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(อยูร่ะหวา่งการรบัฟงัความ
คดิเห็น) 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน : การลงทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลังงานเพือ่สนับสนุน
การพัฒนาและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม : การพัฒนา
และใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

แผนพฒันาฯ ฉบบั 12 
 

7. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

• การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม 

• การพัฒนาดา้นพลงังาน  

นโยบายรฐับาล 6. การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ  
 6.9 ปฏริูปโครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิประเภทต่างๆใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุน เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานของประเทศ  รวมถงึการส ารวจและผลติก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามันดบิรอบใหม่ทัง้ในทะเลและบนบก การสรา้ง
โรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทัง้จากการใชฟ้อสซลิเป็นเชือ้เพลงิและจากพลงังานทดแทน  พรอ้มกบัร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการพัฒนาพลงังาน 

ประเทศไทย 4.0 
 

1. เปลีย่นจากระบบเกษตรแบบดัง้เดมิ (Traditional Farming) เป็นการเกษตรสมัยใหม ่(Smart Farming) 
2. เปลีย่นจาก Traditional SMEs ไปสูก่ารเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู 
3. เปลีย่นจาก Traditional Services ไปสู ่High Value Services 
4. เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต า่ไปสูแ่รงงานทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และทกัษะสงู 

ยทุธศาสตร ์
กระทรวงพลงังาน 

(พ.ศ. 2559 - 2563) 

1. จัดหาพลงังานเพยีงพอตอ่ความ
ตอ้งการ มคีวามมั่นคง และสง่เสรมิการ

ลงทนุ 

2. การก ากบัดแูลกจิการพลงังานและราคา
พลงังาน 

 

3. การพัฒนาพลงังานทีย่ั่งยนืและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 4. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่
ยดึมั่นในหลกัธรรมาภบิาล 
 

แผนบูรณา
การพลงังานระยะยาว 

 
 
 

ประเด็นปฏริูป 
ดา้นพลงังาน 

6 ดา้น 17 ประเด็น 

ดา้นไฟฟ้า 

• ปฏริูปโครงสรา้ง PDP 

• สง่เสรมิกจิการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแขง่ขนั 

• ปฏริูปโครงสรา้งการบรหิารกจิการไฟฟ้า 

ดา้นพลงังานทดแทน 

• เชือ้เพลงิชวีมวลไมโ้ตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชวีมวล 

• น าขยะมลูไปเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้า 

• สง่เสรมิการตดิตัง้โซลารร์ูฟ 

• ปฏริูปโครงสรา้งพลงังานภาคขนสง่ 

ดา้นการบรหิารจดัการพลงังาน 

• ปฏริูปองคก์ร 

• กา ร พัฒนาศูนย์ส า ร สน เทศ
พลงังานแหง่ชาต ิ

• ปฏิรูปการสรา้งธรรมาภิบาลใน
ทกุภาคสว่น 

 
ดา้น เทคโนโลย ีนวตักรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• สง่เสรมิยายนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 

• เทคโนโลยรีะบบกกัเก็บพลงังาน 

ยทุธศาสตร ์สนพ. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. สรา้งสรรคน์โยบายพลงังานเพือ่ความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability) 
2. ขบัเคลือ่นนโยบายพลงังานของประเทศ (Energy Policy Driving) 

3. เป็นองคก์รสมรรถนะสงู (EPPO 
Excellence) 

 
1. ประหยดั  
• ลดการใชพ้ลังงานคดิเป็นมลูคา่เฉลีย่ 842,130 ลา้นบาท/ปี 
• ลดตน้ทนุขนสง่น ้ามันจากการขนสง่น ้ามันทางทอ่ 1,351.06 

บาท/ลา้นลติร-กม. 

2. ทดแทนการน าเขา้  
•  ลดการน าเขา้เชือ้เพลงิจากการใชพ้ลังงานทดแทนเฉลีย่ 

512,000 ลา้นบาท/ปี 
• ลดมลูคา่การน าเขา้ LPG ประมาณ 14,000 ลา้นบาท/ปี 
• ลดมลูคา่การน าเขา้ LNG ประมาณ 400,000 ลา้นบาท/ปี 

3.  ลงทนุ 
• เกดิการลงทนุ 1.22 ลา้นลา้นบาท (AEDP) 
• เกดิการลงทนุสรา้งโรงไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐาน 6.4 ลา้นลา้นบาท (PDP) 
• เกดิการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกา๊ซมากกวา่ 1 ลา้นลา้นบาท (Gas Plan) 
• เกดิการลงทนุสรา้งทอ่น ้ามัน 64,768 ลา้นบาท (Oil Plan) 

4. จา้งงาน 
• เกดิการจา้งงานคดิเป็นมลูคา่ 24,400 ลา้นบาท/ปี 
• รายไดห้มนุเวยีนในภาคการเกษตรเฉลีย่ 80,000 ลา้นบาท/ปี 

5. สิง่แวดลอ้ม 
• ลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2  177 ลา้นตัน (EEP) 
• ลดการปลอ่ยกา๊ซ CO2  140 ลา้นตัน (AEDP) 

เป้าหมาย 

ดา้นปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

• พัฒนาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาต ิ

• ปิโตรเคม ีระยะที ่4 

ดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน 
 
• ESCO หน่วยงานภาครัฐ 
• (Building Energy 

Code : BEC) 
• สง่สรมิการอนุรักษ์

อตุสาหกรรม 

เป้าหมายประเด็นปฏริูป 
 
 ปฏริูปโครงสรา้งจัดหา และตลาดพลงังาน สรา้งฐานเศรษฐกจิใหม ่มุง่ใชพ้ลงังานสะอาด 
และพัฒนาบนพืน้ฐานการยอมรับและการมสีว่นร่วมของประชาชน 

เป้าหมาย : การเป็น
ประเทศทีม่ั่งคง มั่งคัง่ 

และยั่งยนื 

 
เป้าหมายที ่1 : ตวัชีว้ดัการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยตอ่ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตนัเทยีบเทา่น ้ามันดบิ/พันลา้นบาท 
เป้าหมายที ่4 : ตวัชีว้ดัที ่4.1 สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนตอ่ปรมิาณการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12.94 เป็นรอ้ย
   ละ 17.34 ในปี2564  
    ตวัชีว้ดัที ่4.2 สดัสว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าลดลงจาก รอ้ยละ 65 เป็นรอ้ยละ 47 ในปี 2564  

เป้าหมายยุทธศาสตรท์ี ่2 : 1) ประเทศไทยสู่ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ทีม่ีรายไดต้่อหัวมากกว่า 15,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯตอ่คนตอ่ปี ภายในปี พ.ศ. 2579  

 2) อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ เฉลีย่ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 5 
ตอ่ปี ในระยะเวลา 20 ปี 

 3) ผลติภาพการผลติรวม เฉลีย่ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 
 4) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 

International Institute for Management Development (IMD) 

เป้าหมายยทุธศาสตรท์ี ่5 : 1) ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอย่างนอ้ย รอ้ยละ 20 จากกรณีปกต ิ
 2) เพิม่สดัสว่นการใชพ้ลังงานหมุนเวยีนและพลังงานทดแทนใน

การผลติไฟฟ้าและความรอ้น เป็นรอ้ยละ 40 * 
 3) ลดความเขม้ขน้ของการใชพ้ลังงาน (Energy Intensity) รอ้ย

ละ 40 จากค่าความเขม้ขน้ของการใชพ้ลังงานที ่คาดไวใ้นปี 
พ.ศ. 2579*     

  หมายเหต ุ* อยูร่ะหวา่งขอปรับคา่เป้าหมาย กบั ศสช. 

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรก์ระทรวงและยทุธศาสตร ์สนพ. กบันโยบายทีส่ าคญัของประเทศ 

ไทยนยิม ย ัง่ยนื  10 เร ือ่ง  
1. สัญญาประชาคมผกูใจไทยเป็นหนึง่ 6. รูก้ลไกการบรหิารราชการ 
2. คนไทยไมท่ิง้กัน 7. รูร้ักประชาธปิไตยไทยนยิม 
3. ชมุชนอยูด่มีสีขุ 8. รูเ้ทา่ทันเทคโนโลย ี
4. วถิไีทยวถิพีอเพยีง 9. รว่มแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
5. รูส้ทิธ ิรูห้นา้ที ่รูก้ฎหมาย  10. งานตามภารกจิของทกุหน่วยงาน (Function)

   

เป้าหมาย : การมสีว่น
รว่มเพือ่พัฒนาประเทศ
ไทยสูค่วามย่ังยนื 

แผน PDP  
มต ิกพช.ครัง้ที2่/2558 (ครัง้ที ่2) 

วนัที ่14 พ.ค. 58 

Gas Plan 
มต ิกพช.ครัง้ที4่/2558 (ครัง้ที ่4) 

วนัที ่17 ก.ย. 58 

Oil Plan  
มต ิกพช.ครัง้ที4่/2558 (ครัง้ที ่4) 

วนัที ่17 ก.ย. 58 

AEDP  
มต ิกพช.ครัง้ที4่/2558 (ครัง้ที ่4) 

วนัที ่17 ก.ย. 58 

EEP  
มต ิกพช.ครัง้ที3่/2558 (ครัง้ที ่3) 

วนัที ่13 ส.ค. 58 


