยน  

ตามจริง และให้ทบทวนค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซ

ธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งปีละ 1 ครั้ง 

การซื้อขายก๊าซธรรมชาติในรูปแบบดังกล่าวน้ี จะท�าให้

กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ระบบการเติมก๊าซ NGV ซึ่งท�าให้การขนส่งสินค้ามีความ

รวดเร็วมากข้ึน ช่วยลดปัญหาการรอควิเตมิก๊าซ NGV ในสถานี

บริการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส�าหรับภาคขนส่งให้ใช้ 

เพื่อการจ�าหน่ายเฉพาะภายในกลุ ่มของผู ้ประกอบการที่ม ี

การท�าข้อตกลงซื้อขายกับผู ้จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ส�าหรับน�าไปใช้ในภาคขนส่งเท่าน้ัน ห้ามน�าไปใช้ในการ

จ�าหน่ายให้กับรถยนต์ทัว่ไป และ/หรือน�าไปจ�าหน่ายหรือใช้เป็น

เชื้อเพลิงส�าหรับภาคอื่นๆ

The sale and purchase of gas in this manner  

provided more flexibility for transport operators in their 

NGV refuelling management, thus enabling them to 

render faster service while reducing queuing time at 

NGV stations. Natural gas sale through this channel is 

only limited to transport operators who made a sale 

and purchase agreement with NGV distributors. It is not 

allowed to sale to vehicles in general or to be use as 

fuel in other sectors.
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3. มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
 หมุนเวียน

ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนด้วยมาตรการการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  

(Adder) โดยการก�าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ให้เพิ่มจากอัตรา

ค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่า Ft อย่างไรก็ตาม ทีผ่่านมาค่าไฟฟ้าฐาน

และค่า Ft มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูข้ึน ซึง่จ�านวนเงนิทีใ่ช้สนับสนุน

ภายใต้มาตรการ Adder จะเพิม่สงูขึน้ตามค่าไฟฟ้าฐาน และค่า 

Ft ที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชน

ผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงเห็นชอบ

ในหลกัการปรับรูปแบบการส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนจากมาตรการ Adder เป็นมาตรการ Feed-in Tariff 

(FiT) ซึ่งมาตรการ FiT จะท�าให้อัตรารับซ้ือไฟฟ้าสอดคล้อง

กับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างแท้จริง  

ไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าไฟฟ้าฐานและค่า Ft ที่เปลี่ยนไป ท�าให้

เกดิความเป็นธรรมต่อทัง้ผูป้ระกอบการและประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้า

โดยในการประชุมดังกล่าว กพช. มอบหมายให้คณะ

กรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ) พิจารณาอัตราสนับสนุน 

ในรูปแบบ FiT ตามประเภทเช้ือเพลิงและเทคโนโลยี ซึ่ง

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ และในฐานะหน่วยงานหลัก

ที่มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย จัดท�าหลักเกณฑ์ แนวทาง และ 

มาตรการในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

จึงได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนออัตราการซื้อไฟฟ้า

ในรูปแบบ FiT ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี โดย

ปี พ.ศ. 2556 สนพ. ได้น�าเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 

FiT และ กพช. ได้ให้ความเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว 

จ�านวน 3 โครงการ ดังนี้

 1) โครงการวสิาหกจิชุมชนพลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน

  กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบ 

 อัตรารับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานภายใต้ 

 โครงการวิสาหกิจชุมชนฯ ในรูปแบบ FiT ส�าหรับโครงการ 

 ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์  

 ด้วยอัตรา 4.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

3. Measure to promote power generation from  
 renewable energy 

To promote power generation from renewable  

energy, the government agreed to give an ‘adder’ as 

a top-up to the base fuel cost and Ft. Unfortunately, the 

fuel base cost and Ft were on the rising trend, causing 

a burden for the government to pay higher adders, 

which would consequently pass on to users. NEPC, in its 

meeting on June 28, 2010, reached an agreement to 

change the form of government support from giving an 

‘adder’ to using a ‘feed-in-tariff’ (FiT), which is better 

aligned with the actual cost of power generation from 

renewable energy and is therefore fair for both power 

generators and general consumers.

In the meeting, NEPC assigned the Managing 

Committee on Power Generation from Renewable  

Energy Promotion (the Managing Committee) to consider  

giving FiT incentives based on the types of fuel and 

technology. In this regard, EPPO, as the secretary to 

the Managing Committee and as the core agency in 

charge of providing recommendations and devising 

policies concerning criteria and measures to promote 

power generation from renewable energy, carried 

out a study to make a proposal on power purchase 

rates using FiT, based on different types of fuel and  

technology. In 2013, three projects involving renewable 

energy were proposed to NEPC and received approval, 

as detailed below:

1) Green energy from energy crops for community  

  enterprise

 NEPC, on February 8, 2013, agreed with the power  

 purchase rate with FiT proposed for power  

 generation from biomass produced from energy  

 crops under the community enterprise project. The  

 proposed purchase rate, 4.50 baht per unit, was  

 particularly offered to projects with a generation  

 capacity of up to 1 MW for 20 years.
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อาคารธุรกิจ
ขนาดกลาง-ใหญ่ / โรงงาน

Medium and large commercial  
buildings / factories

บ้านอยู่อาศัย
Households

อาคารธุรกิจขนาดเล็ก
Small commercial 

buildings

>10-250

6.55

>250-1,000

6.16

0-10

6.96

100 100

ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง (kWp)
Installed capacity (kWp)

อัตรา FiT (บาท/หน่วย)
FiT (baht/unit)

ก�าลังผลิตติดตั้งรวม (MWp)
Total installed capacity (MWp)
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 2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบน 

  หลังคา

 โครงการ Solar PV Rooftop เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบ 

 ผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์บนหลงัคาทดแทนโรงไฟฟ้าประเภท  

 Peaking Plant เป็นการลดการลงทุนภาครัฐ ท�าให้เกิด 

 การผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ณ Load Center ซึ่ง 

 เป็นการสร้างความม่ันคงในด้านการจดัหาพลงังานอกีด้วย  

 โดย กพช. พจิารณาเมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2556 ซึง่ กพช.  

 ได้มีมติ ดังนี้

 

  เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าส�าหรับโครงการ Solar  

  PV Rooftop ในรูปแบบ FiT โดยมีระยะเวลาสนับสนุน  

  25 ปี ดังนี้

 เห็นชอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar PV  

 Rooftop ในปี 2556 รวมก�าลังผลิตติดตั้ง 200 MWp โดย 

 แบ่งเป็น (1) บ้านอยู่อาศัย ปริมาณก�าลังผลิตติดตั้ง 100  

 MWp และ (2) อาคารธุรกิจขนาดเล็กและอาคารธุรกิจ 

 ขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ปริมาณก�าลังผลิตติดตั้ง 100  

 MWp โดยให้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน 

 เดือนธันวาคม 2556

 เห็นชอบให้ กกพ. รับไปด�าเนินการออกระเบียบการ 

 รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

 ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา ตลอดจนหลกัเกณฑ์ และการออกประกาศ 

 เชิญชวน รวมทัง้การก�ากบัดแูลขัน้ตอนการคดัเลอืกให้เกดิ 

 ความเป็นธรรม พร้อมกันน้ีให้จัดท�ากระบวนการขอ 

 ใบอนุญาตแบบ One Stop Service ในส่วนของใบอนุญาต 

 ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบ 

 กิจการโรงงาน (รง.4) ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  

 ใบอนุญาตพลังงานควบคุม เป็นต้น

2) Solar PV Rooftop

 The Solar PV Rooftop project was initiated to 

 encourage power generation from solar power on  

 rooftops. The project, intended for replacing those  

 peaking power plants, could help ease the public  

 sector’s investment burden while promoting power  

 generation to reduce consumption at load centers,  

 which is part of the attempt to assure power supply  

 security. NEPC, on July 16, 2013, agreed on the  

 following:

  Power purchase from the Solar PV Rooftop  

  project using FiT under 25-year promotion

  Power purchase from the Solar PV Rooftop  

  project in 2013 for a total installed capacity of 200  

  MWp, comprising (1) from households for 100  

  MWp, and (2) from small commercial buildings,  

  medium and large commercial buildings,  

  and factories for 100 MWp. The Commercial 

  Operation Date (COD) for these ventures  

  was to start by December 2013. 

  Assigning the Energy Regulatory Commission  

  (ERC) to work on regulations and guidelines  

  involving power purchase from Solar PV Rooftop  

  projects. ERC was also assigned to invite Solar  

  PV Rooftop operators to join the program and  

  ensure a fair selection process. ERC must, as well,  

  provide a one-stop service for operators who  

  wished to acquire their permits needed, such as  

  Building Construction Permit, Permit for Factory  

  Operation (Raw Ngaw 4 Form), Permit for Energy  

  Operation, and Work Flow Permit, among others. 



กลุ่มธุรกิจ / โรงงานอุตสาหกรรม 
From business 

establishments / factories

ปริมาณพลังไฟฟ้า (MW)
Purchase volume (MW)

กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
From households

ปริมาณพลังไฟฟ้า (MW)
Purchase volume (MW)

Solar PV Rooftop 

เป้าหมาย
Target

ผู้สนใจยื่นค�าร้องขอขายไฟฟ้า
Applicants

100

6.43

100

492.74
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 3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน

 โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ชุมชนท�าให้เกดิ 

 การผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ณ Load Center  

 และมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่

 ก่อให้เกดิการสร้างงาน การกระจายรายได้ในชุมชน เพือ่ให้ 

 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ ่งเน้นการส่งเสริมและ 

 ผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานให้สามารถสร้างรายได้ 

 ให้ประเทศ เพิม่การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังาน 

 และพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค 

 โดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ 

 แนวทางนโยบายด้านเศรษฐกจิทีมุ่ง่เน้นในการสร้างรายได้  

 โดยการส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน 

 ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได ้

 จากความต้องการภายในประเทศ รวมทัง้สร้างการจ้างงาน 

 ให้แก่ประเทศ ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่

 

3) Community solar power project

 The community solar power project was particularly  

 initiated to reduce power consumption at load  

 centers with an emphasis on participation of the  

 people living in the community. The project will  

 bring about job creation and income generation  

 within the community, in line with the government’s  

 policy to promote power generation as a source  

 of national income, to increase investment in energy  

 infrastructure, and to develop Thailand as the region’s  

 energy hub, leveraging the country’s strategic  

 location. The initiative also corresponds with the  

 country’s economic policy which focuses on income  

 creation by encouraging the petroleum and  

 renewable energy industries to generate revenues  

 from domestic demand. The strategy, which is  

 considered to be a modern industrial strategy,  

 would also stimulate nationwide employment.

ทั้งน้ี สามารถสรุปสถานภาพการด�าเนินการรับซื้อไฟฟ้า

จากโครงการ Solar PV Rooftop ได้ดังนี้

 The overall picture of power purchases from Solar  

  PV Rooftop projects is presented below.

ตาราง สรุปสถานะการด�าเนินงานโครงการ Solar PV Rooftop ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556
Table showing overall power purchases from Solar PV Rooftop projects as at October, 2013:

ที่มา: ส�านักงาน กกพ. (ตุลาคม 2556)
Source: ERC (October 2013) 
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 กระทรวงพลงังาน ร่วมกับส�านักงานกองทนุหมูบ้่านและ 

 ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดท�าโครงการผลิตไฟฟ้า 

 พลงังานแสงอาทติย์ชุมชน โดย สนพ. ได้ด�าเนินการศกึษา 

 รวบรวมข้อมูลต้นทุน ก�าหนดรูปแบบการลงทุน จัดท�า 

 สมมตฐิานด้านเทคนิคและการเงนิ เพือ่ก�าหนดอตัรารับซือ้ 

 ไฟฟ้าพเิศษส�าหรับโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

 ชุมชน และน�าเสนอให้ กพช. พจิารณาเมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม  

 2556 ได้มีมติ ดังนี้

 เห็นชอบให้ด�าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจาก “โครงการผลิต 

 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน” โดยมีเป้าหมายก�าลัง 

 การผลติตดิตัง้รวม 800 MWp และเหน็ชอบอตัราการรับซือ้ 

 ไฟฟ้าพิเศษส�าหรับ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

 แสงอาทิตย์ชุมชน” ในอัตรา ดังนี้

  ปีที่ 1-3 ระบบ FiT อัตรา 9.75 บาทต่อหน่วย

  ปีที่ 4-10 ระบบ FiT อัตรา 6.50 บาทต่อหน่วย 

  ปีที่ 11-25 ระบบ FiT อัตรา 4.50 บาทต่อหน่วย

 

ทั้งน้ีให้ด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี  

2557 โดยให้กระทรวงพลงังานร่วมกบั สทบ. ด�าเนินการพฒันา

โครงการฯ และให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.)  

รับไปด�าเนินการออกระเบียบหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการ 

พฒันาโครงการรวมถงึด�าเนินการคดัเลอืกหมูบ้่านทีม่ศีกัยภาพ

เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ และมอบหมายให้ กกพ. ไป 

ด�าเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าส�าหรับโครงการ

 The Ministry of Energy and the National Village  

 and Urban Community Fund Office jointly developed  

 a solar power project in communities. To start, EPPO  

 carried out a study into the overall cost, chose the  

 investment method, and made technical and  

 financial assumptions in order to come up with a special  

 power purchase tariff for this group of power producers.  

 The proposal was then made for presentation to  

 NEPC, which reached a resolution on July 16, 2013  

 as follows:

  NEPC agreed on power purchase from the  

  “community solar power project” with a target 

 for a total installed capacity of 800 MWp and  

  approved the proposed special power purchase  

  tariff, as detailed below:

  Year 1-3 using FiT system - at 9.75 baht per unit

  Year 4-10 using FiT system - at 6.50 baht per unit

  Year 11-15 using FiT system - at 4.50 baht per unit

To ensure COD within 2014, the Ministry of Energy, the 

National Village, and the Urban Community Fund Office 

were assigned to jointly work on project development, 

while CEPA was assigned to issue guidelines for project 

development and to select potential communities. ERC, 

meanwhile, was assigned to work on power purchase 

regulations.
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4. การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมมือพัฒนา

พลงังานไฟฟ้าแล้ว รวม 4 ประเทศ คอื สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปริมาณ 7,000 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ปริมาณ 3,000 เมกะวตัต์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ ปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์ และสาธารณรัฐประชาชน

กมัพชูา ซึง่ยงัไม่ได้ระบจุ�านวนทีจ่ะซือ้ขาย รวมถงึมคีวามร่วมมือ 

การแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากับสหพันธรัฐมาเลเซีย จ�านวน 

300 เมกะวัตต์

ปัจจบุนัประเทศไทยได้มีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว แล้ว  

ทัง้สิน้ 5,427 เมกะวตัต์ โดยสามารถสรุปสถานภาพการด�าเนินการ  

ดังนี้

 1) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

  รวมก�าลังผลิตทั้งสิ้น 2,111 เมกะวัตต์ ดังนี้

   โครงการเทิน-หินบุน (220 เมกะวัตต์) ได้ลงนามใน 

  สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุน  

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

  เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541

   โครงการห้วยเฮาะ (126 เมกะวัตต์) ได้ลงนาม 

  ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผูล้งทนุ  

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

  เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542

   โครงการน�้าเทิน 2 (948 เมกะวัตต์) ได้ลงนาม 

  ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผูล้งทนุ  

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

  เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

   โครงการน�า้งมึ 2 (597 เมกะวตัต์) ได้ลงนามในสญัญา 

  ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุน  

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

  เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

4. Power purchase from neighboring countries

Thailand has already signed memoranda of  

understanding on power development with the  

governments of four neighboring countries, namely Laos 

for 7,000 MW, China for 3,000 MW, Myanmar for 1,500 

MW, and Cambodia for a volume to be agreed on. 

Apart from this, Thailand has already had an agreement 

with Malaysia on power swap of 300 MW.

At present, Thailand has purchased altogether  

5,427 MW of electricity from Laos, as summarized below:

1) Projects with connection to the national grid

 with a combined generation capacity of 2,111 MW,  

 namely:

  Theun-Hinboun Project (220 MW) - The Power  

  Purchase Agreement (PPA) between EGAT and  

  investors was signed on June 19, 1996, with COD  

  starting on March 31, 1998.

  Houay Ho Project (126 MW) - The PPA between  

  EGAT and investors was signed on June 24, 1997,  

  with COD starting on September 3, 1999.

 

  Nam Thuen 2 Project (948 MW) - The PPA between  

  EGAT and investors was signed on September 8,  

  2003, with COD starting on April 30, 2010.

  Nam Ngum 2 Project (597 MW) - The PPA between  

  EGAT and investors was signed on May 26, 2006,  

  with COD starting on March 26, 2011.
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   โครงการเทิน - หินบุนส่วนขยาย (220 เมกะวัตต์)  

  ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ.  

  และผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 เริ่มจ่ายไฟฟ้า 

  เข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

 2) โครงการที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแล้ว และอยู่ 

  ระหว่างการก่อสร้าง 

  รวมก�าลังผลิต ทั้งสิ้น 3,316 เมกะวัตต์ ดังนี้ 

   โครงการหงสาลิกไนต ์(1,473 เมกะวัตต์) ได้ลงนาม

  ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุน  

  เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2553 อยูร่ะหว่างด�าเนินการก่อสร้าง  

  และมกี�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ Unit 1  

  ในเดือนมิถุนายน 2558 Unit 2 ในเดือนพฤศจิกายน  

  2558 และ Unit 3 ในเดือนมีนาคม 2559

  Theun-Hinboun Extension Project (220 MW) - 

  The PPA between EGAT and investors was signed  

  on December 22, 2007, with COD starting on  

  December 1, 2012.

2) Projects with PPAs already signed and currently  

  under construction  

  with a combined capacity of 3,316 MW:

  Hongsa Lignite Project (1,473 MW) - The PPA  

  between EGAT and investors was signed on April  

  2, 2010, with COD of Unit 1 scheduled for June  

  2015 and that of Unit 2 and Unit 3 for November  

  2015 and March 2016 respectively. Construction  

  is now underway.

โรงไฟฟ้าน�้างึม 2 / Nam Ngum 2 Power Plant

โรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ / Hongsa Lignite Power Plant
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โรงไฟฟ้าไซยะบุรี / Xayaburi Power Plant

  โครงการเซเปียน - เซน�า้น้อย (354 เมกะวตัต์) ได้ลงนาม 

  สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุน  

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

  ก่อสร้าง และมกี�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

  ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

   โครงการน�า้เงีย๊บ 1 (269 เมกะวตัต์) ได้ลงนามสญัญา 

  ซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผูล้งทนุ เมือ่วันที่  

  27 สิงหาคม 2556 อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง และ 

  มีก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือน 

  มกราคม 2562

   โครงการไซยะบุรี (1,220 เมกะวัตต์) ได้ลงนาม 

  ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผูล้งทนุ  

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

  ก่อสร้าง และมกี�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

  ได้ในเดือนตุลาคม 2562 

ส�าหรับปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอีก  

3 ประเทศ คือ จีน สหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชา ในส่วนที่ม ี

การลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกนัแล้ว อยูร่ะหว่างการพจิารณา 

ความเหมาะสมของโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคนิค 

ด้านราคา ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบที่เหมาะสม เป็นต้น 

ก่อนที่จะด�าเนินการรับซื้อไฟฟ้าต่อไป

  Xe-Pian - Xe-Namnoy Project (354 MW) - The  

  PPA between EGAT and investors was signed on  

  February 6, 2013, with COD scheduled for February  

  2019. Construction is now underway.

  Nam Ngiep 1 Project (269 MW) - The PPA between  

  EGAT and investors was signed on August 27, 2013,  

  with COD scheduled for January 2019. Construction 

   is now underway.

  Xayaburi Project (1,220 W) - The PPA between 

 EGAT and investors was signed on October 24,  

  2011, with COD scheduled for October 2019.  

  Construction is now underway.

As for power purchases from China, Myanmar, and 

Cambodia, those projects with MoUs already signed 

are now under consideration to see project suitability in 

various aspects, including technical aspect, price, and 

COD, before proceeding with power purchases.
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5. แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

การจัดท�าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 

2554-2573) ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2556 

โดยผ่านความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 

และจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยสรุป

สาระส�าคัญของแผนได้ ดังนี้

เป้าหมาย : 
ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) หรือ 

พลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ลงร้อยละ 25  

ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือ ลดการใช้พลังงานลง

ร้อยละ 20 ในปี 2573 จากความต้องการพลังงานกรณีปกติ 

(Business As Usual; BAU) หรือประมาณ 38,200 พันตันเทียบ

เท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

เป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานรายภาคเศรษฐกิจ
1) ภาคอาคารธุรกจิและบ้านพกัอาศยั : ลดการใช้พลงังาน 

ข้ันสดุท้าย 7,000 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ (ktoe) และลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 23 ล้านตันต่อปี

2) ภาคอตุสาหกรรม : ลดการใช้พลงังานข้ันสดุท้าย 16,100  

ktoe และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากบั 

54 ล้านตันต่อปี

3) ภาคขนส่ง : ลดการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย 15,100 ktoe 

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ  

53 ล้านตันต่อปี

5. 20-year Energy Efficiency Action Plan

The Formulation of the 20-year Energy Efficiency 

Action Plan (2011 - 2030) was completed in January 

2013 with approval from NEPC on February 8, 2013, and 

from the Cabinet on March 19, 2013. The plan contains 

the following essence:

Goal : 
To reduce energy intensity (EI) or energy required 

for GDP by 25% in 2030 from that in 2011; in other 

words, to reduce energy demand by 20% in 2030 from 

the demand at the time of business as usual (BAU) or 

around 38,200 ktoe.

Energy Conservation Target by economic sector
1) Household and Comercial Building Sector: To 

reduce final energy consumption by 7,000 ktoe and 

reduce carbon dioxide emission by 23 million tons per 

year equivalent

2) Industrial Sector: To reduce final energy consumption  

by 16,100 ktoe and reduce carbon dioxide emission by 

54 million tons per year equivalent

3) Transportation Sector: To reduce final energy 

consumption by 15,100 ktoe and reduce carbon dioxide 

emission by 53 million tons per year equivalent.
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ยุทธศาสตร์ : 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู ่เป้าหมายภายใต้แผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี จึงมีการก�าหนด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) การใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วย 

กฎระเบียบและมาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้วย

การจูงใจ

2) การใช้มาตรการที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างในเชิง

การสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการ

ใช้พลังงาน รวมทั้งการเปลี่ยนทิศทางตลาด (Market Trans-

formation) 

3) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและ

ด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

4) การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและความ

เชี่ยวชาญ

5) การใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

เป็นกลไกส�าคัญเพื่อให้ค�าปรึกษาและด�าเนินมาตรการอนุรักษ์

พลังงานที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้น

6) การเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเพื่อลด

ต้นทุนเทคโนโลยีและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มี

ประสทิธิภาพพลงังานสงู รวมทัง้การเสริมสร้างธุรกจิผลติสนิค้า

ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง

Strategy: 
Six strategies have been devised to ensure target 

attainment of the 20-year Energy Efficiency Action Plan, 

as detailed below:

1) Ensuring mixed use of both positive incentives 

(promotion and support) and negative incentives (rule 

and regulation enforcement)

2) Implementing measures that can create  

wide-scale impact to bring about public awareness 

and of behavioral change in energy consumption and 

market transformation 

3) Encouraging private-sector participation in the 

promotion of energy conservation 

4) D i s seminat ing some task s on energy  

conservation to other agencies who are readily 

equipped with resources and expertise

5) Using professionals and energy service  

companies (ESCO) as key mechanisms for giving counsel 

and implementing energy conservation measures that 

need high technology

6) Increasing self-reliant technologies to reduce 

costs while increasing access to technologies with high 

energy efficiency and promoting businesses with high 

energy efficiency.
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5 กลยุทธ์ 
34 มาตรการ

5 strategic 
implementation plans

34 measures

พัฒนาก�าลังคน 
และความสามารถ 

เชิงสถาบัน
Developing human  
and institutional  

resources

ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Promoting  
technological  
development 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงาน

Promoting of energy 
conservation 

สร้างความตระหนัก
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Creating awareness  

and making  
behavioral change 

บังคับด้วยกฎระเบียบ
และมาตรฐาน

Enforcing rules and 
regulations
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กลยุทธ์ : 
กิจกรรมและการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ ์

พลังงานในแต ่ละภาคเศรษฐกิจจะอยู ่ภายใต ้กลยุทธ ์ 

ที่มีการผสมผสานกัน ทั้งในด้านของการส่งเสริม การสนับสนุน 

และการก�ากับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์

ประมาณการผลประหยัดจากการด�าเนินงานภายใต้แผน 
ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ป ี

ในกรณีที่สามารถด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจน

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการ สนพ. คาดการณ์ว่า 

ผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น ณ ปี 2573 จะเท่ากับ 38,845 พันตัน 

เทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ด้านพลงังาน 1.10 ล้านล้านบาท โดยมมีลูค่าผลประหยดัพลงังาน  

ในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ 

และภาคอาคารธุรกจิขนาดเลก็และบ้านอยูอ่าศยั คดิเป็นร้อยละ  

52.80, 26.90, 10.60 และ 9.70 ตามล�าดับ

Strategic implementation plan: 
Activities under Energy Efficiency Action Plan in 

each economic sector are a combination of promotion, 

encouragement, and control. There are altogether five 

strategic implementation plans as follows:

Estimated financial savings from implementating 
the 20-year Energy Efficiency Action Plan

When the implementation of this plan is completed, 

EPPO expects energy savings of 38,845 ktoe, representing 

1.10 trillion baht, by 2030. The transportation sector would  

account for 52.8% of the total savings, the industrial 

sector 26.9%, large-scale commercial buildings 

10.6%, and small-scale commercial buildings and the  

household sector 9.7%.

กลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ภาคการใช้พลังงาน
Strategic implementation plans under the 20-year 

Energy Efficiency Action Plan in the consumption sector
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6. ผลการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของ
 ประเทศไทย ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3(พ.ศ.2553-2573)

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นแผน

จัดหาไฟฟ้าในระยะยาวให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ 

และเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า สนพ. 

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เสนอนโยบายและแผนด้าน

พลงังานของประเทศได้มีการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าฯ  

เป็นระยะ โดยมปัีจจยัส�าคญัทีต้่องการทบทวน และจดัท�าแผนฯ 

คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้ส่งผลให้ความต้องการ 

ใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิม่ข้ึน โดยล่าสดุ สนพ. ได้จดัท�าแผนพฒันา 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2573) หรือ PDP 

2010 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี และส่งเสริม

การผลติไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทัง้สนองตอบ

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า 

โดย สนพ. ได้เสนอแผน PDP 2010 ต่อ กพช. เพื่อเห็นชอบ  

เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2553 และ ครม. เม่ือวนัที ่23 มนีาคม 2553

ต่อมา เพื่อแก้ไขปัญหา และรองรับความต้องการไฟฟ้า 

ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูกว่าทีพ่ยากรณ์ไว้ตามแผน PDP 2010 รวมทัง้

ปัญหาความล่าช้าของโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP) สนพ. จงึได้ปรับปรุง

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าระยะสั้น (ในช่วงปี 2554 -  

2562) ดังนี้ (1) เร่งด�าเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

ชุดที ่2 (800 เมกะวตัต์) ของ กฟผ. (2) ปรับแผนการรับซ้ือไฟฟ้า 

จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน

ร่วมกัน (SPP Cogeneration) และ (3) เร่งโครงการโรงไฟฟ้า

วังน้อยหน่วยที่ 4 (800 เมกะวัตต์) และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ 

หน่วยที่ 2 (800 เมกะวัตต์) ของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จเร็วข้ึน 

จากแผนเดมิอกี 3 เดอืน โดยเสนอ กพช. เพือ่เหน็ชอบ เมือ่วนัที่ 

25 พฤศจกิายน 2553 และ ครม. เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2553 

6. Performance on Power Development  
 Plan, Revision 3 (2010-2030) 

Thailand’s Power Development Plan is a long-term 

plan with the purpose of providing sufficient energy  

supply to meet with the country’s development and 

ensure the country’s power security. EPPO, as the agency 

in charge of proposing the country’s policies and plans 

on energy affairs, has been formulating the country’s  

power development plan, taking into account economic 

growth which brings about the increase in electricity 

demand. In the latest move, EPPO drew up Thailand’s 

Power Development Plan (2012 - 2030) (PDP 2010), which 

focuses on the promotion of power generation from  

renewable energy in response to the 15-year Renewable 

Energy Development Plan. PDP 2010 also aims for energy 

efficiency corresponding to the government’s policy on 

reducing greenhouse gas emissions. EPPO brought up 

the PDP 2010 to NEPC on March 12, 2010, and to the 

Cabinet on March 23, 2010, for approval.

However, with the trend of power demand that 

seemed to go higher than what was forcasted in PDP 

2010, and the delay in the construction of some IPP 

plants, EPPO, therefore, made the first amendment to 

the PDP to solve the short-term problem (2011 - 2019) 

by (1) accelerating the development of EGAT’s North 

Bangkok Power Plant’s Unit 2 (800 MW); (2) adjusting  

power-purchase plan from SPP cogeneration plants;  

and (3) accelerating Wang Noi Project’s Unit 4 (800 MW) 

and Chana Project’s Unit 2 (800 MW), both belonging to 

EGAT, to complete three months ahead of the plan. The 

plan amendment was proposed to NEPC on November 

25, 2010, and the Cabinet on November 30, 2010, for 

approval.

The accident at Japan’s Fukushima nuclear power 

plant caused EPPO to delay its plan on nuclear power 

plant construction. The second revision of Thailand’s 

PDP was inevitable as a consequence. The amendment 

involved (1) postponing the nuclear plant plan for another  

three years, leaving four plants active under the plan 

while bringing forward the COD of natural-gas-fueled 
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การเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา ท�าให้ 

สนพ. ต้องชะลอแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป  

จงึได้มกีารปรับปรุงแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ดังนี้ (1) ปรับเลื่อนก�าหนดการเข้าระบบ

ของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ออกไปอกี 3 ปี ท�าให้มโีครงการ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บรรจุในแผนฯ รวม 4 โรง และเลื่อนก�าหนด

จ่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงเข้ามาทดแทนตามแผน PDP 2010 เดิม ให้เร็วขึ้น

จากปี 2565 เป็นปี 2563 และ (2) ให้บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  

ปรับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและเตรียมความพร้อม 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับความต้องการก๊าซธรรมชาตทิี่

เพิม่ข้ึนให้เหมาะสม อนัเน่ืองจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ที่อาจจะเพิ่มขึ้น โดยเสนอ กพช. เพื่อเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2554 และ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 

เมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายการพัฒนาประเทศ สนพ.  

จึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย 

ฉบบัปรับปรุง คร้ังที ่3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการไฟฟ้า

ทีค่าดว่าจะเพิม่ข้ึนตามแผนบริหารราชการแผ่นดนิฉบบัใหม่ของ

รัฐบาล ซึ่งมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ 

และเพือ่ให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเป้าหมาย

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี  

(พ.ศ. 2555 - 2564) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 -  

2573) โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2573 

รวมทัง้สิน้ 55,130 เมกะวตัต์ ต่อมา สนพ. ได้เสนอแผนดงักล่าว 

ต่อ กพช. เพื่อเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และ ครม. 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 

จากผลการด�าเนินการตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2556 พบว่ามีโรงไฟฟ้าที่เข้าระบบ

ของก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ จ�านวนทั้งสิ้น 2,952 เมกะวัตต์ เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จ�านวน 957 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า

ระบบ Cogeneration จ�านวน 1,335 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อน จ�านวน 660 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วม ยังไม่มีเข้าระบบฯ

cogeneration plants under PDP 2010 from 2022 to 2020; 

and (2) requesting PTT to adjust its natural gas supply 

plan, while making all necessary infrastructure readily 

developed to receive the greater volume of gas supply.  

The amendment was presented to NEPC and the  

Cabinet on April 27, 2011, and May 3, 2011, respectively 

for approval.

The Third revision of the PDP was made to ensure 

conformity to the expected increase in electricity  

demand, with due regard for the government’s policy 

statement, which focused on a number of projects 

involving infrastructure development. Moreover, the 

amendment was made in line with the country’s target 

to increase the share of alternative and renewable  

energy in the total energy mix to 25% within 10 years  

(2012 - 2021) and in line with the 20-year Energy Efficiency  

Development Plan (2012 - 2030). The new installed 

capacity during 2012 - 2030 should therefore amount 

to 55,130 MW. The third amendment was presented to 

NEPC on June 8, 2012, and the Cabinet on June 19, 

2012, for approval.

With the implementation of the third revision of PDP 

2010, it was found in December 2013 that a total of 2,952 

MW new capacity was delivered to the national grid: 

957 MW from renewable-energy power plants, 1,335 MW 

from cogeneration plants, and 660 MW from thermal 

power plants. Combined-cycle power plants were still 

left out of the system. 
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7. ผลการด�าเนนิงานด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS)

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกในกลุ่ม อนุภูมิภาค 

ลุม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ได้มคีวามร่วมมอื 

ด้านพลังงานไฟฟ้ากับ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน

กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้เร่ิมมีความตกลงระหว่าง

รัฐบาลต่อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในอนุภูมิภาคมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2545 และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการประสานงานการซือ้ขาย 

ไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง (Regional Power Trade  

Coordination Committee: RPTCC) ข้ึนเพื่อร ่วมกัน

พัฒนาแนวทางการด�าเนินการ ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ 

ในอนุภมูภิาค ทัง้น้ีต่อมาประเทศสมาชิกฯ ได้มคีวามเหน็ร่วมกนั 

ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง

ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Regional Power 

Coordination Centre: RPCC) เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยในระยะแรก

ของการด�าเนินการได้ตกลงให้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างรัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซื้อขาย

ไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Inter- 

Governmental MOU for the Establishment of the  

Regional Power Coordination Centre in the Greater 

Mekong Subregion: IGM) ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อตกลงเพื่อรับรอง

การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 

ส�าหรับการด�าเนินการของประเทศไทย คณะอนุกรรมการ

ประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 

2555 ได้เห็นชอบในหลักการของ ร่างบันทึก IGM ดังกล่าว  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ เพื่อพิจารณา 

เสนอรัฐสภาให ้ความเห็นชอบตามนัยแห่งมาตรา 190  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ต่อมาเมื่อ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 

ตามข้อเสนอของกระทรวงพลงังาน อนัได้แก่ (1) อนุมตักิารลงนาม 

ในบนัทกึ IGM และน�าเสนอบนัทกึ ดงักล่าวเข้าสูก่ารพจิารณาของ 

รัฐสภา (2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนาม

บันทึกความเข้าใจฯ (3) ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�า 

หนังสือมอบอ�านาจเต็ม (Full Power) ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่ง

รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และ

7. Performance on international cooperation

Power cooperation in the Greater Mekong  
Sub-region (GMS) 

As a member of the Greater Mekong Sub-region  

(GMS), Thailand has power cooperation with Cambodia,  

China, Myanmar, Vietnam, and Laos. Government-to- 

government PPAs have been made since 2002,  

leading to the establishment of the Regional Power 

Trade Coordination Committee (RPTCC) for power trade  

development within the sub-region. Member countries  

later agreed to establish the Regional Power Coordination  

Centre (RPCC) to oversee cross-border power trade.  

As for the initial stage, the Inter-Governmental MoU for 

the Establishment of the Regional Power Coordination 

Centre in the Greater Mekong Sub-region (IGM) was 

signed to support the establishment of RPCC.

In Thailand, the subcommittee in charge of power 

collaboration with neighboring countries held a meeting  

on October 18, 2012, and agreed in principle on the 

draft of IGM, which was also agreed in principle by the 

Cabinet. The draft IGM was then presented to parlia-

ment for approval, as stipulated by Section 190 of the 

constitution B.E. 2550. Then on July 2, 2013, the Cabinet 

granted approval to the Ministry of Energy’s proposal, 

which covered (1) granting approval for the signing 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงได้ลงนามบันทึก IGM  

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

อย่างไรก็ดีในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

การซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2556 ณ เมืองดานัง ประเทศ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ทีป่ระชุมยงัไม่สามารถหาข้อสรุป 

เรื่องสถานที่จัดตั้งศูนย์ RPCC ได้

of IGM and presenting the matter to parliament for  

consideration; (2) assigning the Minister of Energy to 

sign the IGM; (3) assigning the Ministry of Foreign Affairs 

to prepare for a document to empower the Minister of 

Energy with full authority to sign the IGM. Parliament 

granted an approval on November 5, 2013, and the 

Minister of Energy signed the IMG on December 9, 2013.

At the 15th meeting of RPTCC from December 16 to 

17, 2013, held in Danang, Vietnam, an agreement on 

the location of RPCC could not be reached yet.

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์

ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ

สมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง เมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม 2556

ภาพการประชุม RPTCC- 

15 (คร้ังที่ 15) ณ เมือง 

ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามจัดข้ึนระหว่างวันที่ 

16 - 17 ธันวาคม 2556

Mr. Pongsak Raktapongpaisan, Minister 

of Energy, at the signing of the Inter- 

Governmental MoU for the Establishment 

of the Regional Power Coordination 

Centre in the Greater Mekong Sub-region 

(IGM) on December 9, 2013

The 15th meeting of 

RPTCC (RPTCC-15) held 

in Danang, Vietnam, from 

December 16 to 17, 2013
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ความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
สนพ. ในฐานะผูป้ระสานงานของไทย (Focal  

Point) และประธานร่วม (Co-chair)  

ในคณะท�างานด้านการวางแผนและ 

นโยบาย ในระดับภูมิภาคของอาเซียน  

(Regional Energy Policy and  

Planning Sub-Sector Network:  

REPP - SSN) ซึง่มกีจิกรรมการด�าเนินงาน 

ตามแผน ASEAN Plan of Action on  

Energy Cooperation (APAEC) ได้แก่  

การพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ด้านนโยบายในภมูภิาค การตดิตามการด�าเนินงาน 

ของคณะท�างานต่างๆ ตาม APAEC การพัฒนาศักยภาพ

ให้แก่บุคลากรในด้านการวางแผนนโยบายพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม การจัดท�า Energy Outlook และ Energy Policy  

Reviews and Analysis Series และ การสร้างความร่วมมือกับ 

ประเทศ คู ่ เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีผล 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2556 ดังนี้

1) กิจกรรมที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว คือ การจัดท�า 

ผลการประเมินกลางเทอมของแผนปฏิบัติการความร่วมมือ 

ด้านพลงังานอาเซยีน ปี 2553 - 2558 (ASEAN Plan of Action on  

Energy Cooperation Mid-term Review: APAEC MTR 2010 -  

2015) ซึ่งสรุปผลได้ว่าคณะท�างานย่อยและคณะท�างานเฉพาะ 

ด้านแต่ละคณะมกีารด�าเนินงานเป็นไปตามแผนทีไ่ด้วางไว้ และ

คาดว่าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะส�าเร็จลุล่วง ภายในปี 2015 

2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ มีดังนี้

 (1) การด�าเนินการความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง 

 อาเซียนเร่ือง Stock-take โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 ศักยภาพในเร่ืองความม่ันคงทางพลังงาน การอนุรักษ์ 

 พลังงาน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้าน 

 พลังงาน

 (2) โครงการ Clean Technology Development  

 ในระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุน โดย ASEAN  

 Secretariat จะน�าเร่ืองดังกล่าวไปติดต่อกับ AADCP  

 (ASEAN-Australia Development Cooperation  

 Program) ของประเทศออสเตรเลยีเพือ่ขอความสนับสนุน 

เนื่องจากจะได้มีการจัดท�าข้อเสนอ ที่มีลักษณะองค์รวม

3) กิจกรรมที่จะด�าเนินการต่อไป 

 ในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 2557 ได้แก่

 (1) การจดัท�าแผนปฏบิติัการความร่วมมอืด้านพลงังาน 

 อาเซียน APAEC 2016 - 2020

Energy cooperation in Asean 

In addition to playing its role as 

 Thailand’s focal point, EPPO also co-chairs 

 the Regional Energy Policy and 

 Planning Sub-Sector Network 

(REPP - SSN). The activities of  

REPP-SSN which according to 

 ASEAN Plan of Actions on Energy  

Cooperation (APAEC) include.  

(1) Enhancing energy policy informa-

tion sharing network, (2) Monitoring and 

evaluating the progress of APAEC programs, 

(3) Conducting capacity building in energy and 

environmental policy planing for energy and the  

environment, (4) Preparing regional energy outlooks and 

conducting ASEAN energy policy reviews and analysis 

series, (5) Strengthening collaboration with dialogue 

partners and international organization. EPPO’s key 

performances in this area during 2013 are as follows:

1) One completed task is ASEAN Plan of Actions 

on Energy Cooperation Mid-term Review (APAEC MTR 

2010 - 2015). The report concluded that each sub-sector 

networks and specialized energy bodies are on the right 

track to meet most of the key target by 2015.

2) On-going tasks:

 (1) Collaboration among ASEAN member  

 countries for stock-take, which deals with  

 development of energy security, energy conservation,  

 and promotion of energy trade and investment

 (2) Clean Technology Development Project -  

 phase 2, for which fund-raising is ongoing. ASEAN  

 Secretariat will raise this matter to Australia’s ASEAN- 

 Australia Development Cooperation Program  

 (AADCP) to request for financial assistance and  

 make a proposal in the holistic maner.

3) Future projects 

 Activities for 2013 - 2014 consist of:

 (1) Developing ASEAN Plan of Actions on Energy  

 Cooperation (APAEC) for 2016 - 2020
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 (2) การสร ้างความสัมพันธ ์กับประเทศคู ่ เจรจา 

 และองค์กรระหว่างประเทศ โดยการจัดท�าแนวทาง 

 ในการด�าเ นินการกับประเทศคู ่ เจรจาและองค ์กร 

 ระหว่างประเทศ (Guidelines on roles of country  

 coordinators and ACE in engaging the IOs and DPs1)

 (3) การจดัท�าสิง่พมิพ์ 5 ฉบบั ของศนูย์พลงังานอาเซยีน  

 (ASEAN Centre for Energy: ACE) ได้แก่ ASEAN Energy  

 Review and Statistics 2013, ASEAN Energy Indicators,  

 4th ASEAN Energy Outlook, ASEAN Energy Policy  

 Review and Analysis Series, ASEAN RE Development  

 2006 -2011

ความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานจากประเทศในภูมิภาค 
เอเชีย – แปซิฟิค

กลุ ่มผู ้ เ ช่ียวชาญด้านการวิเคราะห ์ข ้อมูลพลังงาน 

จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on  

Energy Data and Analysis : EGEDA) จัดตั้งข้ึนภายใต ้

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific  

Economic Cooperation : APEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมลูด้านพลงังานในเขตเอเชีย -  

แปซิฟิก และในการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์

ข้อมลูพลงังานจากประเทศในภูมภิาคเอเชีย - แปซฟิิค คร้ังที ่25  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู ้แทนจาก

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทย รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ

จาก International Energy Agency (IEA) เข้าร่วมประชุม

ประมาณ 30 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 

ในการรวบรวม พัฒนา ปรับปรุง และวิเคราะห์ข ้อมูล 

ด้านพลังงาน ส�าหรับใช้ในการจัดท�านโยบายด้านพลังงาน  

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดพลังงานให้กับกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ  

The Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) และเมือ่วนัที่  

13 พฤศจิกายน 2556 สนพ. ได้น�าคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ  

ไปศึกษาดูงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต  

44 เมกะวัตต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny  

Bangchak จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นถึง 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน

ทดแทนของประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้กับ กฟภ. และ กฟผ. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 

เป็นต้นมา

 (2) Es tab l i sh ing re lat ion wi th dia logue  

 partners and international organizations by drafting 

 guidelines on the roles of country coordinators  

 and ACE for engaging with international  

 organizations (IOs) and dialogue partners (DPs)

 

 (3) Producing five publications by ASEAN 

  Centre for Energy (ACE), namely ASEAN Energy 

  Review and Statistics 2013, ASEAN Energy  

 Indicators, 4th ASEAN Energy Outlook, ASEAN Energy  

 Policy Review and Analysis Series, and ASEAN RE  

 Development 2006 - 2011.

Cooperation on energy data in Asia-Pacific
Economic Cooperation

The Expert Group on Energy Data and Analysis  

(EGEDA) was established under the Asia-Pacific  

Economic Cooperation (APEC) as the center for  

energy data collection in the Asia-Pacific region. 

The 25th meeting of EGEDA, held in Bangkok from  

November 11 to 13, 2013, was attended by around 30 

participants from Japan, South Korea, Taiwan, China, 

Malaysia, Singapore, Brunei, and Thailand, as well as  

representatives from the International Energy Agency (IEA). 

The meeting was intended to strengthen cooperation  

in the collection, development, improvement, and  

analysis of energy data to be used in energy policy  

formulation in improving energy market performance for 

countries in Asia-Pacific under the responsibility of The 

Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ). On November 

13, 2013, EPPO arranged the site visit for the participants 

at Sunny Bangchak learning center, a solar plant of  

44-MW capacity in Ayutthaya of Bangchak Petroleum 

Plc. There, the participants were presented with the 

power generation technology from renewable energy. 

Sunny Bangchak started to deliver electricity to PEA and 

EGAT in April, 2012.

1IOs = International Organization, DPs = Dialogue Partners
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ความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน (Thai-German Programme on Energy Efficiency 

Development Plan; TGP-EEDP) เกิดจากความร่วมมือของ

หลายหน่วยงาน ได้แก่ German International Cooperation 

(GIZ) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง

ธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่ง 

สหพนัธรฐัเยอรมนี ร่วมกบัส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสถาบันวิจัยทั้งใน 

และต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

สถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนการบรูณาการแผนอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 -  

2573) เพื่อผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถน�าไปสู่  

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และ 

ภาคอาคารธุรกจิ ซึง่จะส่งผลให้เกดิการลด การปล่อยมลพษิและ 

ก๊าซเรือนกระจก โดยมีการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  

2555 ถึงเดือนเมษายน 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี

 โครงการได้ออกแบบและวางแผนการด�าเนินงานตามแผน

อนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 

กลุ่มงาน ได้แก่ (1) ข้อมูลฐานพลังงาน และการบริหารข้อมูล

พลังงาน (2) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน (3) มาตรการ 

ส่งเสริมและจูงใจให้เกดิผลประหยดัพลงังาน (4) การบรูณาการ

แผนอนุรักษ์พลงังานเข้ากบันโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยมีความก้าวหน้าการด�าเนินการ ณ ธันวาคม 

2556 ดังนี้

Thai – German Programme on Energy Efficiency 
Development Plan (TGP-EEDP)

The Thai - German Programme on Energy Efficiency  

Development Plan (TGP-EEDP) was initiated under 

the cooperation of various agencies, namely German  

International Cooperation (GIZ) with support from Ministry 

for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear 

Safety of Germany (BMU), and EPPO, Department of 

Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(TGO), as well as research institutes in Thailand and 

overseas, including Joint Graduate School of Energy 

and Environment (JGSEE) of King Mongkut’s University  

of Technology Thonburi and Wuppertal Institute of  

Germany. The program aims to support the integration 

of the 20-year Energy Efficiency Development Plan  

(2011 - 2030) in order to turn energy conservation 

policies into implentation both in the industrial sector 

and in commercial building sector. The ultimate output 

expected from the program, which scheduled to run 

from May 2013 to April 2015, is to decrease pollution 

and greenhouse gas emissions. 

In line with Thailand’s 20-year Energy Efficiency  

Development Plan, the program was devided into four 

main working groups, namely (1) energy data and data 

management; (2) energy-saving standards; (3) measure 

to encourage energy-saving; and (4) integration of  

energy efficiency development plan with climate change  

policy. Progress of the program as of December 2013 

is as follows:
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  ข้อมูลฐานพลังงาน และการบริหารข้อมูลพลังงาน 

  ได้มกีารศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูพลงังานในประเทศไทย  

 ในระยะที่ 1 โดยศึกษา ส�ารวจ และรวบรวมข้อมูลด้าน 

 เศรษฐกิจที่มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และจากรายงาน 

 ประจ�าปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

 พลังงานที่มีอยู่ในประเทศไทยในการพัฒนาหาค่าดัชนี 

 ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานของสาขาย ่อยในภาค 

 อตุสาหกรรมและภาคอาคาร รวมทัง้ศกึษาการด�าเนินงาน  

 และประสบการณ์การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้ 

 พลังงานในต่างประเทศ โดยได้น�าข้อมูลดังกล่าวมา 

 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17  

 กันยายน 2556 ส�าหรับน�าไปประกอบข้อมูลการศึกษา 

 ต่อยอดและจัดท�าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 

 ระดบัสาขาย่อยในภาคอตุสาหกรรม อาคาร ทีอ่ยูอ่าศัย และ 

 ภาคขนส่งต่อไป

 

  มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

  ได้มีการด�าเนินการ 2 ส่วน คือ 

  1) มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้ 

 พลงังานตามมาตรฐานข้ันต�า่ (Energy Efficiency Resource  

 Standard: EERS) รวบรวมข้อมูลและจัดท�ารายงาน 

 ด้านการด�าเนินมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้กบั 

 ผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานขั้นต�่า (EERS) ในต่างประเทศ  

 ในรูปแบบ “มาตรการส่งเสริมการเพิม่ประสทิธิภาพการใช้ 

 พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า” ส�าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษา 

 และออกแบบมาตรการ EERS ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  2) เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (Building  

 Energy Code : BEC) ศึกษาพัฒนาฉลากอาคารแสดง 

 ประสิทธิภาพพลังงานบนพื้นฐานของเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

 พลังงานในอาคาร (BEC) และได้จัดประชุมกับหน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการศึกษา 

 และขอข้อมูลส�าหรับการด�าเนินการต่อไป

  มาตรการสนับสนุนและสร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดผล 

  ประหยัด ได้มีการด�าเนินการ 3 ส่วน คือ 

  1) การจัดท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 

 จ�าเพาะ (Specific Energy Consumption (SEC)  

 Benchmarking) โดยศึกษาประสบการณ์ SEC ของภาค 

 อุตสาหกรรม ในต่างประเทศเพื่อสรุปข้อเสนอแนะส�าหรับ 

 การด�าเนินการที่เหมาะสมในประเทศไทย

 Energy data and data management

 Studies and analyses made into Thailand’s energy  

 data in phase 1 covered the collection of economic  

 data released on websites and annual reports of  

 related agencies. Results of the studies and  

 analyses were then applied to develop energy  

 efficiency indexes in the industrial sector and  

 building sector. The studies also covered measures and  

 experience in the development of energy efficiency  

 indexes in other countries. The information obtained  

 was brought to a seminar organized to collect opinions  

 of those involved on September 17, 2013. The ideas  

 gathered at the seminar were used for further studies  

 and development of energy efficiency indexes 

  in the industrial sector, building sector, household  

 sector, and transportation sector.

 Energy-saving standards

 Energy-saving measures are divided into:

 1) Energy Efficiency Resource Standard (EERS) -  

 deals with collecting information and developing  

 reports on the promotion of Energy Efficiency Resource  

 Standard (EERS) among users in other countries in  

 the form of “measures to promote better energy  

 efficiency by power producers”. The information  

 would be useful in the design of EERS measures that  

 is suitable for Thailand.

 2) Building Energy Code (BEC) - involves the study  

 on development of labels showing energy efficiency,  

 based on Building Energy Code (BEC) and the  

 organization of meetings with related agencies  

 to acquire recommendations on the learning process  

 and information for further actions.

 Measure to encourage energy-saving

 This area of work consists of:

 1) Developing for Specific Energy Consumption  

 (SEC) Benchmarking by looking into the SEC history of  

 the industrial sector abroad to find out suitable  

 measures for Thailand.
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  2) การสนับสนุนมาตรการอุดหนุนเพื่ อชดเชย 

 ผลประหยัดพลังงาน (Standard Offer Program (SOP))  

 ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย โดยได้มกีารศกึษาประสบการณ์ 

 มาตรการ SOP ในต่างประเทศ รวมถึงความเช่ือมโยง 

 ของมาตรการ EERS และ SOP เพื่อพัฒนากรอบข้อเสนอ 

 โครงการน�าร่องมาตรการอดุหนุนผลการประหยดัพลงังาน  

 และได้แต่งตัง้คณะท�างานพฒันามาตรการอดุหนุน ผลการ 

 ประหยัดพลังงานเพื่อก�าหนดแผนวิธีด�าเนินมาตรการ 

 อุดหนุนรวมทั้งระบบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด  

 และจดัท�าร่างกรอบแนวทางข้อเสนอการพฒันาโครงการฯ 

  3) การเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานของบริษัท 

 จดัการพลงังาน (ESCO) โดยได้มกีารศกึษาการด�าเนินงาน 

 และประสบการณ์ของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  

 ทั้งในและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

 ของ ESCO ในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

  การบรูณาการแผนอนุรักษ์พลงังานเข้ากบันโยบายด้าน 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ได้มกีารศกึษาความเป็นมา กรอบแนวคดิของการจดัท�า 

 แผนการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของ 

 ประเทศ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายภายใต้แผนอนุรักษ์ 

 พลงังานส�าหรับเป็นแนวทาง ในการขอรับเงินทนุสนับสนุน 

 จากต่างประเทศ และด�าเนินการพัฒนาการจัดท�า 

 แผนอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยมี 

 การแต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาข้อเสนอการด�าเนินการลด 

 ก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศไทยในส่วนของ 

 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อท�าหน้าที่พิจาณาและเสนอ 

 ข้อคิดเห็นต่อการด�าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว  

 ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป 

 2) Promoting Standard Offer Program (SOP) that  

 suits Thailand by looking into SOP programs in other  

 countries and the linkage between EERS and SOP to  

 develop a pilot project to offer a certain incentive as  

 a reward for energy-saving performance. To this end,  

 a working committee was set up to lay down measures  

 for giving incentives and measuring methods to  

 verify tangible saving. The committee also takes  

 charge of drafting the project proposal.

 3) Enhancing potential of energy service companies  

 (ESCO) by looking into the operations and  

 experience of companies both in and outside of  

 Thailand to understand problems and obstacles  

 of those operating in Thailand and provide them  

 with solutions to the problems.

 Integration of energy efficiency development  

 plan with climate change policy

 The studies focused on the background and concept  

 of developing plan to reduce greenhouse gas  

 emissions that are suitable for Thailand, particularly  

 for the parts that involve the Energy Efficiency 

  Development Plan, in order to raise funds from 

  foreign countries and to further develop the 

  country’s Energy Efficiency Development Plan.  

 To this end, a committee was set up to develop  

 proposals on measures to reduce greenhouse gas  

 emissions which are suitable for Thailand, as part of  

 the energy conservation policy. The committee was  

 tasked with the consideration and recommendation  

 for future actions. 
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ระยะที่ 1 Phase 1

4 5 6

21 3

ระยะที่ 2 Phase 2

ก�าหนดเป้าหมาย
และกรอบของ
แผนแม่บทฯ
Set key

decision focus 

ฉายภาพอนาคต
การใช้และการจัดหา
พลังงานของประเทศ

Energy 
scenarios 

ก�าหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์

การพัฒนา
Vision and
strategies 

ก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ

สู่การปฏิบัติ
Implementation 

วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจัยขับเคลื่อน
และความเสี่ยง
Environment 
Scanning

วิเคราะห์ภาพอนาคต
ภายใต้กระบวนการ
พัฒนาภาพอนาคต

Scenario 
building 
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8. ผลการศกึษาการจดัท�าแผนแม่บทด้านพลงังานของ 
 ประเทศ 20 ปี

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ 

สถาบนัวจิยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัท�าแผนแม่บท

ด้านพลงังานของประเทศ 20 ปี เพือ่ใช้เป็นกรอบในการก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศแบบบูรณาการ 

ในระยะยาว และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างองิส�าหรับการด�าเนิน

นโยบายและการจัดท�าแผนด้านพลังงานต่างๆ ในอนาคต 

โดยกระบวนการของการจัดท�าแผนแม่บทฯ มุ่งเน้นการสร้าง 

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวสิาหกจิ องค์กรอสิระ สถาบนั

การศกึษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ทั้งน้ี เพื่อให้การจัดท�าแผนแม่บทฯ มีความสมบูรณ์ ได้รับ 

การยอมรับ และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมต่างๆ รวมถึง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

พัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 

การจัดท�าแผนแม่บทฯ แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 

ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ด�าเนินการ ในปีงบประมาณ 2555 และ

ระยะที่ 2 ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2556 โดยมีกระบวนการ 

จัดท�าแผนแม่บทฯ ดังนี้

8. Result from the study on Thailand’s 20-Year  
 Energy Master Plan

EPPO joined Chulalongkorn University’s Energy  

Research Institute in drawing up Thailand’s 20-year 

Energy Master Plan as a framework for the country’s  

integrated and long-term energy development, and 

as a reference for future energy policies and plans. 

The master plan formulation gave a special focus 

to the participation of all stakeholders, not only the 

public and private sectors, state enterprises, but also 

independent agencies, educational institutes, and the 

public, both in Bangkok and in other provinces. This is to  

ensure that the master plan would be complete, gain 

public acceptance and is consistent with the diveise 

contexts as well as responsive to possible risks that 

could directly or indirectly affect the country’s energy 

development.

The formulation of the master plan was divided into 

two phases. Phase 1 was carried out in fiscal year 2012 

while phase 2 was carried out in 2013, details of which 

are shown in the following diagram:

กระบวนการจัดท�าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี
The 20-year Energy Master Plan formulation process
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ในระยะที่ 1 เป็นการก�าหนดเป้าหมายของการจัดท�า 

แผนแม่บทฯ (Key decision focus) เพื่อก�าหนดกรอบ 

ในการวิเคราะห์ให้มีความชัดเจน เป้าหมายดังกล่าวประกอบ

ไปด้วย 2 เป้าหมายหลัก คือ “ความม่ันคงทางพลังงาน” 

และ “สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากนั้นเป็น 

ข้ันตอนของการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมาย (Environmental scanning) โดยเน้นกระบวนการ 

มีส่วนร่วม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประกลุ่มย่อย (Focus 

group) ส�าหรับผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยจดัข้ึน ในส่วนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) จ�านวน 4 ครั้ง และการสัมมนาระดมความ

คิดเห็น (Public Seminar) จากทุกภูมิภาค จ�านวน 6 คร้ัง  

ซึง่ผลจากการรับฟังความคดิเหน็ดงักล่าว พบว่า ปัจจยัขับเคลือ่น 

ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ มากที่สุด 

10 ล�าดับแรก ได้แก่ (1) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน 

ในตลาดสากล (2) เหตกุารณ์ความไม่สงบในกลุม่ประเทศผูผ้ลติ

พลังงาน (3) การปรับราคาพลังงานให้เป็นไปตามต้นทุนและ

กลไกตลาด (4) การลงทนุทีไ่ร้พรมแดนและการแข่งขันอย่างเสรี  

(5) ความเหลื่อมล�้าในสังคมและนโยบายประชานิยม  

(6) การเตบิโตของเศรษฐกจิในภาพรวม (7) จติส�านึกและปรับตัว 

เพือ่การอนุรักษ์พลงังาน (8) ภาวะโลกร้อนและการพฒันากลไก

สะอาดได้รับการตอบรับ (9) ความก้าวหน้าของการพัฒนา

เทคโนโลย ีและ (10) การขับเคลือ่นแผนพลงังานอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 

shop) เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดย

อาศัยข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภูมิภาค

มาพิจารณาประกอบ เพื่อจัดท�าภาพฉายอนาคตพลังงานของ

ประเทศ โดยเร่ิมจากการน�าปัจจัยขับเคลื่อนทั้ง 10 อันดับ 

ข้างต้นมาจัดล�าดับความส�าคัญโดยพิจารณาจากแนวโน้ม 

ของผลกระทบ (Impact) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน ซึง่พบว่า ปัจจยัขับเคลือ่นทีส่่งผลกระทบสงู 

(High impact) ต่อเป้าหมาย “ความมั่นคงทางพลังงาน” และ 

“สงัคมยอมรับและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม” และเป็นปัจจยัเสีย่ง

ที่ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่าง

ชัดเจน (High uncertainty) 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ (1) สถานการณ์ 

ต่างประเทศ ราคาน�้ามันในตลาดโลก (2) การแทรกแซงทาง 

การเมอืง ธรรมาภบิาล การขับเคลือ่นของภาครัฐ (3) โครงสร้าง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ (4) การมีส่วนร่วมการ

ปรับตัว และการตระหนักรู้ของสังคม และ (5) ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเทคโนโลยี และแหล่งพลังงาน

Phase 1 - Key Decision Focus: T h i s  p h a s e 

starts with setting clear analytical goals to ensure 

that the analytical framework are clear. Two clear 

goals were defined, namely “energy security” and 

“social acceptance and environmentally-friendly”. 

Next, is Environmental Scanning, which focused  

on the analysis of driving forces that have impact  

on the goals. This step emphasizes participation in various 

forms, such as focus group for groups of experts. Four 

sessions of the focus group were held in Bangkok, while six  

sessions of the public seminar were held in the provinces. 

Based on the diverse opinions collected at those events, 

top ten driving forces that could affect the goals of the 

master plan were identified: (1) rise in energy prices in 

the world market; (2) Instability of in energy-producing  

countries; (3) adjustment of energy prices to reflect actual  

costs and market mechanisms; (4) borderless investment  

and free market; (5) social inequality and populist policies;  

(6) overall economic growth; (7) public awareness  

and behavioral change toward energy conservation;  

(8) global warming and Clean Development Mechanism;  

(9) technological advancement; and (10) Conciete  

implementation of the energy plans.

Morover, in addition to the information collected 

from various events held earlier around the country, a 

series of workshops were held to seek views from experts 

in various field to draw a clear picture of the country’s 

energy future. The ten driving forces were prioritized 

bearing in mind impact and uncertainty. From the 

workshop, the top five factors with high impact on the 

goals of “energy security” and “social acceptance and  

environmentally-friendly” and bear some risk factors that 

are almost unpredictable (high uncertainty) are identified : 

The five factors are (1) international situation and global 

oil price; (2) political intervention, good governance, and 

the drive from public sector (3) economic, industrial, and 

logistic structures; (4) public participation, adjustment, 

and awareness; and (5) environment, technological 

advancement, and energy sources.
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ทั้งน้ี กระบวนการพัฒนาภาพอนาคตพลังงานของไทย 

จ�าเป็นต้องน�าปัจจยัขับเคลือ่นทีส่่งผลกระทบสงู (High impact) 

และมีความไม่แน่นอนสูง (High uncertainty) ที่อาจส่งผล 

ให้เกิดการเปลีย่นแปลงภาพอนาคตพลงังานของประเทศอย่างม ี

นัยส�าคญั 2 อนัดบัแรก คอื สถานการณ์ต่างประเทศ ราคาน�า้มนั 

ในตลาดโลก และการแทรกแซงทางการเมือง ธรรมาภิบาล  

การขับเคลื่อนของภาครัฐมาพิจารณา โดยท�าการวิเคราะห ์

เชื่อมโยงในมิติต่างๆ ส่งผลให้ได้ภาพอนาคตพลังงานของไทย

ในระยะที่ 2 เป็นการต่อยอดผลการศึกษาในระยะที่ 1 

โดยในช่วงแรกเป็นกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงาน 

ของประเทศและผลกระทบต่างๆ ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

โดยน�าปัจจัยขับเคลื่อนจากระยะที่ 1 มาใช้ก�าหนดสมมติฐาน

ส�าหรับจ�าลองภาพอนาคตพลังงานผ่านแบบจ�าลองสมดุล

พลังงาน (Energy accounting model) ภายใต้โปรแกรม  

Long-range Energy Alternative Planning system (LEAP)  

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการก�าหนดสมมติฐานการวิเคราะห์

ในเชิงปริมาณ และการช้ีให้เห็นถึงกรอบการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์พลังงานในอนาคต จึงได้พิจารณาปรับแก้ไข

และเพิ่มเติมภาพอนาคตพลังงานของไทยใหม่ (Scenario)  

โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง  

(Reference scenario) (2) ภาพสขุภาพด ี(Healthy scenario) และ  

(3) ภาพอาการโคม่า (Coma scenario) (4) ภาพสขุภาพดพีลสั  

(HealthyPlus scenario) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) 

 ภาพที่ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ราคาน�้ามัน 

 ไม่ผนัผวน (~125 USD/bbl) เทคโนโลยมีคีวามหลากหลาย  

 การพัฒนากลไกสะอาดเป็นไปในเชิงบวก ส่วนปัจจัย 

 ภายในประเทศ ได้แก่ การปรับตัวขององค์กรที่ไทยยัง 

 ล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของในระดับนานาชาติ ท�าให ้

 การพฒันาด้านประสทิธภิาพพลงังานทดแทนท�าไม่ได้เต็มที่  

 และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการ 

 ปรับเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิงเกิดข้ึนแต่ไม่รวดเร็ว พร้อมทั้ง  

 แผนต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายได้ประมาณ 50 - 80%

2. ภาพสุขภาพดี (Healthy scenario) 

 ภาพที่ปัจจัยภายนอก คือ ราคาน�้ามันในตลาดโลก 

 มแีนวโน้มชะลอตวั (~100 USD/bbl) การพฒันาเทคโนโลยี 

 สะอาดและข้อตกลงระหว่างประเทศเอื้ออ�านวยต่อการ 

 พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว ส ่วนปัจจัย 

 ภายในประเทศ ได้แก่ ปัจจยัเสีย่งในเร่ืองของการแทรกแซง 

In order to develop Thailand’s energy scenarios,  

it is necessary to look into two major factors with high 

impact and high uncertainty, namely international  

situation and global oil price; and political intervention,  

good governance, and the drive from public sector,  

because these two factors could have the country’s 

tremendous impact on energy scenarios. Analyses, thus, 

should be made by using these two particular factors 

to see the linkages in different dimensions and get a  

clear energy scenarios.

Phase 2 is the extension of Phase 1. It started from 

making both quantitative and qualitative analyses on 

the country’s energy scenarios and possible impact.  

To do so, driving forces from Phase 1 were used for drawing 

up scenarios by using an energy accounting model 

called the long-range energy alternative planning system 

(LEAP). However, in order to have a clear assumption 

for quantitative analysis and being able to identify the 

changes in future energy scenarios, Thailand’s energy  

future were drawn up into 4 scenarios, namely (1) Reference 

 Scenario; (2) Healthy Scenario; (3) Coma Scenario; and 

(4) HealthyPlus Scenario, as detailed below:

1. Reference Scenario 

 features external factors as a stable oil price  

 (about US$125 per barrel), diverse technological  

 advancement and positive Clean Mechanism  

 Development; As for internal factors, it consists of local  

 organizations’ inability to keep up with international  

 changes. This scenario sees inefficient renewable  

 energy development and slow change in both  

 economic structure and fuel switching. Goals of the  

 various energy plans could be achieved only about  

 50-80%. 

2. Healthy Scenario 

 features external factors as decreasing oil price  

  (around US$100 per barrel), Clean Mechanism  

 Development, and international agreements in favor  

 of long-term renewable energy development.  

 As for Internal factors,there are little risk from political  
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 ทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบมาก โครงสร้างเศรษฐกิจก็ม ี

 แนวโน้มมุ่งสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนพลังงาน  

 และพึง่พาตนเองด้านพลงังาน ภาคอตุสาหกรรมมบีทบาท 

 ลดลง รวมถงึอตุสาหกรรมทีม่คีวามเข้มข้นการใช้พลงังานสงู  

 พร้อมทั้งเกิดการปรับตัวและความตระหนักรู้ของสังคม 

 ก็เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานในทุกด้าน และแผนต่างๆ  

 บรรลุผลส�าเร็จเต็มที่

3. ภาพอาการโคม่า (Coma scenario) 

 ภาพที่ปัจจัยภายนอก คือ ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก 

 สูงกว่าคาดการณ์แบบปกติ (~145 USD/bbl) ส่วนปัจจัย 

 ภายในประเทศ ได้แก่ นโยบายพลังงานได้รับอิทธิพล 

 จากปัจจัยทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐยังคงใช้ 

 นโยบายอุดหนุนราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล การปรับเปลี่ยน 

 ชนิดเช้ือเพลิงก็ไม่เกิดข้ึนหรือเกิดขึ้นน้อย ประสิทธิภาพ 

 ในการผลิตก็ไม่สามารถดีขึ้นได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้  

 เทคโนโลยใีหม่ๆ และตลาดพลงังานหมนุเวยีนแม้จะขยายตวั 

 เพิ่มมากข้ึน แต่ด้วยความไม่ชัดเจนและต่อเน่ืองของ 

 นโยบายภาครัฐและการอุดหนุนราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล 

 บางประเภทอาจเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเทคโนโลยใีหม่  

 พร้อมทั้งยังเกิดการต่อต้านและความขัดแย้งของภาคส่วน 

 ต่างๆ พฤตกิรรมบริโภคนิยมของสังคมกม็แีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน  

 แผนต่างๆ ไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จ โดยสามารถท�าได้ 

 ประมาณ 20%

4. ภาพสุขภาพดีพลัส (HealthyPlus scenario) 

 ภาพที่ปัจจัยต่างๆ มีแนวโน้มเช่นเดียวกับภาพสุขภาพดี  

 แต่จะแสดงให้เหน็ถงึความพยายามในการด�าเนินการตาม 

 แผนต่างๆ ให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จมากกว่าเป้าหมาย 

 ที่ก�าหนดไว้ โดยท�าการปรับเป้าหมายให้มีความท้าทาย 

 มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน 

 ของประเทศในระยะยาว

ในผลจากการจ�าลองภาพอนาคตพลังงานของไทย 

ในทุกภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ทั้ง

ด้านการใช้ การผลติ และการน�าเข้าพลงังาน รวมถงึผลกระทบ 

ด้านสิง่แวดล้อม เมือ่เทยีบกบัปีฐาน ปี 2554 (ปี 2011) ซ่ึงสามารถ 

สรุปเป็นดัชนีชี้วัดได้ดังตาราง

 intervention. Economic structure also contributes to  

 energy efficiency development, energy cost reduction,  

 and energy self-reliance, while the industrial sector,  

 particularly energy-intensive industries, plays a less  

 important role. Social awareness and self-adjustment  

 are also contributing to energy development in all  

 aspects. All energy plans are able to achieve their goals.

3. Coma Scenario

 sees an external factor as an exceptionally high  

 oil price (about US$145 per barrel). Internal factors  

 are mainly the continuous political intervention in  

 the country’s energy policy, while the government  

 subsidy on fossil fuels continues, causing no or only  

 little change in the use of fuel. As a result, production  

 efficiency could not be pushed forward as targeted.  

 Furthermore, amid the rapid advancement of  

 technology and expansion of the renewable-energy  

 market, Thailand could only move slowly forward  

 due to the discontinuity of energy policy and  

 government subsidy on some fossil fuels. This would be  

 an obstacle for new technological development, while  

 causing opposition and conflicts among various 

  sectors. In parallel, consumerism is on the rise.  

 Additionally, goals of various energy plans could  

 not be met, with only 20% achievement.

4. Healthy Plus Scenario

 is a scenario that shares the same trend as Healthy  

 scenario but shows more effort in trying to go  

 beyond the set goals in each energy plans by giving  

 more challenging targets. In order to prevent the  

 country from long-term energy crisis.

Compared with 2011 which is the base year all  

scenarios illustrate the rising trend of energy demand,  

not only in consumption, production, and import, but also 

impact on the environment. Indexes can be summarized 

and shown in the table below.
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ความต้องการพลังงานขั้นต้น 
ต่อประชากร ปี 2578 (ปี 2554 = 1)
Primary Energy Demand per capital 
in 2035 (2011 = 1)

ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้าย 
ต่อประชากร ปี 2578 (ปี 2554 = 1)
Final Energy Consumption per  
capital in 2035 (2011 = 1)

ความเข้มข้นการใช้พลังงาน ปี 2578 
(ปี 2554 = 1)
Energy intensity in 2035 (2011 = 1)

ดัชนีการกระจายตัวของพลังงาน
ในการผลิตไฟฟ้าขั้นต้น (ร้อยละ)
Index of distribution of energy sources 
in primary power generation (%)

สัดส่วนการน�าเข้าพลังงานเทียบกับ
การจัดหาพลังงานขั้นต้น ปี 2578
(ร้อยละ)
Ratio of energy import to primary 
energy supply in 2035 (%)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อประชากร
ปี 2578 (ปี 2554 = 1)
Volume of greenhouse gas emission 
per capital (2011 = 1)

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงฟอสซิลส�าหรับ
การจัดหาพลังงานขั้นต้น ปี 2578 
(ปี 2554 = 1)
Costs of fossil fuels in the total 
primary energy supply in 2035 
(2011 = 1)
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ตารางสรุปดัชนีชี้วัดที่ส�าคัญจากการฉายภาพอนาคตเชิงปริมาณในแต่ละภาพ
Table showing key indexes of each quantitative scenario

ต่อมาจึงเป็นกระบวนการในการยกร่างแผนแม่บทฯ โดย

ได้น�าเทคนิค SWOT และ TOWS Matrix มาใช้เป็นเครื่องมือ 

ส�าหรับยกร ่างวิสัยทัศน ์และก�าหนดกรอบยุทธศาสตร ์ 

ในการพัฒนาพลังงานของประเทศ หลังจากน้ันจึงน�าร่างแผน 

แม่บทฯ ที่ได้ไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เช่นเดียวกับในระยะที่ 1 ผลจากการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ  

ท�าให้สามารถน�ามาก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ  

ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 - 2578) ได้ ดังนี้ 

The next step is drafting the master plan by using 

SWOT and TOWS matrix as a tool in setting up vision and  

determining strategic framework for the country’s energy 

development. Then the master plan would be presented 

to the public to seek opinions and recommendations 

from all sectors involved, both in Bangkok and in the 

provinces, as done in Phase 1. Results from various public 

hearings were used for the drafting of the 20-year master 

plan’s vision which are as follows;



1.
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Focusing on efficiency 
and environmentally 

friendly

ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพ
และทางเลือกที่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมต�่า
Focusing on efficiency and 
alternatives with low impact

 on the environment

2.
เสริมสร้าง

ความมั่นคง
Enhancing energy 

security

จัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ
มีภูมิคุ้มกันและมาตรการรับมือกับ
ความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่มีความไม่แน่นอนสูงในอนาคต
Focusing on supply that meets 

demand while creating
immunity and developing 

measures to manage risks amid 
highly volatile environment

4.
สร้างความรู้ ความเข้าใจ

และการมีส่วนร่วม
Creating knowledge, 

understanding, 
and participation

สร้างสังคมแห่งความรู้
เรื่องพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  

สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วม 
ในสังคมอย่างแท้จริง

Creating a tangible educated 
society equipped with 
knowledge on energy 

while creating real public 
participation

3.
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
Driving 

the economy

ผลักดันสาขาพลังงานให้เป็น
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
Making energy affairs a vital 

mechanism to drive the 
country’s overall economy
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วิสัยทัศน์ : “พลังงานมั่นคง มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย”
Vision: “secured and efficient energy in support of the Thai economy and society”

ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งระบบ
และผลักดัน RE เต็มศักยภาพ 
(EI = 1.5-2%/ปี), RE > 25%, 
GHG < 1.5 เท่าในปี 2578
Raise the entire system’s 
efficiency and push forward 
RE to its full potential (EI = 
1.5-2%/year), RE > 25%, GHG 
< 1.5 times of 2035’s volume

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และโครงสร้าง 
การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
Adjust economic, industrial, 
and energy structures to 
raise efficiency

พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
สร้างกระแสการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อสังคม
Develop a communication 
strategy to create an energy 
conservation fashion in the 
society

ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ
พลังงาน
Promote competition in the 
energy business

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตพลังงาน 
จากภาคเกษตร และติดตาม
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอย่าง
ใกล้ชิด
Focus on innovation and 
power generation from crops 
and follow up closely tech-
nological advancement

แสวงหาและลงทุนในแหล่ง
พลังงานใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
Seek and invest in new 
energy source both in and 
outside Thailand

พัฒนากลไกส�ารองเชื้อเพลิงหลัก
อย่างเพียงพอ และเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
Develop a mechanism to 
ensure sufficient primary 
energy reserves and develop 
risk prevention tools

สร้างกลไกการท�างานเพื่อรองรัง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
Develop a mechanism for 
emergency response

กระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิง 
ลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติส�าหรับ
ผลิตไฟฟ้า<50%
Diversify sources and types 
of fuels, reduce dependence 
on natural gas to < 50% for 
power generation

สร้างทางเลือกที่หลากหลายกับ 
ผู้ใช้
Create diverse alternatives 
for users

มุ่งสู่ระบบผลิตกระจายศุนย์ 
ลดการพึ่งพาจากส่วนกลาง
Aim for decentralization 
while reducing dependence 
on centralized administration

สร้งโอกาสและสนับสนุนภาค 
ธุรกิจพลังงานที่มีศักยภาพ 
ในการลงทุนต่างประเทศ  
สร้างรายได้ชดเชยการน�าเข้า
Provide opportunities and 
support to potential business 
entities in the energy sector 
to invest overseas and earn 
revenue to offset imports

สร้างความเช่ือมัน่ในการลงทนุและ 
ประกอบกิจการพลังงานในไทย
Create confidence in 
investment and doing energy  
business in Thailand

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงานและการเชื่อมโยง 
ในอาเซียน
Develop energy infrastructure 
and make an ASEAN-wide 
network

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนอย่างครบวงจร
Develop manufacturing  
industries that involve  
integrated renewable- 
energy business

ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานระดับจังหวัดและชุมชน
Spur the growth of energy 
business both in provincial  
and community levels 

ผลักดันให้เกิดการร่วมเป็น
เจ้าของธุรกิจพลังงานโดยชุมชน
หรือได้รับผลประโยชน์ร่วม
Promote joint ownership in 
the energy business by the 
local community or allow the 
local community to share 
business benefit

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใสในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและ 
การพัฒนาโครงการ
Create participation and 
transparency in the decision- 
making process, at both the 
policy-making level and 
project development level

สร้างงานและรายได้จากธุรกิจ
พลังงานและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
Create job and generate 
income from the energy 
business and related industry

พัฒนาองค์กรเครือข่ายการ
ท�างานในพื้นที่เพื่อก�าหนด  
Zoning พืชพลังงานและ 
การใช้ประโยชน์อื่นๆ
Develop a local network to 
work on zoning of energy 
crops and crops for other 
purposes

พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ
จัดการองค์ความรู้ที่เป็นเอกภาพ
Develop databases,  
information systems,  
geometric information, and 
knowledge management 
that are unified
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9. ผลการศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 อัจฉริยะของประเทศไทย

สนพ. ได้ให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้าก�าลังของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และได้ 

ก�าหนดให้ประเดน็ดงักล่าวเป็นนโยบายในแผนพฒันาก�าลงัผลติ 

ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยหน่ึงที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงทางด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 

การพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ ด้วยเหตน้ีุ สนพ. จงึได้ 

มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท�างานข้ึน  

2 ชุด ได้แก่ (1) คณะท�างานโครงการศกึษาเพือ่ก�าหนดนโยบาย

และแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะของไทย และ 

(2) คณะท�างานจัดท�าแผนงานการศึกษาโครงการเพื่อรองรับ 

การพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ เพือ่ท�าหน้าทีส่นับสนุน

การท�างานของคณะอนกุรรมการฯ ในการจดัท�าร่างแผนแม่บท

การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ดังนี้ 

ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 คณะอนุกรรมการฯ  

ได้พิจารณาผลการด�าเนินการพัฒนาแผนแม่บทฯ และนิยาม

ดชันีช้ีวดัความส�าเร็จ ส�าหรับแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

ไฟฟ้าอจัฉริยะ และต่อมาเมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2555 คณะท�างาน

โครงการศึกษาฯ ได้มกีารประชุมร่วมกนัก�าหนดปัจจยัขับเคลือ่น  

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และ

ก�าหนดรูปแบบของการพัฒนาระบบ ในอนาคตโดยแบ่งเป็น 

Best Case, Moderate Case และ Worst Case พร้อมทั้ง 

ได้รวบรวมกิจกรรมการพัฒนาระบบ ที่จัดท�าข้ึนในประเทศ

ต่างๆ รวมทัง้ข้อมลูแผนทีน่�าทางของสามการไฟฟ้า เพือ่ใช้เป็น

ข้อมลูในการจดัท�าแผนทีน่�าทางของประเทศไทย ปี 2555 สนพ. 

ได้มอบหมายให้สามการไฟฟ้าจดัท�าแผนแม่บทการพฒันาระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทไฟฟ้า

อัจฉริยะของประเทศไทยที่จัดท�าขึ้น ซึ่งด�าเนินการควบคู่ไปกับ

การด�าเนินงานของ สนพ. ในการจัดท�าแผนที่น�าทางระดับชาติ

9. Results of the study on Thailand’s Smart  
 Grid development

EPPO constantly values the enhancement of the  

national electrical power system, which is one of the policy 

in the country’s PDP. To this end, one factor to efficiently 

enhance energy security is the development of a Smart 

Grid. EPPO, therefore, set up a subcommittee to do a study 

on guidelines to develop a Smart Grid. Two working 

groups were also formed to support the subcommittee’s 

work in its formulation of the master plan on Thailand’s 

Smart Grid development: (1) the working group on developing 

policy and plan on the development of Thailand’s Smart 

Grid, and (2) the working group on developing projects 

in support of the development of the Smart Grid.

 

On September 25, 2012, the subcommittee reviewed 

the progress of the master plan and defined key  

performance index for each of the strategies concerning 

Smart Grid development. Then on October 8, 2012, the 

working group on developing policy and plan a meeting 

to define driving mechanisms that are vital for the success 

of the Smart Grid development and also drew up future  

development scenarios, which were sorted into Best-Case 

Scenario, Moderate-Case Scenario, and Worst-Case 

Scenario. In parallel, the working group complied various 

activities involving such development in other countries 

as well as roadmaps of the three power utilities to use 

as the base data for Thailand’ smart grid roadmap. 

In 2012, EPPO assigned the three power utilities to 

draw up their respective Smart Grid master plans and 

make them compatible with the country’s Smart Grid  

development. The three power utilities’ work on Smart 

Grid development was carried out in parallel with EPPO’s 

national roadmap.
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สนพ. ยังได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เมื่อวันที่  

9 สิงหาคม 2556 เพื่อน�าเสนอร่างแผนแม่บทฯ และใช้เป็น 

ความเห็นประกอบการก�าหนดนโยบายและแผนการพัฒนา

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ซึ่งร่างแผน

แม่บทดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที ่

1 ตุลาคม 2556 

นอกจากน้ี คณะท�างานจัดท�าแผนงานการศึกษาฯ ได้มี

การพจิารณาแผนงานโครงการน�าร่องการพฒันาระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอจัฉริยะของรัฐวสิาหกจิไฟฟ้า โดยในการประชุม เม่ือวนัที่  

23 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานของสาม

การไฟฟ้า ดังนี้

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนา

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ (1) โครงการพัฒนา

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

(2) โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก  

(Micro Grid) ในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน และ 

(3) โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบน

พื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด

3). การไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ การพัฒนาระบบ Distribu-

tion Management System (DMS)

ทั้งนี้ร ่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อจัฉริยะของประเทศไทย อยูร่ะหว่างการน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

In addition, EPPO, held a seminar on August 9, 

2013, to seek views from stakeholders on Smart Grid  

development. There, the draft master plan was presented 

and opinions were collected and used to complement 

the formulation of policies and plans on the country’s 

Smart Grid development. The subcommittee approved 

the draft master plan on October 1, 2013.

Moreover, the working group in charge of developing  

projects reviewed some pilot projects on Smart Grid 

development. And in its meeting on December 23, 2013, 

the working group agreed with the pilot projects of the 

three power utilities as follows:

1) Electricity Generating of Thailand (EGAT) - Smart 

Grid development in Muang District, Mae Hong Son

2) Provincial Electricity Authority (PEA) - (1) 

Smart Grid development in Pattaya City, Chonburi;  

(2) Micro-Grid development in Mae Sariang District, Mae 

Hong Son; and (3) power generation from renewable- 

energy project on Koot Island and Mak Island, Trat

3) Metropolitan Electricity Authority (MEA) - Distribution  

Management System (DMS) development.

The country’s draft master plan on Smart Grid  

development is being presented to NEPC for  

consideration.

ตัวอย่างการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
An example of Smart Grid development
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10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบาย 
 พลังงาน

ผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตแิหล่งยาดานา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ ได้ตรวจพบการทรุดตัวของ แท่นผลิต ดังนั้นเพื่อ

ความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมจงึได้แจ้งให้ประเทศไทยทราบ

ถงึแผนการหยดุและจ่ายก๊าซฯ เพือ่ท�าการซ่อมบ�ารุงเมือ่วนัที ่5 -  

14 เมษายน 2556 ท�าให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซ โดยเฉพาะ 

ภาคการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝ่ังตะวนัตก รวมก�าลงัการผลติ  

6,000 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) คาดว่าในกรณีที่อุณหภูมิของอากาศในเดือนเมษายน 

สูงขึ้นกว่าปี 2555 มีโอกาสที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 

2556 จะอยู่ในระดับ 27,000 เมกะวัตต์ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดัง

กล่าวจะท�าให้ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง อยู่ในระดับที่ต�่ามากอาจ

ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ในบางพื้นที่ (Brown Out) 

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 กระทรวงพลงังาน โดยส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

รวมใจ คนไทย สูว้กิฤตไิฟฟ้า โดยจดัท�าสือ่รณรงค์ขอความร่วมมอื 

กับทุกภาคส่วน เพือ่สือ่สารให้ประชาชนรับทราบถงึวกิฤตไิฟฟ้า 

ที่อาจขาดแคลนและขอความร่วมมือประชาชนสู้วิกฤติไฟฟ้า 

ไปพร้อมกัน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

   ผลติสญัลกัษณ์ (Key Message) ปฏบิตักิาร 3 ป. (ปิด  

 ปรับ ปลด) ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก เพื่อใช้ในการ 

 รณรงค์

   ผลิตของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อยืด พัด คู่มือ 3 ป.

   เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู ้

 สถานการณ์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาวกิฤตพิลงังาน 

 อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านสือ่ Online Media / Media /  

 Out of home Media / Troop / Event

10. Public relations activities to drive  
 energy policies

Because the gas producers of Yadana Field in  

Myanmar found gas production platform subsidance, 

their engineering team, to ensure safety, notified  

Thailand about their planned shutdown to do maintenance 

from April 5 to14 April, 2013, which meant a suspension 

of gas supply. This inevitably affected power generation  

in power plants situated along the western border of 

the country with a combined capacity of 6,000 MW. 

EGAT expected that, in the case the temperature in 

April was higher than that of the same period of 2012, 

peak demand for electricity in 2013 could reach 27,000 

MW, causing power reserves to sharply drop. This may 

consequently result in brownout in some areas. 

On April 5, 2013, the Ministry of Energy, through 

EPPO, initiated activities to draw cooperation from the 

Thai public to get themselves prepared for a potential 

power crisis. The message was sent out through various 

media channels to ensure that it reached all sectors of 

the society. Such activities included:

   Creating a key message coined by three letters  

 in Thai called ‘3 Paws’ (meaning shut down, turn  

 down, and unplug) 

   Producing mementos such as t-shirts and  

 hand-held paper fans printed with the key message

   Releasing the message to target groups to  

 create awareness of the situation, while educating  

 them about how to correctly and quickly react in  

 a power crisis through various media channels,  

 such as online media, mainstream media, out of  

 home media, troops, and events

กิจกรรมเตรียมความพร้อมรวมใจ คนไทย  
สู้วิกฤติไฟฟ้า

Getting the public prepared for power 
crisis 
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นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน น�าทีมพิธีกร - นักแสดง เดินรณรงค์ “รวมใจคนไทย สู้วิกฤติไฟฟ้า” 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริเวณถนนสีลม และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Mr. Suthep Liumsirijarern, EPPO Director-General, leading a troop of presenters and actors on a walking campaign titled “Boosting 

the Thai Spirit to Get Ready for Power Crisis” on April 1, 2013, along Silom Road and at Victory Monument.

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใต้ชื่อ “รวมใจคนไทย 

สู้วิกฤติไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล ที่กระทรวงพลังงาน จัดขึ้น โดยมีนายสุรพงษ์  

โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Ms. Yingluck Shinawatra, Prime Minister, presiding over an event termed ‘Boosting the Thai Spirit to Get Ready 

for Power Crisis’ on April 4, 2013, organized at Government House by the Ministry of Energy. The event was also 

attended by Mr. Surapong Tovichakchaikul, Minister of Foreign Affairs, Mr. Pongsak Ruktapongpisal, Minister of 

Energy, Mr. Boonsong Teriyapirom, Minister of Commerce, and various agencies involved.
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ตามทีรั่ฐบาลได้มีนโยบายก�ากบัราคาพลงังานให้เหมาะสม  

เป ็นธรรม และมุ ่งสู ่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ต่อมา 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 มีมติ 

เห็นชอบ แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG โดยให้ตรึง 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555 

และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาแนวทางบรรเทา 

ผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อย และเนื่องจากนโยบาย

การปรับราคาก๊าซ LPG ดังกล่าว เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน 

และเข้าใจยาก สนพ. จึงได้จัดท�าแผนประชาสัมพันธ์นโยบาย

การปรับราคา LPG โดยแบ่งการด�าเนินงาน ดังนี้

ระยะแรก เป็นการประชาสมัพนัธ์ทีมุ่ง่เน้นชีแ้จงข้อเทจ็จริง 

ให ้ กับประชาชนชนเกี่ ยวกับ เหตุผลและความเป ็นมา 

ในการปรับราคาก๊าซ LPG ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาที่ 

เข้าใจง่าย สั้น กระชับ เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้ 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระยะต่อมา เน่ืองจากการด�าเนินการประชาสมัพนัธ์ดงักล่าว  

จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้ทันกับนโยบายการปรับราคา 

LPG ของกระทรวงพลังงาน ตามมติ กบง. ที่ให้ตรึงราคา 

ขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2556 ดงันัน้ สนพ. จงึได้วางแนวทางการประชาสมัพนัธ์นโยบาย

การปรับราคาก๊าซ LPG ซึ่งด�าเนินการอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - 

ธันวาคม 2556 ดังนี้

Following the government policy on regulating  

energy prices to have fair prices and reflecting the actual 

costs, the Cabinet on October 4, 2011, agreed to the 

proposal on LPG retail price adjustment. With the LPG 

price for the household sector was capped until the end 

of 2012. The Ministry of Energy was entrusted to look into 

ways to minimize impact on low-income earners. And 

since the LPG price adjustment policy is a complicated 

issue, EPPO recognized a need to run a public relations 

campaign to ensure correct understanding about the 

policy. The campaign was implemented in phases as 

follows:

Initial phase This phase focused on publicizing facts 

and figures to create an understanding of the need to 

adjust the LPG price. Short and precise wording was used 

to communicate through various channels to ensure that 

the message reached the target groups.

Follow-up phase Since the public relations cam-

paign had to be expedited and launched in time for 

LPG price adjustment, and since NEPC agreed to extend 

LPG price capping for the household sector to May 31, 

2013, EPPO had the campaign particularly designed 

for implementation during March and December 2013, 

as follows:

แผนประชาสัมพันธ์นโยบายการปรับราคา 
ก๊าซ LPG 

Public relations plan on LPG price  
adjustment policy
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เพือ่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจข้อมลูสถานการณ์พลงังาน  

ความคืบหน้าการด�าเนินงานนโยบายการปรับราคา LPG ตลอดจน 

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการปรับ 

ราคา LPG ให้แก่กลุม่เป้าหมายรับทราบอย่างทัว่ถงึ โดยมกีารจดังาน 

สัมมนาดังกล่าวทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จ�านวน 6 ครั้ง ได้แก่  

ส่วนกลาง กทม. 2 คร้ัง และส่วนภูมิภาค 4 คร้ัง ในพื้นที่  

ภาคตะวันออก (จ.สระบุรี) ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี) ภาคเหนือ 

(จ.เชียงใหม่) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 

In order to publicizing facts and figures about the 

current energy situation, progress of LPG price adjustment,  

as well as measures to alleviate impact from LPG price 

adjustment among the target groups, six seminars were 

held both in Bangkok and in the provinces, comprising 

two sessions in Bangkok and four in the East (Sara Buri), 

the South (Surat Thani), the North (Chiang Mai), and the 

Northeast (Khon Kaen).

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ในรูปแบบของการจัดสัมมนา/นิทรรศการ

Organizing seminars and exhibitions to 
create awareness and understanding of 
LPG price adjustment

นายพงษ์ศักดิ์ รัตพงษ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

เป็นประธานในพธีิเปิดงานสมัมนาหวัข้อ “ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวทีก่ล้า 

พลังงานไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพหานคร

Mr. Pongsak Ruktapongpisal, Minister of Energy, presiding 

over the launch of a seminar titled ‘LPG price adjustment - a 

bold step in the Thai energy sector’ on July 31, 2013, in Bangkok.

ผูอ้�านวยการส�านักวชิาการพลงังาน

เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด

งาน หัวข้อ “ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าว

ทีก่ล้าพลงังานไทย” โดยนางสาวภาวณีิ  

โกษา ผู้แทน สนพ. กล่าวรายงาน เมื่อ

วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัด

ขอนแก่น

The Director of Technical  

Department region 5 presiding over 

the launch of a seminar titled ‘LPG 

price adjustment - a bold step in 

the Thai energy sector’, with Ms. 

Pavinee Kosa, a representative 

from EPPO, making a reporting 

speech on September 30, 2013, in 

Khon Kaen.

นายณอคณุ สทิธิพงษ์ ปลดักระทรวงพลงังาน เป็นประธานในพธีิเปิด

งานสมัมนา หวัข้อ “ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวทีก่ล้าพลงังานไทย เมือ่วนัที่  

6 สิงหาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร

Mr. Norkun Sitthiphong, Permanent Secretary, Ministry of 

Energy, presiding over the launch of a seminar titled ‘LPG price 

adjustment - a bold step in the Thai energy sector’ on August 

6, 2013, in Bangkok.
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เพือ่ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่มวลชนในรูปแบบต่างๆ มรีะยะ

เวลาด�าเนินการ 7 เดือน (18 มิถุนายน 2556 - 17 มกราคม  

2557) โดยเป็นการผลิตและเผยแพร่สกู ๊ปข ่าวโทรทัศน์  

ผลิตสารคดีวิทยุ ผลิตและเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่

ด�าเนินการจดัส่งข้อมูลข่าวสารด้านพลงังาน และ LPG ไปเผยแพร่ 

ทางสื่อ Social Network /เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สนพ. ได้จัดเสวนาเชิงวิชาการ (Colloquium) ในหัวข้อ

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงาน 

ทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  

เพือ่สร้างเครือข่าย ทางด้านพลงังานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้

ในประเทศ และต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้ และบรรยากาศ

เชิงวิชาการด้านพลังงานส�าหรับรองรับการด�าเนินนโยบาย 

ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 

ในอนาคต โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน

มาร่วมเสวนาทางวิชาการฯ และให้ความคิดเห็นทางด้าน

พลงังานของประเทศ โดยได้จดัเสวนาเชิงวชิาการ จ�านวน 4 คร้ัง  

ดังนี้ (1) เชื้อเพลิงชีวมวลยุคที่ 2 (2) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  

(3) โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (4) ผลกระทบด้านพลงังานทีเ่กดิจาก 

การเปลี่ยนโหมดการขนส่ง

With the aim of publicizing through various forms of 

media with the implementation period of 7 months (June 

18, 2013 - January 17, 2014), the activities involved were 

TV and radio scoops as well as write-ups on the printed 

media, and providing facts and figures about energy 

and LPG to release through social networks and websites.

This academic event was organized under a topic 

of Alternative Energy Development Plan, that aims to 

achieve 25% of power generation from renewable 

energy and alternative energy within 10 years and the 

20-year Energy Efficiency Development Plan to form 

an energy network among various agencies both in 

and outside Thailand, while creating knowledge and 

an academic ambience involving energy in response 

to the renewable energy and energy conservation 

trend in Thailand. Various public and private agencies 

were invited to the event to comment and provide 

recommendations on the country’s energy affairs. Four 

sessions of the colloquium were organized, namely (1) 

2nd generation biomass; (2) clean coal technology; (3) 

Smart Grid; and (4) impact caused by the change in 

made of transporttation.

โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายการปรับราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

โครงการจัดงานเสวนาเชิงวิชาการด้านการ
พัฒนาพลังงานของประเทศไทย 

Public relations campaign on LPG price 
adjustment policy 

Energy Colloquium 2013



ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
Performance against the Performance 
Agreement for Fiscal Year 2013

ส่วนที่
Part 5
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สนพ. ได้จดัท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบตัริำชกำร ตำมกรอบกำร 

ประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรใน 2 มิต ิประกอบด้วย มติิภำยนอก  

ซึ่งเป็นกำรประเมินประสิทธิผลในกำรด�ำเนินนโยบำยส�ำคัญ 

เร่งด่วนของรัฐบำล และภำรกจิหลกัของ สนพ. มีน�ำ้หนักร้อยละ 70  

แบ่งเป็นกำรประเมินประสิทธิผล มีน�้ำหนักร้อยละ 60 และ 

กำรประเมนิคณุภำพ มนี�ำ้หนักร้อยละ 10 (ซึง่ สนพ. ไม่มีงำนด้ำน 

กำรบริกำร จงึขอยกเลกิตวัช้ีวดั) และมิติภำยใน เป็นกำรประเมนิ 

ด้ำนประสิทธิภำพ ซึ่งวัดควำมส�ำเร็จในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

และประสิทธิภำพของกระบวนกำรปฏิบัติงำน และด้ำน 

กำรพัฒนำองค์กร มีน�้ำหนักร้อยละ 30 โดย สนพ. มีผลกำร

ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 2556 เท่ำกับ 4.6444 

จำกคะแนนเต็ม 5.0000 ดังนี้

EPPO entered into a performance agreement under  

its assessment framework in two aspects, external and 

internal assessment. External assessment concerns 

the effectiveness of carrying out the government’s  

urgent, critical policies and EPPO’s own core missions, 

altogether with a 70% weighting, of which effectiveness 

accounts for 60% and quality, 10%. (Since EPPO has no 

service function, it requested a waiver of the indicator.) 

Accounting for 30% weighting, internal assessment 

concerns the efficiency of budget disbursement,  

together with the efficiency of work processes and  

organizational development. For Fiscal Year 2013, EPPO 

scored 4.6444 out of 5 for its performance.

ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
Performance indicator

มิติภายนอก
External assessment

การประเมินประสิทธิผล
Effectiveness

1.	นโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ 
	 ภารกิจหลัก
 Govt’s urgent, critical policies &  
 core missions

 1.1 กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรซื้อขำย 
  ไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศในอนุภูมิภำค 
  ลุ่มน�้ำโขง (Regional Power 
  Coordination Centre : RPCC)
  Establishment of RPCC

 1.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรปรับ 
  โครงสร้ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV
  Success level of retail NGV price  
  restructuring

 1.3 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรปรับ 
  โครงสร้ำงรำคำขำยปลีก LPG  
  ภำคครัวเรือน
  Success level of retail household  
  LPG price restructuring

 1.4 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำแผน 
  แม่บทด้ำนพลังงำนของประเทศ 20 ปี  
  ระยะที่ 2
  Success level of the development  
  of 20-year national energy  
  master plan (phase 2)

หน่วยวัด
Metric

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

weighting
% 

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

1 2 3 4 5

ผลการด�าเนินงาน
Performance

 ค่าคะแนนที่ได้
Score

ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก
Weighted score

ผลการด�าเนินงาน
Outcome

Summary table of performance outcomes according to the performance 
agreement of EPPO, Ministry of Energy, Fiscal Year 2013

ระดับ

Level

ระดับ

Level

ระดับ

Level

ระดับ

Level

60.00

18.00

15.00

18.00

9.00

70.00

60.00

4.6000

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

 

5.00

4.0000

5.0000

4.0000

 

1.0000

0.6667

1.0000

0.4000

4.6000 

5.0000

4.0000

5.0000

4.0000
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
Performance indicator

การประเมินคุณภาพ
Quality

การประเมินด้านประสิทธิภาพ
Quality

2.	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 
	 ผู้รับบริการ		
 Percentage of service users’  
 satisfaction

3.	ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน	
	 ต่อหน่วยผลผลิต	
 Level of success in preparing  
 production cost per unit

4.	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่าย 
	 เงินงบประมาณ
 Percentage of successful budget  
 disbuisement

 4.1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
  เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
  Percentage of disbursement of  
  capital expenses

 4.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
  เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
  6 เดือนแรก
   Percentage of disbursement of  
  overall budget for first 6 months

 4.3 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
  เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
  12 เดือน
  Percentage of disbursement of  
  12 months’ overall budget

 4.4 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
  เงินงบประมำณตำมแผน
  Percentage of budget  
  disbursement against plan

5.	ระดับความส�าเร็จของปริมาณผลผลิต 
	 ที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
	 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
 Level of success of the actual outcome  
 against the targeted outcome in  
 expenditure budget document

6.	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ	
	 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
	 ส่วนราชการ
 Level of success in implementing  
 energy-saving measures in the  
 public sector

7.	ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง	
	 กระบวนการ
 Level of success in improving work process

8.	 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร
 Level of success in developing  
 human resourses 

หน่วยวัด
Metric

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

weighting
% 

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

1 2 3 4 5

ผลการด�าเนินงาน
Performance

 ค่าคะแนนที่ได้
Score

ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก
Weighted score

ผลการด�าเนินงาน
Outcome

	ร้อยละ

%

ระดับ	

Level

ร้อยละ

%

ร้อยละ

%

ร้อยละ

%

ร้อยละ

%

ร้อยละ

%

ระดับ	

Level

ระดับ	

Level

ระดับ	

Level

ระดับ	
Level

10.00

30.00 4.7333

3.00

2.50

1.00

0.50

0.50

0.50

2.50

3.00

4.00

5.00

1

72

44.02

92

92

1

1

1

2

74

46.46

93

93

2

2

3

76

48.91

94

94

3

3

3

4

78

51.36

95

95

4

4

5

80

53.80

96

96

5

5

5

5.0000

100.00

33.4100

84.2600

98.6900

5.0000

5.0000

5.0000

0.1667

0.0556

0.0056

0.0056

0.0278

0.1389

0.1667

0.2222

5.0000

3.4000

5.0000

1.0000

1.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

มิติภายใน
Internal assessment

สนพ. ไม่มีงำนด้ำนบริกำร จึงขอยกเลิกตัวชี้วัด

Since EPPO has no service function, it requested a waiver 
of this indicator 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
Performance indicator

 8.1 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำ 
  รำยงำนลักษณะส�ำคัญขององค์กำร
  Level of success in developing  
  a report on organization profile

 8.2 ส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและ 
  ควำมส�ำคัญต่อควำมพึงพอใจ 
  ในกำรพัฒนำบุคลำกร
   Gap between opinions and the  
  importance of human resource  
  development

 8.3 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำ 
  แผนพัฒนำบุคลำกร
  Level of success in developing  
  human resource development plan
 
9.	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
	 ปรับปรุงสารสนเทศ
 Level of success in developing and  
 improving information technology 

 9.1 ส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและ 
  ควำมส�ำคัญต่อควำมพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้งำนสำรสนเทศ
  Gap between opinions and the  
  importance of satisfaction of  
  information technology users

 9.2 จ�ำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้ำน 
  ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศ
  Number of observed data on  
  efficiency of the information  
  technology system

10.	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา 
	 ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
 Level of success in improving  
 organizational culture

  10.1 ส่วนต่ำงระหว่ำงควำมเห็นและ 
  ควำมส�ำคัญต่อควำมพึงพอใจในกำร 
  พัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร
    Gap between opinions and the  
  importance of satisfaction in  
  organizational culture development  
  and improvement

  10.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำแผน 
  พัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร
    Level of success in Formulating  
  organizational culture  
  development plan

11.	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน	
	 โครงการสร้างความโปร่งใสในการ 
	 ปฏิบัติราชการ
 Level of success in implementing  
 projects with transparency

หน่วยวัด
Metric

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

weighting
% 

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

1 2 3 4 5

ผลการด�าเนินงาน
Performance

 ค่าคะแนนที่ได้
Score

ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก
Weighted score

ผลการด�าเนินงาน
Outcome

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ 

Level

ระดับ	

Level

2.00

1.50

1.50

3.00

1.50

1.50

3.00

1.50

1.50

4.00

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.0000

0.1111

0.0833

0.0833

0.0833

0.0833

0.0833

0.0833

0.1778

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.0000

รวม/ Total

คะแนนที่ได้/Score

90.00 4.6444

4.6444



งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556
Annual Financial Statements and Notes to the
Financial Statements for the Fiscal Year 2013   

ส่วนที่
Part 6
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งบแสดงฐานะการเงิน 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Statement of Financial Position 
Energy Policy and 
Planning Office

ณ วันที่  30  กันยายน  2556
As at 30 September 2013

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

หมายเหตุ
Note

2556
2013

2555
2012

สินทรัพย์/ Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 Cash and cash equivalents 
 ลูกหนี้ระยะสั้น
 Short-term loans to others 
 รำยได้ค้ำงรับ
 Accrued revenues 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
 Total current assets 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets    
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)
 Property, plant and equipment (net) 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
 Intangible assets (net) 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 Total non-current assets
 
รวมสินทรัพย์
Total assets

2

3

4

214,101,241.54

80,700.00

298,670.32

214,480,611.86

11,790,236.84

856,441.29

12,646,678.13 

227,127,289.99

77,570,465.60

21,540.00

247,604.00

77,839,609.60

19,002,579.67

800,157.97

19,802,737.64

97,642,347.24



72 : รายงานประจำาปี 2556

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

หมายเหตุ
Note

หนี้สิน/Liabilities

สินทรัพย์สุทธิ/Equity

หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities 
 เจ้ำหนี้ระยะสั้น
 Short-term liabilities 
 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
 Accrued expensess 
 เงินรับฝำกระยะสั้น
 Short-term loans from others 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 Other current liabilities 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน
 Total current liabilities 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities   
 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว
 Long-term loans from others 
 เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว
 Long-term advances from Treasury 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 Total non-current liabilities 
 รวมหนี้สิน
 Total liabilities
 
สินทรัพย์สุทธิ
Net asset value

 ทุน
 Capital 
 รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม
 Revenues above (below)  
 รวมสินทรัพย์สุทธิ
 Cumulative expenditures 
 
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
Total liabilities and total equity

5

6

7

8

9

5,315,677.17

15,750,770.87

528,514.17

4,669,001.71

26,263,963.92

83,534,915.61

500,000.00

84,034,915.61

110,298,879.53

116,828,410.46

70,119,629.41

46,708,781.05

116,828,410.46

227,127,289.99

5,711,225.60

821,201.89

244,672.52

3,304,831.18

10,081,931.19

49,016,520.69

500,000.00

49,516,520.69

59,598,451.88

38,043,895.36

70,119,629.41

(32,075,734.05)

38,043,895.36 

97,642,347.24 

2556
2013

2555
2012



งบ
กา

รเ
งิน

แล
ะห

มา
ยเ

หต
ุปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเ
งิน

 ป
ีงบ

ปร
ะม

าณ
 2

55
6

An
nu

al 
Fin

an
cia

l S
ta

te
m

en
ts

 an
d N

ot
e t

o t
he

 Fi
na

nc
ial

 St
at

em
en

ts
 fo

r t
he

 Fi
sc

al 
Ye

ar
 20

13

Annual Report 2013 : 73

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2556
For fiscal year ended 30 September 2013 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

หมายเหตุ
Note

รายได้จากการดำาเนินงาน 
Revenues from operations

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 
Operating expenses

รายได้จากรัฐบาล
Revenue from Government 
 รำยได้จำกงบประมำณ
 Revenue from Government Budget
 

 รวมรำยได้จำกรัฐบำล
 Total revenue from Government 

รายได้จากแหล่งอื่น
Other revenues    
 รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค
 Revenues from support funds 
 and donations
 

 รำยได้อื่น
 Other revenues
 

 รวมรายได้จากแหล่งอื่น
 Total other revenues
 
รวมรายได้จากการด�าเนินงาน
Total revenues from operations

 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
 Salaries and wages
 

 ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ
 Pension funds
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
 Training expenses
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
 Travel expenses
 

 ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย
 Material & supply expenses
 

 ค่ำสำธำรณูปโภค
 Utility expenses

10

11

12

13

14

15

16

106,833,297.83

106,833,297.83

269,417,646.61

44,200.00

269,461,846.61

376,295,144.44

49,453,193.83

4,072,944.90

3,652,538.42

831,762.35

218,722,790.41

4,949,349.10

92,082,274.65

92,082,274.65

134,465,557.05

5,672.00

134,471,229.05

226,553,503.70

43,771,469.17

5,137,165.67

2,791,482.67

417,806.30

159,464,595.07

4,338,596.04

2556
2013

2555
2012

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Statements of income and 
expenses Energy Policy  
and Planning Office



74 : รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 1 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

 2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 3 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 5 เจ้ำหนี้ระยะสั้น

 6 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

 7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 8 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว

 9 รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

 10 รำยได้จำกงบประมำณ

 11 รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค

 12 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

 13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

 14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

 15 ค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย

 16 ค่ำสำธำรณูปโภค

 17 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

 18 ค่ำใช้จ่ำยอื่น

 19 รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบัน (2556)

 20 รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีก่อน

 21 รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

Notes to financial statements
 1 Summary of key accounting policies

 2 Cash and cash equivalents

 3 Property, plant and equipment (net)

 4 Intangible assets (net)

 5 Short-term loans to others

 6 Accrued expenses

 7 Other current liabilities

 8 Long-term accrued revenues

 9 Revenue above (below) cumulative expenses

 10 Revenue from Government budget

 11 Revenue from support funds and donations

 12 Salaries and wages

 13 Training expenses

 14 Travel expenses

 15 Material & supply expenses

 16 Utility expenses

 17 Depreciation and amortization

 18 Other expenses

 19 Budget expenditure status report for the current year  

  (2013)

 20 Budget expenditure status report of the previous year

 21 Public revenue report

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

หมายเหตุ
Note

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
 Depreciation and amortization
 

 ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน-หน่วยงำนภำครัฐ
 Expenses to support Government agencies
 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น
 Other expenses
 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
Total operating expenses

17

18

11,412,955.11

4,203,343.22

211,750.00

297,510,627.34

78,784,517.10

78,784,517.10 

-

78,784,517.10 

11,005,586.61

3,382,467.28

(1,506,435.16)

228,802,733.65

(2,249,229.95)

(2,249,229.95)

-

(2,249,229.95)

2556
2013

2555
2012

 รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน
 Material & supply expenses
 

 รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมตำมปกติ
 Income above (below) normal operating 
 expenses
 

 รำยกำรพิเศษ
 Expenses on special items
 
รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	
Net Revenue above (below) net expenses
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1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน  

  งบกำรเงินน้ีจัดท�ำข้ึนตำมเกณฑ์คงค้ำง ซึ่งเป็นไปตำม 

 ข้อก�ำหนดในหลกักำรและนโยบำยบญัชีส�ำหรับหน่วยงำน 

 ภำครัฐ ฉบบัที ่2 ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั เมือ่วนัที่  

 6 มกรำคม 2546 กำรจัดประเภทและกำรแสดงรำยกำร 

 ในงบกำรเงินถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง  

 ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0423.2/ว410 ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2551  

 เรื่อง รูปแบบรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนภำครัฐ

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน   

 งบกำรเงินนี้เป็นกำรแสดงภำพรวมในระดับกรม ซึ่งรวม 

 รำยกำรทำงบญัชีทีเ่กดิข้ึนในหน่วยงำนส�ำนกังำนนโยบำย 

 และแผนพลังงำน

 

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน   

 รำยกำรที่ปรำกฏในงบกำรเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน  

 รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ซึง่เป็นของรัฐบำล ในภำพรวม แต่ให้ 

 หน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำและบริหำร 

 จัดกำรให้แก่รัฐบำล ภำยใต้อ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  

 และรวมถงึสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ซึง่เป็น 

 ของหน่วยงำนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของ 

 หน่วยงำนเอง ไม่ว่ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นรำยกำรทีเ่กดิ 

 จำกเงินในงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ ซึ่งเป็น 

 รำยกำรที่เกิดขึ้นที่หน่วยงำนในส่วนกลำง

1.1 Principle of financial statements 

  These financial statements are prepared under  

 the accrual basis, the accounting principle and  

 policy for government agencies No. 2 announced  

 by the Ministry of Finance on 6 January 2003 -  

 description and classification of the financial  

 statements prescribed by The Comptroller General’s  

 Department; urgent letter ref. No. Gor Kor 0423.2/ 

 Wor410 dated 21 November 2008 on the financial  

 reporting format for government agencies.

1.2 Reporting organization    

 These financial statements are for the government  

 department level of the Energy Policy and Planning  

 Office (EPPO). 

1.3 Scope of data in the report  

 The data shown in the financial statements include  

 assets, liabilities, revenue and expenses in gross  

 amount of the government department who takes  

 full responsibility on behalf of the Royal Thai  

 Government under the Thai jurisdiction, including  

 the management of such assets, liabilities, revenue  

 and expenses for the use of the department  

 regardless of the source of cash, budgetary or  

 non-budgetary. 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2556
For fiscal year ended 30 September 2013 

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
Note 1 - Summary of key accounting principle policies

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Energy Policy and Planning Office
Notes to the Financial 
Statements
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1.4 การรับรู้รายได้
 - รำยได้จำกเงินงบประมำณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติ  

   ค�ำขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง

 - รำยได้เงินนอกงบประมำณรับรู้เมื่อเกิดรำยได้

 - รำยได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

 - รำยได้แผ่นดินประเภทภำษีแสดงในงบกำรเงินด้วย  

   ยอดสุทธิจำกกำรจ่ำยคืนภำษีแล้ว

 - รำยได้แผ่นดินแสดงเป็นรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยได ้

   และค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมปกติของหน่วยงำน ในงบ 

   รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

 - รำยได้รอกำรรับรู้ เป็นรำยได้ทีห่น่วยงำนได้รับจำกกำร 

   ช่วยเหลอื สนับสนุน หรือรับบริจำคทีม่วีตัถปุระสงค์ใน 

   กำรใช้จ่ำย ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สิน ทยอยรับรู ้

   เป็นรำยได้ตำมจ�ำนวน

 - ค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสื่อมรำคำที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี

1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

 - อุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม   

 - อุปกรณ์ที่ได้มำก่อนปี 2540 ไม่น�ำมำบันทึกบัญชี 

   แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

 - อปุกรณ์ทีไ่ด้มำตัง้แต่ปีงบประมำณ 2540-2545 บนัทกึ 

   เฉพำะที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 30,000 บำทขึ้นไป

 - อุปกรณ์ที่ได้มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2546 เป็นต้นไป  

   บันทึกเฉพำะที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป

 - อปุกรณ์ทีม่มีลูค่ำต�ำ่กว่ำ 5,000 บำท ให้บนัทกึรับรู้เป็น 

   ค่ำใช้จ่ำยอปุกรณ์ประเภทค่ำครุภณัฑ์มลูคต�ำ่กว่ำเกณฑ์ 

   และบันทึกรำยละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม 

   ทรัพย์สิน

1.6 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน แสดงในราคาทนุหกัค่าตดั 
 จ�าหน่ายสะสม

1.4 Revenue recognition
 - Revenue from the budget is recognized upon  

   approval for cash withdrawal from The  

   Comptroller General’s Department.

 - Revenue from the non-budgetary items is  

   recognized upon the physical income.

 - The public revenue is recognized upon cash  

   receipt.

 - The public revenue from taxes is demonstrated  

   in the financial statements by the net amount  

   after tax reimbursement.

 - The public revenue is shown separately from the  

   department’s normal operation income and  

   expenses 

 - The accrued revenue from contributions, support  

   or donations under specified purposes for  

   spending in forms of cash or assets, is gradually  

   recognized upon cash receipt of each activity.

 - Expenses and depreciations are reported as  

   actual expenses and depreciations borne in  

   each accounting cycle. 

1.5 Land, property and equipment 
  - Equipment is valued at cost less cumulative  

   depreciation.   

 - Equipment obtained before 1997 is not recorded  

   in the financial statements but only in the  

   inventory account.

 - Equipment obtained during fiscal years 1997- 

   2002 is recorded only with value over Baht 30,000.

 - Equipment obtained since the fiscal year 2003  

   is recorded only with value over Baht 5,000.

 - Equipment with value less than Baht 5,000 is  

   recorded as equipment expenses under the  

   equipment with substandard value, and recorded  

   only in the inventory account.

1.6 The intangible assets are valued at  
 cost less cumulative amortization.
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1.7 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำกรำคำทุน

ของอำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนโดยวธีิเส้นตรง 

ตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

 - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง    15-40 ปี   

 - อุปกรณ์ 2-12 ปี  

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-15 ปี  

1.8 รายได้รอการรับรู้ เป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือ 
 เงินรับบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ของการ 
 ใช้จ ่ายเงินและรับรู ้ เป็นรายได้ตามจ�านวน 
 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย หรือค่าเสือ่มราคาของทรพัย์สนิ 
 นั้นๆ 

1.9 เงนิรบัฝาก เป็นเงนิทีไ่ด้รบัฝากตามทีก่ฎหมาย 
 ก�าหนดหรือตามสัญญา และจะรับรู้เมื่อได้รับ 
 เงิน

1.10  ทุน เป็นผลต่างของรายการสินทรัพย์ และ 
  หน้ีสนิ จากการส�ารวจเมือ่เริม่ปฎบัิตติามระบบ 
  บัญชีเกณฑ์คงค้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545

1.7 Depreciation and amortization
 The depreciation and amortization are calculated  

 by the linear method proportionate to the useful life  

 of the property and equipment, as well as the  

 intangible assets as follows.  

 - Buildings and construction   15-40  years

 - Equipment  2-12 years 

 - Computer software  2-15 years 

 

1.8 The accrued revenue, in cash or assets  
 or donations with specified purposes  
 of spending, is recognized as revenue  
 upon its physical spending or the  
 depreciated value of such assets. 

1.9 Deposits, made either by legal  
 requirement or  by contractual  
 obligation, are recognized upon cash  
 receipt.

1.10  Originally recorded on an accrual  
  basis on 1 October 2002, equity is  
  assets less liabilities. 

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Note 2 - Cash and cash equivalents (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 เงินทดรองรำชกำร
 Government cash advance

 เงินฝำกธนำคำร - เงินงบประมำณ
 Bank deposits - budget cash

 เงินฝำกออมทรัพย์ที่สถำบันกำรเงิน
 Savings at financial institutions

 เงินฝำกไม่มีรำยตัว
 Current accounts at financial institutions

 เงินฝำกคลัง
 Non-budgetary cash deposits at Treasury

 รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 Total cash and cash equivalents

500,000.00

128,040.00

106,952,525.54

22,685,951.63

83,834,724.37

214,101,241.54

500,000.00

273,819.93

14,158,982.31

13,503,706.12

49,133,957.24

77,570,465.60

2556
2013

2555
2012
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หมายเหตุที่ 3 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
Note 3 - Property, plant and equipment (net) (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 อำคำร ส�ำนักงำน
 Office buildings
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
 Less cumulative depreciation
 อำคำรส�ำนักงำน (สุทธิ)
 Office buildings (net) 

 อุปกรณ์
 Equipment
 ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน
 Office equipment
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
 Less cumulative depreciation 
 ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน (สุทธิ) 
 Office equipment (net)  

 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
 Vehicles and transportation equipment 
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation
 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (สุทธิ) 
 Vehicles and transportation equipment (net) 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
 Electronics and radio equipment
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (สุทธิ) 
 Electronics and radio equipment (net)  

 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 Advertising and publicity equipment
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation 
 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (สุทธิ)
 Advertising and publicity equipment (net)

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 Computer equipment (net)
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
 Computer equipment 

63,221,884.93

(60,340,648.48)

2,881,236.45

3,506,745.86
 

(3,070,875.11)

435,870.75

6,182,927.89

(5,127,966.62)

1,054,961.27

624,239.34

(515,016.12)

109,223.22

1,490,941.50

(1,436,827.19)

54,114.31

19,191,186.53

(11,940,963.93)
 

7,250,222.60

63,221,884.93

(51,720,555.84)
 

11,501,329.09

3,461,859.36

(2,852,925.96)

 608,933.40

6,153,181.89

(4,791,028.86)

1,362,153.03

624,239.34

(462,195.84)

162,043.50

1,458,306.50

 (1,416,961.65)

41,344.85

15,351,162.93

(10,058,947.96)

5,292,214.97

2556
2013

2555
2012
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หมายเหตุที่ 4 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
Note 4 - Intangible assets (net)

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 Household equipment
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation
 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (สุทธิ) 
 Household equipment (net)  

 ครุภัณฑ์อื่น
  Other equipment
 หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 Less cumulative depreciation
 ครุภัณฑ์อื่น (สุทธิ)   
 Other equipment (net)
 
	 รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)
 Total property, plant and equipment (net)

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer software
 หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 
 Less cumulative amortization
  
 รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)
 Total intangible assets (net)

96,585.94

(91,978.70)

4,607.24

734,020.00
 
 (734,019.00)

1.00

11,790,236.84

1,849,963.03
 
 (993,521.74)

856,441.29

96,585.94

(88,182.34)

8,403.60

734,020.00
 

(707,862.77)

26,157.23

 19,002,579.67

1,540,358.53

 (740,200.56)

800,157.97

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012
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หมายเหตุที่ 5 - เจ้าหนี้ระยะสั้น 
Note 5 - Short-term loans from others

หมายเหตุที่ 6 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
Note 6 - Accrued expenses

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ-บุคคลภำยนอก 
 Account payable - external
 รับสินค้ำ/ใบส�ำคัญ
  Receipt/ Invoice
 เจ้ำหนี้อื่น-หน่วยงำนรัฐ 
 Other loans - government agencies
  
 รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น
 Total short-term loans to others

 ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงจ่ำย 
 Accrued utility expenses
 ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำย
  Accrued debit notes
 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น - บุคคลภำยนอก  
 Other accrued expenses - external
  
 รวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 Total accrued expenses

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012

2,927,625.76
 

1,847,890

540,161.41

5,315,677.17

375,415.38
 

383,725.12

14,991,630.37

 15,750,770.87

5,519,238.56

 -

191,987.04

 5,711,225.60

300,302.64

 478,825.00

42,074.25

 821,201.89

หมายเหตุที่ 7 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Note 7 - Other current liabilities (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 เงินประกันผลงำน 
 Performance bonds
 เงินประกันอื่นๆ 
 Other bonds
  
 รวม	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 Total other current liabilities

2,484,645.40
 

2,184,356.31

4,669,001.71

2,398,650.25

 906,180.93

3,304,831.18

2556
2013

2555
2012
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หมายเหตุที่ 8 - รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 
Note 8 - Long-term accrued revenues (continued) (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 เงินที่ได้รับบริจำคจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 Donation with specific purposes from  
 Provincial Electricity Authority of Thailand, 
 
 กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
 แบบมีวัตถุประสงค์
 Metropolitan Electricity of Thailand, and
  Electricity Generating Authority of Thailand
 
 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเจรจำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส�ำหรับ
 ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่  
 Business consulting service for Independent Power
 Producers’ Power Purchase Agreement
 
 ครุภัณฑ์รับจำกกำรบริจำค 
 Donated office items
  
 รวม	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
 Total long-term accrued revenues

2556
2013

2555
2012

83,467,310.56
 

-

67,605.05

83,534,915.61

26,852,000.56 

22,045,000.00

119,520.13

 49,016,520.69

หมายเหตุที่ 9 - รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Note 9 - Revenue above (below) cumulative expenses (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 รำยได้สูง (ต�่ำ) ใช้จ่ำยสุทธิยกมำ 
 Brought-forward profit (loss)
 รำยได้สูง (ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 
 Profit (loss) from net expenses
  
 รวม	รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
 Total revenue above (below) cumulative expenses

(32,075,736.05)
 

78,784,517.10

 46,708,781.05

(29,826,504.10)

 (2,249,229.95)

(32,075,734.05)

2556
2013

2555
2012
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หมายเหตุที่ 10 - รายได้จากงบประมาณ
Note 10 - Revenue from Government budget

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
Note 11 - Revenue from support funds and donations

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 รำยได้จำกงบบุคลำกร 
 Revenue for salaries and wages
 
 รำยได้จำกงบด�ำเนินงำน
  Revenue for operating budget
 
 รำยได้จำกงบลงทุน 
 Revenue for capital investment
 
 รำยได้จำกงบกลำง 
 Revenue from general service budget
 
 รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น
  Revenue from other budget items
 
 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ 
 Less budgetary reimbursement
 
 รวม	รายได้จากงบประมาณ
 Total revenue from Government budget

 รำยได้เงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนรัฐ  
 Revenue from Government support funds
  
  กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
  Revenue from Oil Fund
  
  กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
  Energy Conservation Promotion Fund
 
 TR-หน่วยงำนรับเงินจำกหน่วยงำนอื่น
  Revenue from other government agencies
 
 รำยได้จำกกำรช่วยเหลือและกำรบริจำคจำกเอกชน 
 Revenue from private support and donations
 
 รวม	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
 Total revenue from support funds and donations

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012

40,933,748.90
 

27,483,521.16

5,433,006.60

9,899,030.47

23,995,610.89

(911,620.19)

106,833,297.83

91,455,278.42
 

172,905,761.11

1,120,000.00

3,936,607.08

269,417,646.61

36,227,197.03
 

25,073,922.31

2,822,721.51

10,159,965.19

18,805,478.75

(1,007,010.14)

92,082,274.65

46,116,283.00

79,380,920.00

-

8,968,354.05

134,465,557.05
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หมายเหตุที่ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Note 12 - Salaries and wages (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 เงินเดือน 
 Payroll 
 ค่ำล่วงเวลำ
  Overtime payment 
 ค่ำล่วงเวลำ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง) 
 Overtime payment (supported by Oil Fund) 
 เงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
 Compensation for government employees 
 เงินค่ำครองชีพ
  Cost-of-living compensation 
 ค่ำจ้ำงประจ�ำ 
 Compensation for permanent government employees 
 ค่ำจ้ำง (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
  Wages (supported by Oil Fund) 
 เงินรำงวัล 
 Bonus payment 
 เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ 
 OPD medical support - government hospitals 
 เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ
  IPD medical support - government hospitals 
 เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
  OPD medical support - private hospitals 
 เงินช่วยค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
  IPD medical support - private hospitals 
 เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 
 Educational support for independents 
 เงินชดเชยสมำชิก กบข. 
 Government pension fund benefit payment 
 เงินสมทบ กบข.
  Government pension fund contribution payment 
 เงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนง. และลูกจ้ำงของรัฐ 
 Provident matching fund payment for staff employees
 and Government employees 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 Social Security Fund contribution payment 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
  Social Security Fund contribution payment (supported by Oil Fund)

 ค่ำเช่ำบ้ำน
  House rental fees 
 ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ�ำต�ำแหน่ง 
 Lump sum payment for executive vehicles 
 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอื่น 
 Other salary and wages

 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 Total salary and wages

2556
2013

2555
2012

30,933,257.94
 

1,368,460.00

34,690.00

8,328,126.00

29,955.00

1,884,000.00

610,451.61

226,410.82

2,297,971.76

1,092,139.61

300,000.00

1,500.00

188,291.00

502,052.35

753,078.53

56,520.00

300,970.00

24,417.65

173,500.00

305,701.56

41,700.00

49,453,193.83

27,049,428.35
 

1,387,650.00

21,230.00

6,785,802.84

258,029.67

1,770,465.00

415,840.00

-

2,135,578.74

1,219,512.42

314,000.00

21,900.00

217,230.00

437,953.42

656,930.14

52,746.30

254,679.00

15,032.00

170,000.00 

557,161.29 

30,300.00

43,771,469.17
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หมายเหตุที่ 13 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
Note 13 - Training expenses

หมายเหตุที่ 14 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
Note 14 - Travel expenses

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม-ในประเทศ 
 Training expenses - domestic
 
 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม-ในประเทศ 
 (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
  Training expenses - domestic (supported by Oil Fund)
 
 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม-ต่ำงประเทศ
 Training expenses - overseas
 
 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม-ต่ำงประเทศ
 (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน)
 Training expenses - overseas 
 (supported by Energy Conservation Promotion Fund)
 
 รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 Total training expenses

 ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 Allowances
  
 ค่ำที่พัก 
 Accommodation
  
 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร-ในประเทศ
 Official travel expenses - domestic
 
 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร-ต่ำงประเทศ
  Official travel expenses - overseas
 
 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร-ต่ำงประเทศ
 (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
 Official travel expenses - overseas 
 (supported by Oil Fund)
 
 รวม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 Total travel expenses

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012

2,264,133.68
 

597,565.00

274,000.00

516,839.74

3,652,538.42

30,750.00
 

88,800.00 

208,052.00

9,000.00

495,160.35

831,762.35

 2,374,842.67
 

19,940.00

396,700.00 

-

2,791,482.67

34,980.00
 

96,000.00

229,076.30

-

57,750.00

417,806.30
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หมายเหตุที่ 15 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
Note 15 - Material & supply expenses (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

 ค่ำวัสดุ 
 Material expenses 
 ค่ำวัสดุ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
  Material expenses (supported by Oil Fund) 
 ค่ำซ่อมแซมและค่ำบ�ำรุงรักษำ 
 Repair and maintenance 
 ค่ำเชื้อเพลิง 
 Fuel expenses 
 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - บุคคลภำยนอก
  Service contracts - external 
 ค่ำตอบแทนเฉพำะงำน 
 Specified job compensation 
 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
  Consultant compensation 
 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
 Consultant compensation (supported by Oil Fund) 
 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนเพื่อส่งเสริม
 กำรอนุรักษ์พลังงำน)  
 Consultant compensation 
 (supported by Energy Conservation Promotion Fund) 
 ค่ำเบี้ยประกันภัย
  Insurance premiums 
 ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต�่ำกว่ำเกณฑ์
  Substandard valued equipment 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
  Meeting expenses 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม (ได้รับจดัสรรเงินจำกกองทนุน�ำ้มันเช้ือเพลิง) 
 Meeting expenses (supported by Oil Fund) 
 ค่ำเช่ำเบ็ดเตล็ด-ภำยนอก 
 Miscellaneous rents - external 
 ค่ำใช้จ่ำยผลักส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน
  Expenses converted to public revenue 
 ค่ำประชำสัมพันธ์ 
 Public relations expenses 
 ค่ำประชำสมัพนัธ์ (ได้รับจดัสรรเงนิจำกกองทนุกองทนุน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ)
 Public relations expenses (supported by Oil Fund)

 ค่ำประชำสัมพันธ์ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนเพื่อส่งเสริม
 กำรอนุรักษ์พลังงำน)
 Public relations expenses (supported by Energy 
 Conservation Promotion Fund)   
 ค่ำใช้สอยอื่นๆ 
  Other material & supply expenses

 ค่ำใช้สอยอื่นๆ (ได้รับจัดสรรเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง)
  Other material & supply expenses (supported by Oil Fund)

 รวม	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
 Total material & supply expenses

2556
2013

2555
2012

4,603,592.75
 

-

418,051.98

157,371.51

9,513,739.84

15,000.00 

25,219,703.00

65,175,574.00 

66,837,619.94 

-

476,160.98 

1,242,000.00

117,630.00

518,592.00

7,760.00

2,318,682.73

25,727,163.42

14,045,559.76

2,327,988.50

600.00

218,722,790.41

2,536,795.20
 

14,225.65

1,280,369.94

338,155.90

6,142,869.04 

5,672.00

30,713,709.50

9,954,450.00

64,054,012.56

4,312.00

252,932.44

1,372,520.00

117,630.00

234,972.00

-

1,645,111.59

23,891,857.13

14,498,500.00

2,406,200.12

300.00

159,464,595.07
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หมายเหตุที่ 16 - ค่าสาธารณูปโภค
Note 16 - Utility expenses

หมายเหตุที่ 17 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
Note 17 - Depreciation and amortization

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 ค่ำไฟฟ้ำ
 Electricity expenses
 
 ค่ำน�้ำประปำและน�้ำบำดำล
  Piped water and groundwater expenses
 
 ค่ำโทรศัพท์
 Telephone expenses
 
 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
 Communication and telecommunication services
 
 ค่ำไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
 Postal and transport services  
 
 รวม	ค่าสาธารณูปโภค
 Total utility expenses

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
 Buildings and construction
 
 ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน
  Office equipment
 
 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง
 Vehicles and transport equipment
 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
 Electronics and radio equipment
 
 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
 Advertising and publicity equipment
 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  Computer equipment
 
 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
 Household equipment
 
 ครุภัณฑ์อื่น
 Other equipment
 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 Intangible assets  
 
 รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	
 Total depreciation and amortization

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012

3,370,586.91
 

118,444.00
 

814,833.75
 

468,217.44
 

177,267.00

4,949,349.10

8,620,092.64
 
 
 217,949.15
 
 
 336,937.76 
 
 
 52,820.28 
 
 
 19,865.54 
 
 
 1,882,015.97
 
 
 3,796.36 
 
 
 26,156.23
 
 
 253,321.18
 
 
 11,412,955.11

2,597,403.44
 

104,372.38
 

908,505.78
 

583,777.44
 

144,537.00

4,338,596.04

8,620,092.64
 
 
 239,852.01
 
 
 172,888.20
 
 
 69,659.83
 
 
 126,467.97
  
 
 1,396,201.43
 
 
 8,582.96
 
 
 146,882.90
 
 
 224,958.67
 
 
 11,005,586.61
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หมายเหตุที่ 18 - ค่าใช้จ่ายอื่น 
Note 18 - Other expenses

หมายเหตุที่ 19 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556) 
Note 19 - Budget expenditure status report for the current year (2013) 

(หน่วย : บาท)
(unit : Baht) 

 TR - หน่วยงำนรับเงินนอกงบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง
 TR - Non-budgetary expenses from CGD
 
 TE - ปรับเงินฝำกคลัง
  TE - Adjusted cash deposit at Treasury  
 
 รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น
 Total other expenses

 งบบุคลำกร
 Salaries and Wages
 
 งบด�ำเนินงำน
  Operating budget
 
 งบลงทุน
  Capital budget
 
 งบรำยจ่ำยอื่น
  Other expenses budget 
 
 รวม
 Total

 งบรำยจ่ำยอื่น
 Other expense budget
 
 รวม
 Total

 แผนงบประมาณ ปี 2556
 Budget plan, fiscal year 2013
	 ผลผลิต	:	ข้อเสนอแนะนโยบาย	แผน	และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน
	 Outcome:	Energy	Policy,	Plan	and	Measures	Proposal

2556
2013

รายการ
Item

งบสุทธิ
Net Budget

การส�ารองเงิน
Cash Reserve

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
Purchase 

Order/ 
Contract

เบิกจ่าย
Disbursement

คงเหลือ
Balance

2555
2012

(5,215,990.68)
 

5,427,740.68

211,750.00

(10,660,968.05)
 

9,154,532.89

 (1,506,435.16)

(77,638.94)
 

1,550,410.64
 

-
 

2,000.00

 
1,474,771.70

23,888.55

  
1,498,660.25

41,175,338.94
 

25,396,720.84
 

3,629,693.70
 

11,076,808.00

 
81,278,561.48

281,111.45

 
81,559,672.93

-
 

2,272,034.82
 

-
 

11,434,232.00

 
13,706,266.82

-

 
13,706,266.82

-
 

-
 

-
 

-

 
-

-

 
-

41,097,700.00
 

29,219,166.30
 

3,629,693.70
 

22,513,040.00

 
96,459,600.00 

305,000.00

 
96,764,600.00

 เงินงบประมาณเบิกแทนกันกรมสรรพสามิต
 Budget withdrawal on behalf of The Excise Department
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หมายเหตุที่ 21 - รายงานรายได้แผ่นดิน
Note 21 - Public revenue report (หน่วย : บาท)

(unit : Baht) 

	 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
 Public revenue from collections
 
  รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
   Non-tax public revenue
 
  รำยได้จำกำรขำยสินค้ำและบริกำร
  Revenue from sales and services
 
  รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกที่สถำบันกำรเงิน
  Interests from financial institutions
 
  รำยได้ค่ำปรับอื่น
  Revenue from fines
 
  รำยได้เงินเหลือจ่ำย
  Revenue after spending
 
  รำยได้ที่ไม่ใช่ภำษีอื่น
  Other non-tax revenues
 
  รวมรายได้นอกจากภาษี
  Total non-tax revenue  
 
 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
 Total public revenue from collections
 
 รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
 Net public revenue after legal reimbursement and allocation
 
 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง
 Public revenue remittance to Treasury
 
 สุทธิ
 Net

2556
2013

2555
2012

85,000.00
 

1,022.56
 

4,805.69 
 

25,766.45
 

22,045,000.00
 

22,161,594.70
 

22,161,594.70 
 

-
 

22,161,594.70
 

-

-
 

1,577.24
 

31,180.38
 

-
 

5,528.00
 

38,285.62
 

38,285.62 
 

-
 

(38,285.62)
 

-

หมายเหตุที่ 20 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน 
Note 20 - Budget expenditure status report of the previous year 

 งบด�ำเนินงำน
 Operating budget 
 
 งบลงทุน
  Capital budget
 
 งบรำยจ่ำยอื่น
  Other expenses budget 
 
 รวม
 Total

 แผนงบประมาณ ปี 2555
 Budget plan, fiscal year 2012
	 ผลผลิต	:	ข้อเสนอแนะนโยบาย	แผน	และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน
	 Outcome:	Energy	Policy,	Plan	and	Measures	Proposal

รายการ
Item

เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
Provision for disbursement 

เบิกจ่าย
Disbursement

คงเหลือ
Balance

99,510.00
 

-
 

-
 

99,510.00

1,904,341.73
 

900,426.40
 

11,115,895.00
 

13,920,663.13

2,003,851.73
 

900,426.40
 

11,115,895.00
 

14,020,173.13



แบบสอบถามความคิดความเห็น “รายงานประจ�าปี 2556”

คณะท�ำงำนจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีควำมประสงค์จะขอส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน 

เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงรำยงำนประจ�ำปีให้ดียิ่งข้ึน โดยขอให้ส่งแบบสอบถามกลับมายัง	 กองนโยบายและแผนพลังงาน	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2612-1364 คณะท�ำงำนฯ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำร

ตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นมำในโอกำสนี้ด้วย

ช่ือ-นำมสกลุ............................................................................ หน่วยงำน........................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง........................................................................ โทรศัพท์.........................................................................

ทีอ่ยู.่............................................................................................................ อเีมล.........................................................

1. ท่ำนอ่ำน “รำยงำนประจ�ำปี 2556” จำกที่ใด

   ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด  ที่บ้ำน

   หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ   ห้องสมุด

   www.eppo.go.th               อืน่ๆ.........................

2. ท่ำนอ่ำน “รำยงำนประจ�ำปี 2556” เพรำะเหตุใด

   ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน

   ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น

   ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ

   มีคนแนะน�ำให้อ่ำน

   อื่นๆ..............................................

3. ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “รำยงำนประจ�ำปี 2556” กี่นำที

   0-10 นำที  11-20 นำที    21-30 นำที

   31-40 นำที  41-50 นำที    51-60 นำที

   มำกกว่ำ 60 นำที

4. ควำมคิดเห็นต่อรูปแบบ “รำยงำนประจ�ำปี 2556”

	 ปก  

  ควำมน่ำสนใจ    มำก   ปำนกลำง   น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ    มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 เนื้อหา	

  ควำมน่ำสนใจ    มำก   ปำนกลำง   น้อย

  ตรงควำมต้องกำร    มำก   ปำนกลำง   น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้    มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 ภาพประกอบ 

  ควำมน่ำสนใจ    มำก   ปำนกลำง   น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ    มำก   ปำนกลำง   น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจในเน้ือเร่ืองดขีึน้   มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 ขนาดตัวอักษร    มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 การใช้ส ี    มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 ขนาดรูปเล่ม    มำก   ปำนกลำง   น้อย

	 รูปเล่มโดยรวม    มำก   ปำนกลำง   น้อย

5. ท่ำนมีเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักสนใจรับรำยงำนประจ�ำปีบ้ำงหรือไม่

   มี โปรดกรอกรำยละเอียดที่จะจัดส่ง

   .................................................................................

   ไม่มี

6. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำท่ำนสำมำรถ Download รำยงำนประจ�ำปีผ่ำน  

 Website ของ สนพ. ทำง http://www.eppo.go.th ได้

   ทรำบ  ไม่ทรำบ

7. คอลัมน์ภำยใน “รำยงำนประจ�ำปี 2556” ที่ท่ำนชื่นชอบมำกที่สุด  

 คือคอลัมน์ใด และเพรำะเหตุใด

 .........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

8. รำยงำนประจ�ำปี 2556 มีประโยชน์กับท่ำนในเรื่องใดบ้ำง

 .........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

9. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำควรปรับปรุงรำยงำนประจ�ำปี ฉบับต่อไปให้ม ี

 รูปแบบอย่ำงไรบ้ำง

 .........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

10.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 .........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

กรุณำท�ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  และเติมข้อควำมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำนลงในช่องว่ำง










