ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน
กระทรวงพล ังงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

•

ยุทธศาสตร์
ตามกระทรวง

•

1
การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต ้องการ
มีความมัน
่ คง และส่งเสริมการลงทุน
1. จัดหาและพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านพลังงาน
2. ส่ ง เสริม การลงทุ น และการพั ฒ นาเทคโนโลยี
พลังงานทีส
่ ร ้างมูลค่าเพิม
่
3. พั ฒ นาปั จจั ย แวดล อ
้ มสนั บ สนุ น การจั ด หาและ
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
4. มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉินด ้านพลังงาน

ยุทธศาส
ตร์กรม

1

(สัดส่วนการใช ้พลังงานขัน
้ สุดท ้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ลดลดเป็ น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล ้านบาท ในปี 2564)
(Y1-7/ แผน12 ยุทธ 7)

2.
3.

เร่งด่วน

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
- เสริมสร ้างความมั่นคงด ้านพลังงานให ้สามารถพึง่ พาตนเองได ้
- ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้ าและพลังงานให ้มีความทันสมัย
ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ

4. การให ้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม
- ส่งเสริมการใช ้ผลผลิตทาง การเกษตร
ในอุตสาหกรรมพลังงาน

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง

ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563
(แผน12 ยุทธ 4)

• จานวนแผนงาน และ/หรือ โครงการทีก
่ าลังพัฒนา/โครงการนาร่อง/
โครงการทีม
่ ก
ี ารใช ้งานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้ าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ) (Y1-7)

2
การกากับดูแลกิจการพลังงานและ
ราคาพลังงาน
1. การก า กั บ กิ จ การพลั งงาน ด า้ นมา ตรฐา น
้ เพลิงและ
คุณภาพและความปลอดภั ยของเชือ
การให ้บริการ
2. การออกกรอบกติก ารู ป แบบและมาตรฐาน
การแข่งขัน
3. การกาหนดโครงสร ้างราคาพลังงาน

3

1

1. สร ้างสรรค์นโยบายพลังงานเพือ
่ ความมัน
่ คงยั่งยืน
(Energy Security and Sustainability)

1.

นโยบายร ัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและระบบโลจิสติกส์

• ค่าความเข ้มข ้นการใช ้พลังงานขัน
้ สุดท ้าย Energy Intensity: EI

อันดับความสามารถในการแข่งขันด ้าน โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
(Infrastructure) โดยสถาบัน IMD (Y2-7)
สัดส่วนของการใช ้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ า
(ลดลงเป็ นร ้อยละ 47 ในปี 2564) (Y1-7/ แผน12 ยุทธ 7)
สัดส่วนการใช ้พลังงานทดแทนทีผ
่ ลิตได ้ภายในประเทศใน
้ เพลิงชีวภาพ
การผลิตไฟฟ้ า ความร ้อนและเชือ
(เฉลีย
่ ร ้อยละของพลังงานขัน
้ สุดท ้ายเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 17.34 ในปี 2564)
(Y1-7/ แผน12 ยุทธ 7)

ตัวชีว้ ัด
(กระทรวง)

ตัวชีว้ ัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

7. แผนแม่บทด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจท
ิ ัล (แผนย่อยโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านพลังงาน)

•

ตัวชีว้ ัด (กรม)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ

หลัก

แผน/
นโยบาย

ต ัวชวี้ ัดของสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

สัดส่วนการใช ้พลังงานขัน
้ สุดท ้ายต่อ ผลิตภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศลดลง (Energy Intensity)
ปริม าณการปล่อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในภาคพลัง งานและ
คมนาคมขนส่งลดลง
การปรับปรุงและจัดทานโยบายการกาหนดโครงสร ้างอัตรา
ค่าไฟฟ้ า

3
การพัฒนาพลังงานทีย
่ ั่งยืนและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม

4
การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
ทีย
่ ด
ึ มัน
่ ในหลักธรรมาภิบาล

1.ส่งเสริมพลัง งานทดแทนทั ง้ ผู ้ผลิต และผู ้ใช ้ให ้
เพิม
่ สูงขึน
้ ตามแผน AEDP
้ ลั ง งา น
2.สนั บ สนุ นเพิ่ ม ป ระสิท ธิภ า พการใช พ
ตามแผน EEP
3.สนั บ สนุ น ชุม ชนในการสร ้างรายได ้และพั ฒ นา
คุณภาพชีวต
ิ ด ้วยเทคโนโลยีพลังงานทีเ่ หมาะสม

1. องค์กรสมรรถนะสูง
2. ศูนย์กลางข ้อมูล
3. บริการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีสว่ นร่วม

3

4
่ งค์กรสมรรถนะสูง
3. มุง่ สูอ
(EPPO Excellence)

2.ขับเคลือ
่ นนโยบายพลังงานของประเทศ
(Policy Driving)
1.

ความส าเร็ จ ในการจั ดท าแผนผลัก ดันนโยบายด ้านพลัง งาน
(Policy Package)
้ เพลิงชีวภาพ (เอทานอล)
1.1 ความสาเร็จของการส่งเสริมการใช ้เชือ
1.2 ความสาเร็จของการจัดทาแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.
2561-2580 (Gas Plan 2018)

1.

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

หมายเหตุ

ตัวเอียง คือ ตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ อดคล ้องกับแผนแม่บทฯ / แผน 12
Y2
Y1

คือ ตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ คยวัดในปี 2562
คือ ตัวชีว้ ด
ั ตามแผนแม่บท
คือ ตัวชีว้ ด
ั ตามแผนแม่บทย่อย

2

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ต ัวชวี้ ัดการประเมินตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ลาด ับ

ื่ มโยงก ับยุทธศาสตร์ชาติ /
ความเชอ
แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ / แผน 12 / นโยบาย
ร ัฐบาล

ื่ มโยงก ับ
ความเชอ
5 องค์ประกอบ

ต ัวชวี้ ัด
1

2

3

4

5

แผนแม่บทฯ

แผนฯ 12

นโยบาย
ร ัฐบาล









นา้ หน ัก
(ร้อยละ)

อืน
่ ๆ

1

ั วนการใชพ
้ ล ังงานขนสุ
สดส่
ั้ ดท้าย
ต่อผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศลดลง (Energy Intensity)



2

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพล ังงานและคมนาคม
ขนส่งลดลง











15

3

การปร ับปรุงและจ ัดทานโยบายการ
กาหนดโครงสร้างอ ัตราค่าไฟฟ้า











15

4

ความสาเร็ จในการจ ัดทาแผนผล ักด ันนโยบายด้านพล ังงาน (Policy Package)

5

15

4.1 ความสาเร็ จของการส่งเสริม
้ เพลิงชีวภาพ
การใชเ้ ชือ
(เอทานอล)









4.2 ความสาเร็ จของการจ ัดทา
แผนบริหารจ ัดการก๊าซ
ธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580
(Gas Plan 2018)









20







20

การพ ัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พล ังงานแห่งชาติ







15

รวม

100

3

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ั ว่ นการใชพ
้ ล ังงานขนสุ
1. สดส
ั้ ดท้ายต่อผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity)

ตัวชีว้ ัดเดิม

นา้ หน ัก
15

คาอธิบาย
เป็ นตั ว ชี้วัด ปริม าณการใช ้พลัง งานต่อ หน่ ว ยผลผลิต ที่ผ ลิต ได ้ต่อ หน่ ว ยรายได ้ ซึง่ ปริม าณการใช ้พลัง งานต่อ ผลิต ภั ณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เป็ นเครือ
่ งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช ้พลังงานในการผลิตเพือ
่ ก่อให ้เกิดรายได ้
่ ถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศได ้นัน
ตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการใช ้พลังงานทีเ่ ป็ นสากลและสือ
้ จะเทียบกับหน่วยผลผลิตภาพ

9.2
9

ใหญ่ของประเทศซึง่ คือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP” โดยถือว่า GDP ซึง่ เปรียบเป็ น “รายได ้” นัน
้ คือ

8.8

ผลผลิตสุดท ้ายของการใช ้พลังงาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค ้าหรือบริก ารใดๆ) ซึง่ ทุกประเทศจะมีร ะบบการเก็บข ้อมูลและมีการรายงาน

8.6

ค่า GDP ของทุกประเทศ ดังนัน
้ เมือ
่ ผลผลิตได ้เกิดขึน
้ จากการใช ้พลังงานภาพรวมของประเทศ (ไม่ได ้แยกประเภทของพลังงาน) พลังงานทีใ่ ช ้
ในการผลิตนั น
้ จะต ้องมาจาก “ปริมาณการใช ้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนั น
้ ตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการใช ้พลังงานซึง่ ถูกกล่าวถึง ในเวที
นานาชาติ คือ สัดส่วนของ “ปริมาณการใช ้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ต่อ “GDP” ซึง่ สัดส่วนนีจ
้ ะเรียกว่า “Energy Intensity (EI)”
Final Modern Energy Consumption (ktoe)
Energy Intensity (ktoe/Billion Baht)=
GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht)
โดยที่ :

Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล ้านบาท)
Final Modern Energy Consumption (ktoe) = การใช ้พลังงานเชิงพาณิชย์ขน
ั ้ สุดท ้าย (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ)
GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช ้วิธแ
ี บบปริมาณลูกโซ่ (CVM
:Chain Volume Measures) ปี อ ้างอิง พ.ศ. 2545 (พันล ้านบาท)

8.96 8.91

ผลการดาเนินงาน
ต ัวเลขยิง่ ตา่ ยิง่ ดี

8.7
8.51

8.42

8.4
8.2
8
7.7

7.8
7.6
7.4
7.2
7

โดยคาดการณ์วา่ ปี 2562 GDP เติบโตไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 2.7 และราคาน้ามันดิบไม่ตา่ กว่า 69 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/บาร์เรล
ทัง้ นีก
้ ารวัดผลจะคานวณจาก GDP จริง ตามที่ สศช. โดยมี Lag Time 1 ปี เนือ
่ งจาก สศช. จะประกาศ GDP ปี 2562 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดังนัน
้ ในปี 2563 จะเป็ นการรายงานผล EI ทัง้ ปี ของปี 2562

ผลการดาเนินงาน

้ ฐาน
ข้อมูลพืน

หน่วยว ัด: พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล ้านบาท (ktoe/Billion Baht)

ปี งบประมาณ

ปี 2557

ผลการดาเนินงาน
(ktoe/Billion Baht)

8.96

ปี 2558

ปี 2559

8.91

8.70

ปี 2560
8.51
(growth
-2.18%)

ปี 2561
8.42
(growth
-1.06%)

Growth เฉลีย
่ ปี 59-61 = -1.62%

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

8.42 ktoe/Billion Baht

8.39 ktoe/Billion Baht

8.36 ktoe/Billion Baht

เป้าหมายตามแผนฯ 12 = 7.70 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล ้านบาท ในปี 2565

ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าประชาชนจะได้ร ับ
เพือ
่ ให ้ทุกภาคส่วนเพิม
่ ความตระหนักและสนั บสนุนให ้มีการใช ้
พลังงานอย่างคุ ้มค่า โดยการทางานทีไ่ ด ้ผลลัพธ์เท่ากับปกติ
แต่ใช ้พลังงานน ้อยลง ท าให ้มีความมั่นคงพลังงาน และมีผล
ให ้ค่าใช ้จ่ายครัวเรือ นลดลง อีก ทัง้ มีผลท าให ้ต ้นทุนการผลิต
และการบริการลดลง

4

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
่ ลดลง
2.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพล ังงานและคมนาคมขนสง

ตัวชีว้ ัดเดิม

คาอธิบาย
•

นา้ หน ัก
15

้ ี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005)
หลั ก การค านวณการประเมิน ผลการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในภาคพลั ง งาน ได ค
้ าดการณ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในประเทศไทย โดยใช ป

เป็ นปี ฐาน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 186 MtCO2eq และคาดการณ์ ว่าจะเพิม
่ ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็ น 367 MtCO2eq ในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU)
BAU : Business as usual [กรณีฐานทีใ่ ช ้ประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีทม
ี่ นุษย์ดาเนินกิจกรรมตามปกติโดยไม่มก
ี จ
ิ กรรมการลดก๊าซเรือนกระจกใด ๆ เพิม
่ เติมเลย]
้ เพลิงในปี 2020 = 367 MtCO2eq
เท่ากับปริมาณการปล่อย GHG จากการเผาไหม ้เชือ
MtCO2eq = ล ้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
•

แหล่งทีม
่ าของข ้อมูล - รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน

•

ใช ้ผลดาเนินงานจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2558

2559

2560

ผลการดาเนินงาน

ปี 2556
ลดได ้ 14.34
MtCO2eq (4%)

ปี 2557
ลดได ้ 37.47
MtCO2eq (10%)

ปี 2558
ลดได ้ 40.14
MtCO2eq (11%)

2561

2562

ปี 2559
ปี 2560
ลดได ้ 45.68
ลดได ้ 51.72
MtCO2eq (12%) MtCO2eq (14.09%)

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)
ปี งบประมาณ

2563

2564

2565

2566

2567

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
51 MtCO2eq

ปี 2562
53 MtCO2eq

ปี 2563
55 MtCO2eq

ปี 2564
64 MtCO2eq

ปี 2565
71 MtCO2eq

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

51.00 MtCO2eq

51.72 MtCO2eq

53.00 MtCO2eq

(ทีม
่ า: รวมผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก 8 มาตรการหลักทีร่ ายงานในรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการภาคพลังงาน )

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง คุณภาพสิง่ แวดล ้อมดีขน
ึ้

เงือ
่ นไข
การรายงานผลการดาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของกระทรวงพลังงาน จะรายงานเป็ นทางการ โดยมี Lag Time 2 ปี เนือ
่ งจากจาเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในกระบวนการติดตาม รายงานผล และทวนสอบ (Measurement
Reporting and Verification : MRV) ข ้อมูล ซึง่ ผลการลด GHG ภาคพลังงานต ้องผ่านความเห็นชอบจากคณะทางานประสานงานด ้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศแห่งชาติ เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามถูกต ้อง ได ้รับการยอมรับตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทีก
่ าหนด ดังนัน
้ ในปี พ.ศ.2562 จะสามารถรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกล่าสุดได ้
คือปี พ.ศ.2560

5

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ตัวชีว้ ัดใหม่

3. การปร ับปรุงและจ ัดทานโยบายการกาหนดโครงสร้างอ ัตราค่าไฟฟ้า

นา้ หน ัก
15

คาอธิบาย
•
•

สนพ. ดาเนินการศึกษา ทบทวน และจัดทานโยบายการกาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 (นโยบายการกาหนดโครงสร ้าง)
โดยการจัดจ ้างทีป
่ รึกษาในปี งบประมาณ 2563 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับบริบทของประเทศ/นโยบาย/เทคโนโลยีทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) พิจารณาเห็นชอบและมอบสานั กงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดาเนินการกาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าใหม่ตอ
่ ไป

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2558

ผลการดาเนินงาน 21 ธ.ค. 58
กพช. เห็นชอบนโยบาย
การกาหนดโครงสร ้าง ปี 59-63

2559

2560

กกพ.ดาเนินการปรับปรุง
โครงสร ้าง ปี 58-60

2561

2562

กกพ. ดาเนินการศึกษาโครงสร ้างใหม่ตามนโยบายปี 59-63

ร่างข ้อเสนอโครงการ และ
ของบปี 63 เพือ
่ ศึกษาทบทวน
นโยบายการกาหนดโครงสร ้าง
อัตราค่าไฟฟ้ า ปี 64-68
สนพ. ติดตามการดาเนินการกาหนดโครงสร ้างของ กกพ. ตามมติ กพช. 21 ธ.ค. 58
ศึกษาทบทวนอัตราค่าไฟฟ้ า ตามช่วงเวลา ของการใช ้ Time of Use Rate
(TOU)

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)
ปี งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย

2563
•

2564

สนพ. จัดทาร่างนโยบายการกาหนด
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ปี 64-68
(พ.ย. 2563)

•
•

•
เสนอ กพช. พิจารณาเห็นชอบร่างนโยบาย
การกาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ปี 64-68
(มี.ค. 2564)
กกพ. ประกาศโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ปี 64-68
(ไม่ใช่ภารกิจ สนพ.)

2565

2566

2567

•
สนพ. ติดตามประเมินผล
(เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลปรับปรุงต่อไป)

สนพ. ศึกษาทบทวนนโยบาย
การกาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า
ปี 69-73

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
•

ผลการศึกษานโยบายการกาหนดโครงสร ้างอัตรา
ค่าไฟฟ้ าของต่างประเทศ อย่างน ้อย 3 ประเทศ

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
•

ผลการศึกษาทบทวน/ปั ญหาและอุปสรรคนโยบายเดิมและ
เปรียบเทียบข ้อมูลผลการศึกษาของต่างประเทศกับประเทศไทย

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)
•

ร่างแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบายการกาหนด
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ า ปี 64-68 ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบ
จาก ผอ.สนพ.

เงือ
่ นไข

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

1.ต ้องได ้รับการจัดงบประมาณปี 2563 สาหรับโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบายการกาหนด
โครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 ภายในกุมภาพันธ์ 2563
มีอัตราค่าไฟฟ้ าทีเ่ หมาะสม สะท ้อนต ้นทุนทีแ
่ ท ้จริงตามสถานการณ์
2. กรณีสถานการณ์ Covid-19 ลดระดับความรุนแรง จนสามารถจัดสัมมนารับฟั งความคิดเห็นได ้ในช่วงระหว่าง
ปั จจุบัน และเป็ นธรรมต่อทัง้ ผู ้ผลิต/จาหน่าย/ผู ้ใช ้ไฟฟ้ า
1 ก.ค. – 18 ก.ย. 2563
หมายเหตุ : นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต ้องกาหนดให ้มีการประชุม ซึง่ เป็ นปั จจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้
6

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
4. ระด ับความสาเร็ จในการจ ัดทาแผนผล ักด ันนโยบายด้านพล ังงาน (Policy Package)

ตัวชีว้ ัดใหม่

้ เพลิงชีวภาพ (เอทานอล)
4.1 ความสาเร็ จของการส่งเสริมการใชเ้ ชือ

นา้ หน ัก
15

คาอธิบาย
•

เอทานอล คือ (ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เป็ นแอลกอฮอล์ชนิดหนึง่ ซึง่ เกิดจากการนาเอาพืชมาหมักเพือ
่ เปลีย
่ นแป้ งเป็ นน้ าตาล จากนัน
้ จึงเปลีย
่ น
จากน้ าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ โดยใช ้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เมือ
่ ทาให ้เป็ นแอลกอฮอล์บริสท
ุ ธิ์ 95% โดยการกลัน
่

•

การใช ้เอทานอลเป็ นการสร ้างความมั่งคงด ้านพลังงานให ้กับประเทศ ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนาเข ้าน้ ามันช่วยลดปั ญหาสิง่ แวดล ้อมด ้านมลภาวะทางอากาศ
้ เพลิงชีวภาพ
จากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาคคมนาคม ลดก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงาน และเพิม
่ รายได ้ให ้แก่ภาคเกษตรของประเทศ เพือ
่ ส่งเสริมให ้การใช ้เชือ
เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผน AEDP 2018 สนพ. จึงมีแนวทางการส่งเสริมการใช ้เอทานอลมาผสมในน้ ามันเบนซิน โดยการส่งเสริมการใช ้น้ ามันแก๊สโซฮอล E20
้ เพลิงหลัก
ให ้เป็ นเชือ

•

้ เพลิงชีวภาพ
ปั จจัยทีจ
่ ะกระทบต่อแนวทางการส่งเสริมการใช ้เชือ

้ เพลิงชีวภาพของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2568 (AEDP 2018)
1. การปรับเปลีย
่ นเป้ าหมายการใช ้เชือ
้ เพลิงฟอสซิลมีราคาทีต
้ เพลิงชีวภาพ และไม่มก
2. กรณีสถานการณ์ราคาน้ ามันจากเชือ
่ า่ มากกว่าราคาเชือ
ี ารส่งเสริมการใช ้ในด ้านราคาจากกองทุนหรือภาษี
3. การปรับเปลีย
่ นเป็ นรถยนต์ไฟฟ้ า หรือ EV (Electric Vehicle) อาจทาให ้สัดส่วนรถยนต์ตา่ ง ๆ เปลีย
่ นไป

้ ฐาน
ข้อมูลพืน

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

ปี งบประมาณ

2558

2559

2560

2561

2562

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการใช้เอทานอล
(ล้านลิตร/ว ัน)

3.33

3.67

3.94

4.20

4.41

-

้ เพลิงฟอสซิล
การทดแทนการใช ้น้ ามันเชือ
้ เพลิงชีวภาพ (เอทานอล) ทีส
ด ้วยเชือ
่ ามารถ
ผลิตได ้ในประเทศ คิดเป็ นมูลค่าทีท
่ ดแทน

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)
ปี งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย

2563

ได ้ประมาณ 77 ล ้านบาทต่อวัน
2564

แนวทางในการส่งเสริมให ้ หลักเกณฑ์การคานวณราคา
มีการใชน้ ้ ามันแก๊สโซฮอล อ ้างอิงเอทานอลมีความเหมาะสม
้ เพลิงหลัก เป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน และ
E20 เป็ นเชือ
สอดคล ้องกับสถานการณ์

2565

2566

2567

โรงงานผลิตเอทานอลเพิม
่
ติดตามและประเมินผลการ
้ อ
้ เพลิงชีวภาพ
ประสิทธิภาพในการผลิตและ ส่งเสริมการใชเชื
ประชาชนมีความรู ้ความเข ้าใจ
โดยใช ้ชนิดน้ ามันให ้เหมาะสม
กับรถยนต์ทเี่ ติมได ้

เกณฑ์การประเมิน
ร่างแนวทางในการส่งเสริมให ้มีการใช ้
้ เพลิง
น้ ามันแก๊สโซฮอล E20 เป็ นเชือ
หลัก ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก
ผอ.สนพ.

-

สร ้างพืน
้ ฐานด ้านพลังงานทดแทนให ้กับ
ประเทศ จากการใช ้ผลิตผลทางการเกษตร
้ เพลิงชีวภาพ
ภายในประเทศมาผลิตเป็ นเชือ

-

ช่วยกระตุ ้นไม่ให ้สินค ้าเกษตรมีราคาตกต่า
ทาให ้เกษตรกรมีรายได ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้

-

ลดปั ญ หาสิง่ แวดล ้อมด ้านมลภาวะทาง
อากาศจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
•

สร ้างความมั่ น คงทางด ้านพลั ง งานโดย

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
•

ได ้แนวทางในการส่งเสริมให ้มีการใช ้น้ ามัน
้ เพลิงหลัก ทีผ
แก๊สโซฮอล E20 เป็ นเชือ
่ า่ น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)
•

ได ้ร่างหลักเกณฑ์การคานวณราคาอ ้างอิง
เอทานอลมีความเหมาะสม เป็ นธรรมต่อ
ทุกภาคส่วน และสอดคล ้องกับสถานการณ์
ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก ผอ.สนพ.

ในภาคคมนาคม และการส่งเสริมการใช ้
เชื้อ เพลิง ชีว ภาพเป็ นเครื่อ งมือ หนึ่ง ใน
มาตรการลดก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงาน

7

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ตัวชีว้ ัดใหม่

4. ระด ับความสาเร็ จในการจ ัดทาแผนผล ักด ันนโยบายด้านพล ังงาน (Policy Package)
4.2 ความสาเร็ จของการจ ัดทาแผนบริหารจ ัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018)

นา้ หน ัก
20

คาอธิบาย
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (Gas Plan 2018) ประกอบด ้วย 4 ส่วนหลัก คือ (1) ด ้านความต ้องการใช ้ (2) ด ้านการจัดหา
(3) ด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และ (4) ด ้านยุทธศาสตร์และมาตรการ ซึง่ มีกระบวนการโดยสรุปดังนีค
้ อ
ื สานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการจัดทา (ร่าง) Gas Plan 2018 ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยจะมีการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็นจากหน่วยงานทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องเพือ
่ ปรับปรุง
(ร่าง) Gas Plan 2018 ให ้มีความสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทีร่ ัฐมนตรีวว่าการกระทรวงพลังงานเป็ นประธาน และ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทีน
่ ายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เพือ
่ พิจารณา

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

2562
้ เพลิงธรรมชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย
สนพ. ร่วมกับกรมเชือ
่ วข ้อง ร่วมกันจัดทา (ร่าง) Gas Plan 2018 โดยเมือ
่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ได ้เสนอ กบง. เพือ
่ ทราบ ซึง่ กบง. มีมติรับทราบแนวทางการจัดทา Gas Plan 2018 และให ้ สนพ. จัดรับฟั งความคิดเห็น Gas Plan 2018
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้อง และนาเสนอ กบง. พิจารณาต่อไป

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2564)
ปี งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย

2563

2564

ได ้ Gas Plan 2018 ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก กพช.

่ ารปฏิบต
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องนา Gas Plan 2018 ไปสูก
ั ิ

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
•

ร่าง Gas Plan 2018 ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
•

Gas Plan 2018 ทีผ
่ า่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)
•

หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องอย่างน ้อย 1 หน่วยงานนา Gas Plan 2018
่ ารปฏิบต
ไปสูก
ั ิ

เงือ
่ นไข

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

-

-

-

หากมีการทบทวนแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) จะต ้องมีการทบทวน
Gas Plan 2018 ให ้สอดคล ้องกัน ส่งผลให ้การจัดทา Gas Plan 2018 ล่าช ้าออกไป
เป้ าหมายของตัวชีว้ ัดในระดับมาตรฐานและขัน
้ สูงขึน
้ อยูก
่ ับการจัดประชุม กบง. และ กพช. ซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอกทีอ
่ าจ
ส่งผลต่อความสาเร็จของตัวชีว้ ัด

-

สร ้างความมั่นคงทางด ้านก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึง่ เป็ น
้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า รวมทัง้ ใช ้เป็ นเชือ
้ เพลิงใน
เชือ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง นอกจากนี้ ยังเป็ นวัตถุดบ
ิ ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทช
ี่ ว่ ยขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจของประเทศ
้ เพลิงสะอาดส่งผลดีตอ
ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ
่ สิง่ แวดล ้อม
8

ต ัวชวี้ ัดสาน ักงานนโยบายและแผนพล ังงาน

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ตัวชีว้ ัดใหม่

5. การพ ัฒนาศูนย์สารสนเทศพล ังงานแห่งชาติ

นา้ หน ัก
20

คาอธิบาย
จัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) ขึน
้ เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐภายใต ้สานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทร วงพลั ง งาน ภ ายในปี 2565 มี ภ าร กิ จ ห น า้ ที่ ใ นการ บริ ก าร ข อ
้ มู ล ด า้ นพลั ง งานใ ห ท
้ ุ ก กลุ่ ม เ ป้ าห มาย ทั ้ง ส่ ว นร าชการ และห น่ วยงานภ าครั ฐ ภ าคธุ ร กิ จ
่ สาร
และภาคประชาชน ซึง่ ถือว่าเป็ นบริการสาธารณะและไม่มวี ต
ั ถุประสงค์ในการแสวงหากาไร NEIC จะเป็ นหน่วยงานหลักในการนาข ้อมูลด ้านพลังงานมาวิเคราะห์วจ
ิ ัยเพือ
่ สือ
้
้ งงาน และการประกอบธุร กิจ ด ้านพลัง งาน โดยพั ฒ นาระบบข ้อมูล พลังงาน
ให ้ประชาชนเกิด ความเข ้าใจ และสามารถนาไปใชประโยชน์
ทัง้ ด ้านการตัด สิน ใจในการใชพลั
่ มโยงข ้อมูลจากทุกหน่วยงานทีม
ของประเทศให ้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชือ
่ ก
ี ารจัดเก็บข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับด ้านพลังงานภายใต ้ระบบเดียวกัน

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

2562
สนพ. มีหน่วยงานในกากับทีด
่ าเนินการจัดเก็บและบริหารจัดการข ้อมูลด ้านพลังงาน เพือ
่ ใช ้ในการพยากรณ์แนวโน ้มด ้านพลังงาน และจัดทาพร ้อมทัง้
เผยแพร่สถิตข
ิ ้อมูล และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ จัดทาข ้อมูลต่อเนือ
่ งตัง้ แต่ปี 2535

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)
ปี งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย

2563

2564

่ มโยงหรือแลกเปลีย
มีการเชือ
่ น
ข ้อมูลด ้านพลังงาน

2565

2566

จัดตัง้ NEIC เป็ นหน่วยงาน ประเมินผลการดาเนินงาน
ภายในกระทรวงพลังงาน
ของ NEIC

2567

กรณีผลประเมินให ้แยกออก เริม
่ แยก NEIC ออกจาก
จากกระทรวงพลังงาน จัดทา กระทรวงพลังงาน
กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
•

่ มโยง
สนพ. มีมาตรฐานข ้อมูลในการเชือ
หรือแลกเปลีย
่ นข ้อมูลด ้านพลังงาน

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

•

่ มโยงหรือแลกเปลีย
สนพ. มีการเชือ
่ นข ้อมูลด ้านพลังงาน
กับหน่วยงานภายใต ้สังกัดกระทรวงพลังงานหรือ
หน่วยงานภายนอก อย่างน ้อย 2 หน่วยงาน

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

•
•

เงือ
่ นไข
-

่ มโยงข ้อมูล
เฉพาะหน่วยงานทีม
่ ค
ี วามพร ้อมในการเชือ
กระทรวงพลังงานมอบหมายให ้หน่วยงานอืน
่ ดาเนินการแทน

่ มโยงหรือแลกเปลีย
สนพ. มีการเชือ
่ นข ้อมูลด ้านพลังงาน
กับหน่วยงานภายใต ้สังกัดกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน ้อย 5 หน่วยงาน
่ มโยงหรือแลกเปลีย
มีการเผยแพร่รายงานทีไ่ ด ้จากการเชือ
่ น
ข ้อมูลด ้านพลังงาน

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
ประชาชนเกิด ความเข ้าใจ และสามารถน าไปใช ้ประโยชน์
ทัง้ ด ้านการตัดสินใจในการใช ้พลังงาน และการประกอบธุรกิจ
ด ้านพลังงาน
9

พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวติ ที่ดีขนึ ้ ของประชาชน
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