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 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เป็นส่วนรำชกำรสังกัดในกระทรวงพลังงำน ท ำหน้ำที่
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 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริกำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำ
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 ให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา มาตรา 
16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จใน
แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน รวมทั้ง
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการน าไปปฏิบัติ อัน
จะส่งผลให้การด าเนินการของ สนพ.  
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Analysis) 
 
1. ปัจจัยตั้งต้น 

เป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยตั้งต้นของ สนพ. ซึ่งผลเป็นดังนี้ 
 

1.1 ทิศทำงพลังงำน 
1.1.1 สถำนกำรณ์พลังงำนโลก (ที่มาจาก World Energy Outlook 2014 โดย International Energy 

Agency: IEA) 
ความต้องการใช้พลังงานของโลกเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 37 ในปี 2040 โดยการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 

อย่างไรก็ดี แม้การเจริญเติบโตจะเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเจริญเติบโตนั้นกลับชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อย ทั้งนี้ 
ความต้องการใช้พลังงานได้ย้ายจากกลุ่มประเทศ OECD ไปยังกลุ่มประเทศ Non - OECD ซึ่งจีนจะเป็นประเทศที่มี
ความต้องการใช้พลังงานมากที่สุดจนกระทั้งถึงช่วงกลางทศวรรษ ที่ 2020 หลังจากนั้นอินเดียจะแซงขึ้นมาแทนที่ 
นอกจากนี้ กระแสการไหลเวียนทางการค้าด้านพลังงานจะหมุนเวียนมายังตลาดเอเชียเพิ่มมากข้ึน 

การผลิตน้ ามันโลกเพ่ิมข้ึนจาก 14 mb/d เป็น 104 mb/d ในปี 2040 แต่ความเป็นไปได้ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับ
การลงทุนที่เหมาะสมในภูมิภาคตะวันออกกกลาง ส าหรับแหล่งการผลิตน้ ามัน ในช่วงปัจจุบันจนถึง 2025 กลุ่ม
ประเทศ Non – OPEC ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิลจะมีบทบาทที่ส าคัญในการผลิต แต่หลังจากนั้นการ
ผลิตในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะเริ่มลดลงและตะวันออกกลางจะกลับขึ้นมามีบทบาทแทน ส าหรับการเจริญเติบโตใน
การบริโภคน้ ามันนั้นมีแนวโน้มลดลง จากการเจริญเติบโตร้อยละ 0.9 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.3 ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ 
2030 ซึ่งความต้องการส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ Non – OECD ซึ่งจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคน้ ามัน
มากที่สุดในช่วงต้นทศวรรษที่ 2030 

ทุกภูมิภาคยกเว้นยุโรปต่างก็มีส่วนส าคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของการผลิตก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 50 โดยการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 2040 นั้น จะอยู่ที่ประมาณ 5,400  bcm และก๊าซธรรมชาติในรูปแบบใหม่ 
(Unconventional Gas) จะเข้ามามีบทบาทส าคัญและมีสัดส่วนผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 31 ของ
การผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในปี 2040 โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซธรรมชาตินั้นยังคง
มีเพียงพอต่อการเพ่ิมข้ึนของความต้องการใช้ในอนาคต แต่ยังคงมีความท้าทายในเรื่องของการลงทุน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  

ความต้องการใช้ถ่านหินมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลง โดยมีการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 0.6 ต่อ
ปี และปริมาณความต้องการใช้ในปี 2040 อยู่ที่ประมาณ 6,350  Mtce สาเหตุของการเจริญเติบโตที่ลดลงก็
เนื่องมาจากผลของนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศที่เป็นแหล่งในการใช้ถ่านหิน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ
จีน ส าหรับแหล่งการผลิตนั้น การผลิตในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และ ออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการ
ผลิตถ่านหินทั้งหมดในปี 2040 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 80 ระหว่างปี 2012 – 2040 ซึ่งความต้องการส่วนใหญ่มาจาก
ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ายังคงมา
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก แต่สัดส่วนการผลิตมีแนวโน้มลดลงจากจากร้อยละ 68 ในปี 2012 เหลือร้อยละ 55 ใน
ปี 2040 และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 33 ในปี 
2040 และจะแซงก๊าซธรรมชาติไปขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของแหล่งที่มาในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ จีนนั้นจะกลายมาเป็น
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ประเทศที่มีการเจริญเติบโตในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด โดยมากกว่าสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นรวมกัน 

การอุดหนุนราคาพลังงานหมุนเวียนในปี 2013 คิดเป็นมูลค่า 121 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
จากปี 2012 และคาดว่าในปี 2030 จะเพ่ิมสูงถึง 230 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นผู้สนับสนุนทาง
การเงินให้แก่พลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา โดยพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการอุดหนุน
มากที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และถือเป็นแหล่ งผลิต
พลังงานไฟฟ้าหลักเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยในปี 2040 คาดว่าสัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 12 โดยก าลังการผลิตติดตั้งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นเพ่ิม
สูงขึ้นร้อยละ 60 คิดเป็น 624 GW ทั้งนี้ ประเทศที่มีการเพ่ิมขึ้นของก าลังการผลิตติดตั้ง ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลี 
และรัสเซีย ซึ่งจีนนั้นมีก าลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุด คือ 132 GW  

แม้ว่าประเทศต่างๆ ได้ประกาศมาตรการหรือแนวทางใหม่ๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อน
การประชุม UN Climate Summit ณ กรุงปารีส ในปี 2015 อย่างไรก็ดี ความพยายามดังกล่าวไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสได้ (2 ˚C Target) ทั้งนี้ คาดว่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 20 จนถึงปี 2040 ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีกประมาณ 3.6 
องศาเซลเซียส 

 
1.1.2 สถำนกำรณ์พลังงำนไทย  

      ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตน้ ามันดิบ การผลิตก๊าซธรรมชาติ และการ
ผลิตลิกไนต์ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การผลิตน้ ามันส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ส่วน
การน าเข้าน้ ามันดิบ การน าเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การน าเข้าน้ ามัน
ส าเร็จรูปและการน าเข้าถ่านหินเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ทั้งนี้ในส่วนการใช้พลังงานในช่วง 9เดือน
แรกของปี 2557 พบว่า การใช้ถ่านหิน และการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีการใช้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนการใช้
น้ ามันดิบเพื่อการกลั่น และการใช้ลิกไนต์มีการใช้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
  

1. น้ ำมัน  
  น้ ำมันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557  มีการผลิตน้ ามันดิบที่ระดับ 138 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 9.0 และมีการน าเข้าน้ ามันดิบที่ระดับ 800 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.3 โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 67 เป็นการน าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 9 น าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออก
ไกล และร้อยละ 24 น าเข้าจากที่อ่ืนๆ โดยมีการใช้น้ ามันดิบเพ่ือการกลั่นที่ระดับ 1,011 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 
5.6 และส่งออกที่ระดับ 9 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 66.6 

  น้ ำมันส ำเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีการผลิตน้ ามันส าเร็จรูปที่ระดับ 999 พันบาร์เรลต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.4 การน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 98 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.0  การใช้
น้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 877 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 และการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปที่ระดับ 172 พัน
บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 10.4  โดยมีรายละเอียดการใช้น้ ามันส าเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้ 
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- การใช้น ้ามันเบนซิน ในช่วง  9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 22.9 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16 ของการใช้น้ ามันส าเร็จรูปทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 2.1    

- การใช้น ้ามันดีเซล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 57.8 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน
สูงสุดร้อยละ 41 ของการใช้น้ ามันส าเร็จรูปทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.7 ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการตรึงราคาขายปลีก
น้ ามันดีเซลภายในประเทศไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร 

- การใช้ LPG ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 5,600 พันตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 
โดยมีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้ 

 การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 
1,639 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.6 ทั้งนี้การลดลงของการใช้ LPG ในครัวเรือนคาดว่ามาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ประกอบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่รัฐอนุโลมให้ใช้ LPG ในราคาครัวเรือนได้ไม่เกิน 
1,000 กิโลกรัม  จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวท าให้ธุรกิจ SME มียอดขายลดลงท าให้การใช้ LPG ลดลงตามไปด้วย 

 การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,477 
พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 12.6 สาเหตุที่การใช้ LPG ในรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะราคา LPG ใน
ภาคขนส่งยังอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ ามัน ปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์ 
LPG ทั้งสิ้น 1,215,701 คัน  

 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่
ระดับ 429 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.5  

 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 35 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,979 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.9 

 การใช้เองภายในโรงกลั่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 
77 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.1  
 

- การจัดหา LPG  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 5,589 พันตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 1.7 โดยเป็นการผลิตในประเทศ 4,052 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.7 และน าเข้าในรูปแบบของ LPG โพรเพน
และบิวเทน 1,537 พันตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9   
 

 รำคำน้ ำมัน  
   - ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) ในเดือนกันยายน 2557 อยู่ที่ระดับ 94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 106 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
   -   ราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก ในเดือนกันยายน 2557 อยู่ที่ระดับ 109 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 122 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
   - ค่าการตลาดในประเทศ ในเดอืนกันยายน 2557 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.91 บาทต่อลิตร 
 

 2.  ก๊ำซธรรมชำติ 
 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 5,058 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.6 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,059 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.4 และน าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งยาดานา เยตากุน จากพม่า และ LNG จาก
กาตาร์อยู่ที่ระดับ 999 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.2 
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 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 0.5 โดยร้อยละ 59 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 20 ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ ร้อยละ 14 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 7 น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ภาคขนส่ง (NGV)  

 กำรใช้ NGV ในภำคขนส่ง ณ เดือนกันยายน 2557 มีจ านวนรถ NGV เพ่ิมขึ้นรวมเป็นจ านวน 
457,110 คัน เป็นรถเบนซิน 411,774 คัน และรถดีเซล 45,336 คัน มีจ านวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมดจ านวน 
497 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV  อยู่ที่  8,902 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.2 ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง แต่อัตราการเติบโตของการใช้ในแต่ละเดือนเพ่ิมไม่มากนัก
เนื่องจากจ านวนสถานีบริการ NGV มีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 

3. ลิกไนต์/ถ่ำนหิน  
 กำรจัดหำลิกไนต์/ถ่ำนหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน 29.3 ล้านตัน 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.6 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 13.3 ล้านตัน และการน าเข้าถ่านหิน 16.0 ล้านตัน โดย
แหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่ส าคัญซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 95 คือ แหล่งแม่เมาะ 

 กำรใช้ลิกไนต์/ถ่ำนหิน หิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 28.1 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อย
ละ 42 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- การใช้ลิกไนต์  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 14.0 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.6 โดยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 91 ที่เหลือร้อยละ 9 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 14.1 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 8.6 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 34 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP 
ร้อยละ 12 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 54 
 

 4. ไฟฟ้ำ  
 ก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่อยู่ในระบบ ณ เดือนกันยายน  2557 อยู่ที่ 34,953 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนก าลัง

การผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
44 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ร้อยละ 10 และน าเข้าและ
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามล าดับ  

 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement)  ใน
เดือนเมษายนของปี 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. ที่ระดับ 26,942เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่า
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่
ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ1.3 และค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 75.90 

 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 126,786 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม กิจการ
ขนาดเล็ก ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และส่วนมีการใช้ไฟฟ้าลดลง มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 0.9 1.1 1.7 
2.3 และ 15.5 ตามล าดับ  
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 ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำตำมชนิดเชื้อเพลิง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 136,779 กิกะ
วัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.9 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.3 รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
5.4 ไฟฟ้าน าเข้าและเชื้อเพลิงอ่ืนๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซ
เหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.7 น้ ามันมีปริมาณการผลิตไฟฟ้า 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.8 และไฟฟ้าพลังน้ ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8 
 

 

 5.  พลังงำนทดแทน 
 กำรใช้พลังงำนทดแทน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ระดับ 6,693 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.4 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.8 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
รวมกับการใช้พลังงานทดแทน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 56,590 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 2.4 ทั้งนี้การใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูปความร้อนมีปริมาณ 4,368 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
(ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของการใช้พลังงาน
ทดแทนทั้งหมด การใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณ 1,320 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ประกอบด้วยเอทานอล 
640 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และไบโอดีเซล 680พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และไฟฟ้ามี
ปริมาณ 1,005 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

 
1.2 นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
สอดคล้องกับมาตราที่ 86 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  ทรัพย์สินทาง

ปัญญาและพลังงาน วรรค 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

1.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  
เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่าง
มั่นคง โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น  ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2559   7 | P a g e  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน
ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

- กำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  จัด
ให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ 
และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพลังงำน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือ
และบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร
และพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและ
ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ  โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
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ให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน คือ 

- กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่กำรเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรม
การบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

 
1.2.3 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 

กันยำยน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ข้อ 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
1.3 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำน 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557 – 2561 ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 

1.4 อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ สนพ. ตำมท่ีได้บัญญัติไว้ตำมกฎหมำย 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
1) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 
2) ก าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  และก าหนดกรอบการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
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3) ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง 
4) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการ

พลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 
5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.5 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.5.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลแผน/ผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

54 55 56 57 
1. จ านวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมาการบริหารนโยบายพลังงาน 
หรือคระกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง 
6 

(11) 
- -  

2. จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน 

เรื่อง - 
6 

(41) 
5 

(32) 
10 
(14) 

 

1.5.2 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 เนื่องจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังนั้นการ

น าผลมาเปรียบเทียบ จึงจะน าเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติเท่านั้น โดยมีผลดังนี้ 
 

มิติท่ี 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

51 52 53 54 
1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (เฉพาะ
ระดับกรม) 

4.8700 5.0000 4.7750 4.8500 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 3.7879 4.8021 4.0331 4.4286 
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4.5607 4.9867 3.5765 4.2941 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 5.0000 4.8217 4.9902 4.9819 
 

และในปี 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับรูปแบบในการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
จาก 4 มิติ เป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอกและมิติภายใน ซึ่ง สนพ. มีผลการด าเนินงานดังน้ี 

 

มิต ิ
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

55 56 57 58 
1. มิติภายนอก 4.0979 4.6000 N/A N/A 

2. มิติภายใน 4.5454 4.7333 N/A N/A 

ผลคะแนนรวม 4.2471 4.6444 N/A N/A 

หมายเหตุ :   N/A แสดงถึง  ไม่มีข้อมูล 
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 1.5.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  ผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

 มีมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 111 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59 และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39 และมีโครงการที่
ขอยกเลิกด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2 ดังภาพที่ 1 

 

 
 สัดส่วนของการด าเนินโครงการตามแผนฯ พบว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 

ในขณะที่ส านักบริหารกลาง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กอง
นโยบายและแผนพลังงาน ส านักนโยบายไฟฟ้า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ผชช.วย.) และส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98.17, 90.78, 
82.00, 81.32, 68.62, 65.00, 65.00 และ 61.99 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
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 1.5.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ระดับ โดยมีผลดังนี้ 
 

งบรำยจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินกำร (ผลกำรเบิกจำ่ย/งบประมำณที่ได้รับ) (ล้ำนบำท) 

54 55 56 57 
1. ภาพรวม 62.2117  

(73.5604) 
76.0404 
(91.6478) 

81.2786 
(94.9371) 

89.0688 
(98.0422) 

2. งบลงทุน 3.0247 
(2.8690) 

3.6807 
(2.8625) 

3.6297 
(3.9530) 

0.5248 
(0.5335) 

3. งบรายจ่ายอื่น 5.9193 
(14.5820) 

13.9974 
(24.0000) 

11.0768 
(22.0000) 

19.4573 
(24.4515) 

 
 1.5.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน 
  ในปี พ.ศ. 2557 สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สนพ. ในการจัดท า
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่สามารถน าเสนอแผน PDP 
ฉบับปรับปรุงใหม่ต่อ กพช. ได้ และไม่มีกระบวนการสื่อสารชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน PDP โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. จัดท าแผน PDP ฉบับใหม่ตามแนวทางที่ ปพน. มอบหมาย จะผลักดันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 
2557 โดยมีการสัมมนาและลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้ง 4 ภูมิภาค เพ่ือน าความคิดเห็นมาประกอบการจัดท า
แผน PDP ฉบับใหม่ มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยเห็นชอบให้ใช้ตัวเลข 
GDP ในระยะยาว (2557 – 2579) ของ คสช. 

2. ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจ าเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะ
ถ่านหิน/นิวเคลียร์เพื่อลดกระแสการต่อต้านจากประชาชน/NGO 
 

 1.5.6 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้ำนพันธกิจ  ด้ำนปฏิบัติกำร และด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 
  ความท้าทายที่ส าคัญของ สนพ. ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญ สิ่งท่ีท้ำทำย 
ด้านพันธกิจ - มีการปรับราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

- ผลักดันการกระจายแหล่ง/ชนิดเชื้อเพลิงหลากหลายในรูปแบบ IPP SPP VSPP ตาม
แผน PDP 2015  
- ผลักดันการด าเนินมาตรการให้เป็นไปตามแผน EEDP  
- ก าหนดหลักเกณฑ์การอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนในการแยก “คนจน” ที่สมควร
ได้รับการชดเชย และก าหนดกลไกการชดเชยที่ชัดเจน 
- ปรับมาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม เช่น Feed in tariff 
- สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
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ควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญ สิ่งท่ีท้ำทำย 
ด้านปฏิบัติการ - มีการจัดท านโยบาย แผนและมาตรการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
- มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผนและ
มาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการพัฒนา
เชื่อมโยงเครือข่าย/พันธมิตรที่มีศักยภาพในการผลักดันและด าเนินการด้านพลังงาน 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
 

ด้านทรัพยากรบุคคล - บุคลากรมี Competency ตามต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
 

 

1.6 ควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนพ. ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีตัวอย่างการส ารวจ ดังนี้ 
 

1.6.1 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อโครงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
ภำยใต้แผนอนุรักษ์พลังงำน สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- ควรพิจารณาอนุมัติโครงการโดยค านึงถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับ
คุณลักษณะของโครงการในแต่ละกลุ่มงานหรือแผนงานที่กองทุนฯ ได้ก าหนดไว้ และควรประเมินการบริหารจัดการ 
และยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ในภาพรวม ตลอดจนประเมินความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการของกองทุ นฯ กับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

- ควรศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ของโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการด าเนินโครงการ และควรพิจารณาผลประหยัดและ
ผลผลิตพลังงานทดแทน รวมทั้งความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดย
ไม่ควรให้การสนับสนุนโครงการที่มีผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่าอยู่แล้ว  

- ควรสนับสนุนโครงการประเภทส่งเสริมและสาธิตให้สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ 
- ควรจัดตั้งส านักกองทุนฯ ที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับส านักกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี กอง

ติดตามและประเมินผล เพ่ือรับผิดชอบงานด้านการติดตามและประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result - Based 
Monitoring and Evaluation) โดยตรง ทั้งนี้ การจัดตั้งส านักดังกล่าวอาจด าเนินการแบบไม่เป็นทางการ แต่ควรมี
ผู้บริหารก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 

1.6.2 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อทิศทำงพลังงำนไทย : แผนพัฒนำก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำ (PDP) สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- ภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิ ง 
และวางแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการสร้างโรงไฟฟ้า 
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- ส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ศักยภาพที่มีในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยประชาชน
สามารถเป็นเจ้าของและบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ และควรด าเนินการในระดับพื้นท่ี (Zoning) 

- การวางแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินควรด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- พิจารณาก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) ให้มีระดับไม่ต่ ากว่า 15% และควร
ก าหนดสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ให้ต่ ากว่า 50 %  

- ไม่ควรส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูงเกินไป เพราะต้องน าเข้าอุปกรณ์ส่ วน
ใหญ่และมีต้นทุนสูง 

 

1.6.3 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อทิศทำงพลังงำนไทย : แผนอนุรักษ์พลังงำน 
(EEDP) สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- ราคาค่าไฟฟ้าควรสะท้อนกับ Peak Load และควรมีการใช้ Peak Day Pricing 
- พิจารณาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell กับ Solar Farm เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า 
- BOI ควรมีการพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Energy Intensity: EI) ของอุตสาหกรรมที่จะ

ส่งเสริมให้ลงทุน 
- ติดฉลากพลังงานในสินค้าที่ใช้พลังงานในลักษณะที่บอกอัตราค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง  
- จัดเก็บภาษีรถตามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
- พิจารณาระบบราง (mode shift) ให้เกิดการเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ 
- ผลักดันให้มีการเก็บค่าดัชนีการใช้พลังงานด้านการขนส่ง 
- ควรมีการพัฒนา ESCO ให้เข้ามาช่วยด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เนื่องจาก

ผู้ประกอบการขนส่งเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก 
 

1.6.4 ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อกำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำในระยะยำว สรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

- การใช้แบบจ าลอง End-Use มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะสั้น ในขณะที่หากต้องการพยากรณ์หรือวางแผนในระยะยาว 10 ปี หรือ 20 ปี ควรใช้แบบจ าลอง 
Econometric จะเหมาะสมที่สุด  จากที่ได้เคยให้ข้อเสนอแนะไปเมื่อปี 2550 และ 2553 ก่อนแล้วนั้นกลับพบว่ามี
การน าแบบจ าลอง End-Use มาใช้ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่หมายถึงการใช้ Modeling ในทาง
วิศวกรรมเพ่ือท า Action Plan 

- การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานอ่ืนที่สูงกว่าไฟฟ้า 
โดยเฉพาะ น้ ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ฉะนั้นควรมีแบบจ าลองของการใช้พลังงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม
ของทั้งประเทศ จะสามารถอธิบายได้ดีข้ึน 

- สิ่งที่ต้องการเห็นคือจะท าการเชื่อมโยงแบบจ าลอง End-Use และการน าไปใช้อย่างไรใน
อนาคต  ข้อเสียของแบบจ าลอง End-Use คือต้องการข้อมูลมากมาย เมื่อไม่มีข้อมูลที่ใช้ท าให้ต้องสร้างข้อสมมติ
ต่างๆ มากมาย จึงผิดวัตถุประสงค์ 
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1.7 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

1) พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ 
จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกดังกล่าว และส่งเสริมเพ่ือให้พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่
สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ควรศึกษาวิจัยและผลักดันพลังงานทางเลือกที่เป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย เช่น พลังงานชีวมวล ซึ่งสามารถลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ลดวัสดุที่เหลือใช้ และสามารถน าไปขยายไฟฟ้า
ชุมชนได้ รวมทั้ง เร่งรัดการวิจัยด้านพลังงานทดแทน เช่น แพลงก์ตอน สาหร่าย ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบาย
ด้านพลังงานได้เป็นอย่างด ี

2) ควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศให้ชัดเจนในระยะยาว 20 ปี 
ทั้งในส่วนของพลังงานหลักและพลังงานทดแทนต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน ( Power 
Development Plan: PDP) ของประเทศท่ีก าหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ และควรบูรณาการแผนให้
เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานของอาเซียนและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 

3) ควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสร้างจิตส านึกกับครูและนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในส่วนของครูวิทยาศาสตร์ ควรส่งเสริมให้จัดท าโครงการด้านพลังงานร่วมกับนักเรียน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง นอกจากนี้ควรเร่งสร้างจิตส านึกทางสังคมและส่ งเสริมให้
ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

4) ควรสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัด
พลังงาน หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และควรมีมาตรการด้านภาษีสนับสนุน
เพ่ือให้การจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานสามารถจ าหน่ายและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น  ควบคู่กับการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มี
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาษีน าเข้าหรือยกเว้นภาษีวัตถุดิบ และสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย
และพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ 

5) ควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการตามแผนเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมใหม่ โดยการ
ให้สัมปทานปิ โตรเลียมจะต้องเป็นไปเ พ่ือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนซึ่ ง เป็น เจ้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริงให้มากท่ีสุด 

6) ควรส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้นทุนในการด าเนินการค่อนข้างสูง เป็น
เหตุให้การด าเนินการตามแผนการส่งเสริมต่างๆ ไม่สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงควรพิจารณาทางเลือกหรือแนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่น สนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ การ
ส่งเสริมผู้ประกอบการโดยลดภาษีน าเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
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2.  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของ สนพ. 
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ สนพ. แล้ว สรุปไดด้ังนี้ 
 

  2.1 สภำวะแวดล้อมภำยใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านความเหมาะสม
ของโครงสร้างองค์กร 

- เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่าย และง่าย
ต่อการถ่ายทอดนโยบาย 
- มีกฏ ระเบียบที่เอ้ือให้การบริหารและการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

- แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ
ยังขาดความชัดเจน 
 

2 .  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

- มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
- มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลังงาน
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ 
 

- ภาวะผู้น ามีปัญหา  
- การประสานงานการท างานเป็นทีมยัง
มีน้อย  
- การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน 
- ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายใน สนพ. 

3. ด้านบริหารพัสดุ - มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก
หลายแหล่ง 
- มี เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เ พี ย งพอและทันสมั ย เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานมีความ
ทันสมัย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

- ก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
น้อย 
 

4 .  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
บุคคลและการพัฒนา
บุคลากร 

- บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน 
- มีโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

- อัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของ 
สนพ. 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการยังไม่มีความชัดเจน 

 

1.2. สภำวะแวดล้อมภำยนอก 
   

ปัจจัย โอกำส อุปสรรค 
1. ด้านการเมือง - นโยบายของรัฐบาลให้การความสนใจกับ

การพัฒนาด้านพลังงานมากขึ้น 
- มีองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายและการ
บริหารพลังงานที่ชัดเจน 
 

- มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยท าให้
นโยบายด้านพลังงานขาดความต่อเนื่อง 
และการด าเนินงานด้านกลไกราคาของ
พลังงานมีการแทรกแซงทางการเมือง 
- ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง 
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ปัจจัย โอกำส อุปสรรค 
2. ด้านเศรษฐกิจ - การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน ส่งผลให้

การกระตุ้นพลังงานทดแทนมีมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้กิจการพลังงานมีการแข่งขัน
อย่างเสรี 
- การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน
แก่เกษตรกรมีความเป็นไปได้มากขึ้น 
 

- อัตราความต้องการของพลั ง งาน
ภายในประเทศมีอัตราสูงขึ้นกว่าอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม - สังคมหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้
ความต้องการในการวางนโยบายด้านพลังงาน
ที่สนใจสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น 

- ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ไม่คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึงการประหยัด
พลังงาน 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการคัดค้านใน
การด าเนินการด้านพลังงาน 

4. ด้านเทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลากหลาย ท าให้
การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่ างๆ และให้บริ การข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เทคโนโลยีพลังงานสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิ ตพลั ง งานทดแทนได้ มากขึ้ น  ท า ให้
แผนงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ระบบข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกระทรวงพลังงาน ไม่เป็น
เอกภาพ 
 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม - มีการใช้ขยะมูลฝอยในการน ามาพัฒนาและ
ผลิตเป็นพลังงานมากขึ้น 

- ภาวะโลกร้อนท าให้มีการใช้พลังงาน
ไฟ ฟ้ า เ พ่ิ มสู ง ขึ้ น  ส่ ง ผลกระทบต่ อ
นโยบายไฟฟ้า 
- ภัยธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน 
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บทที่ 3 
กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร 

(Strategic Direction Setting) 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) และผล
การด าเนินการที่ผ่านมา สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร ได้
ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผน

ด้านพลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ” 
 

2. พันธกิจ 
1) เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2) เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
3) เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4) ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
6) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

 

3. เป้ำประสงค์ 
“มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน” 
 

4. ค่ำนิยมองค์กร 
“มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 

 

 E: Excellence  มุ่งความเป็นเลิศ 
 P: Partnership  ก่อเกิดเครือข่าย 
 P: Public Interest  เป้าหมายส่วนรวม 
 O: Ownership  ร่วมใจหนึ่งเดียว 
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บทที่ 4 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 

(Strategic Formulation) 
 

 จากการจัดวางทิศทางองค์กรข้างต้น คณะท างานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดังนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน 
(Strengthening EPPO) 

 

2. ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำย 
ก าหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. สร้างสรรค์นโยบาย และ
บริหารแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ 

1.1 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิง
นโยบาย มาตรการด้านการจัดหาการใช้
พลั ง ง าน ไ ด้ รั บ ก า ร ย อม รั บ จ า ก ผู้
พิจารณานโยบาย  

80 85 90 90 90 

1.2 อัตราการเปลี่ ยนแปลงการใช้
พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
GDP 

0.6 

1.3 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอเชิง
นโยบาย มาตรการราคาพลังงานได้รับ
การยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย 

80 85 90 90 90 

 1 . 4  ร ะดั บคว ามส า เ ร็ จ ในการ ให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน 

5 5 5 5 5 

 1.5 ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถูก
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
2 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด 

2.1 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาดที่ได้รับยอมรับจาก
ผู้พิจารณานโยบาย 

50 55 60 65 70 

 2.2 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงาน
ทดแทน 
- การใช้ NGV 
- การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 

 
0.5 
10.1 

 
0.5 
10.7 

 
0.4 
11.1 

 
0.4 
12.4 

 
0.4 
12.6 

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์
การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานให้
เป็นวินัยของคนในชาติ 

3 4 4 5 5 

4 .  พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านพลังงานของประเทศ 

4 . 1  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รั บบริ การข้อมูลสารสนเทศด้ าน
พลังงานของประเทศ 

80 82 84 86 88 

4.2 จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้าน
พลังงานที่ ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่
ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซด์) 

12 12 12 12 12 

4.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร 

70 75 80 ≥80 ≥80 

5. สร้างความเข้มแข็งเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรชั้ นน าด้าน
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น 
(Strengthening EPPO) 

5.1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

2 2 2 2 2 

5.2 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาองค์กร 

80 85 90 ≥90 ≥90 

5 . 3  ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง  ส น พ .  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 

3 3.5 3.7 4 4.2 

 5 . 4  ร ะ ดั บ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

3.5 3.7 4.0 4.5 4.8 

 5.5 มีผลการประเมินความคุ้มค่าในเชิง
ภาคกิจของรัฐ (VFM) 

มี มี มี มี มี 

 5.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  
 

30 40 50 ≥50 ≥50 
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2555 2556 2557 2558 2559 
 5.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ภายนอก) 
75 77 80 85 85 

 5.8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน 

75 80 85 90 90 

 5.9 ร้อยละของการรับรู้ของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ถึงบทบาท
และผลการด าเนินงานของ สนพ. 

70 75 80 85 85 

 5.10 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

60 65 70 ≥70 ≥70 

 5.11 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

70 75 80 ≥80 ≥80 

 5.12 ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ
บุคลากร  
- Core Competency 
- Functional Competency 

 
3 

3.25 

 
3.25 
3.5 

 
3.5 
3.75 

 
3.75 

4 

 
3.75 

4 

 5.13 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3 4 5 5 5 

 
 

5.14 ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ. 

3 4 5 5 5 

 5.15 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 

80 80 80 80 80 

 5.16 ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ไ ด้ รั บทุ น อุดหนุ นทั้ ง  3  กองทุ นที่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

50 55 60 65 65 
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ทั้งนี้ ได้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามมิติต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงบประมาณด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
มี น โ ย บ า ย  แ ผ น แ ล ะ
มาตรการด้ านพลั งงานที่
เหมาะสมต่อการใช้และการ
พัฒนาประเทศอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน 

1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
มาตรการด้านพลั งงานที่ ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย 

80 85 90 90 90 

2. ระดับความส าเร็จในการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบาย และแผน
บริหารพลังงาน 

4 5 5 5 5 

 

3. กลยุทธ์หลัก 
ก าหนดกลยุทธ์หลักของ สนพ. ดังนี้  
1. จัดท าแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 
3. จัดท าแผนความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งข้อเสนอมาตรการการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของ

ประเทศ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
4. เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโบบายและแผนพลังงาน 
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบาย/แผนพลังงาน 
7. ปรับปรุงการก ากับ ดูแลการติดตามและประเมินผลด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ 
8. ก าหนดทิศทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสนับสนุนการลงทุน วิจัยพัฒนา

เทคโนโลยี/ต้นแบบการผลิตพลังงาน 
9. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด 
10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ราคาตลาด จูงใจผู้ใช้และผู้จ าหน่าย 
11. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาคาร ครัวเรือน

และภาคขนส่ง 
12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ตลอดจนการอนุรักษ์

พลังงานกับการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
13. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ

สารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
14. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือสนับสนุนนการบริหารระบบสารสนเทศด้านพลังงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
15. ส ารวจ และจัดหาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่สามารถท างานร่วมกับระบบต่างๆ ได้ 
16. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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17. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงกระบวนงานให้คล่องตัว/ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ภารกิจและทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ ์

18. พัฒนาคุณภาพการบิรหารจัดการโดยน าเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
19. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของ สนพ. และของส านัก/กอง/ศูนย์ ให้มีคุณภาพตาม

หลัก PDCA 
20. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
21. พัฒนางานบริการทั้งภายในและภายนอกส านักงานโดยยึดหลักความรวมเร็ว มีคุณภาพและตอบสนอง

ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
22. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานของ สนพ. ไปสู่สาธารณชน 
23. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนพ. 
24. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ 
25. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
26. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน 
27. พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการก ากับ ดูแลติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย

เงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
28. พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านเงินกองทุน และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

4. ผลผลิต กิจกรรม และเป้ำหมำย 
ก าหนดผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของ สนพ. ดังนี้ 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
ข้อเสนอแนะนโยบาย 
แผนและมาตรการเพ่ือ
การบริหารจัดการด้าน
พลังงาน 

1. จ านวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย 
และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน 

6 8 10 12 14 

2.  ร้อยละของนโยบาย แผน และ
มาตรการที่ได้รับการขยายผลในการ
น าไปปฏิบัติ 

80 80 80 80 80 

 3. ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ 
น โยบาย  แผนและมาตรการด้ าน
พลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

100 100 100 100 100 

 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ใน
วงเงินที่ได้รับ 

73.56 91.64 137.46 142.23 144.45 
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 นอกจากนี้ ได้ก าหนดกิจกรรมหลักภายใต้ผลผลิต ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. ศึกษา วิ เคราะห์ เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
และมาตรการด้านพลังงาน  

จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย และ
มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

6 8 10 12 14 

2.การวิ เคราะห์ พยากรณ์และ
พัฒนาระบบสารสน เทศด้ าน
พลังงาน   

จ านวนบทความ/บทวิเคราะห์ดา้นพลงังาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายใน
ปีงบประมาณ (ผา่นเว็บไซด์) 

12 12 12 12 12 

3. สนับสนุนการปฎิบัติงานของ
ส า นั ก ง านน โ ยบ ายและแผน
พลังงาน  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายในหน่วยงาน 

75 80 85 90 90 

 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 
สนพ. ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือส านักงบประมาณ ซึ่งให้ส่วนราชการจัดท าข้อมูลแผนปฎิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ใน
ระบบ E-budgeting ทาง Website ของส านักงบประมาณ โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตามแผนภาพที่ 1 และมีความเชื่อมโยงกับทิศทาง
ของหน่วยงานตามแผนภาพที่ 2 

 

แผนภำพที่ 1  Flow chat กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2559 
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ค่ำนิยม  "EPPO" 
“มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 

 
 E: Excellence  มุ่งความเป็นเลิศ 
 P: Partnership ก่อเกิดเครือข่าย 
 P: Public Interest  เป้าหมายส่วนรวม 
 O: Ownership ร่วมใจหนึ่งเดียว 

 

วิสัยทัศน์ 
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้าน

พลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ 
 

พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ

ประเทศ 
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
4. ก ากับ ติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ 
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

กระทรวงพลังงำน 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์
กำรสร้ำงควำมมั่นคงดำ้นพลังงำนของประเทศ 

 เป้ำประสงค์ 
มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา
นโยบาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2559 
2. ระดับความส าเร็จของการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอนโยบายและแผนบริหารพลังงาน ในระดับ 5 
 

กลยุทธ ์
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนพ. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
พลังงานและการให้บริการ 

ผลผลิต 
 ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 

 ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
1. จ านวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้าน

นโยบายพลังงาน มีเป้าหมายอย่างน้อย 14 เรื่อง 
2. ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่น าไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ 

กิจกรรม 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน 

 2. การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
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แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
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บทที่ 5 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) 

 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 
ส าหรับแนวทางการสื่อสารนั้น สนพ. ก าหนดให้มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของ สนพ. ดังนี้ 
1.1 จุดประสงค์ในการสื่อสาร 

1) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจทิศทางของ สนพ. น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วางใจ รวมทั้งมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

1.2 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร 
1) ผู้บริหารของ สนพ.  
2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 

1.3 วิธีการและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
มีวิธีการและผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารของ สนพ.  1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/น าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 ครั้ง/ปี คณะท างาน 
 2. ส่งแผนกลยุทธ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งให้ทุกส านัก/ศูนย์ถือ

ปฏิบัติ 
1 ครั้ง/ปี กนย. 

 3. เสนอผลการด าเนินงานในท่ีประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/ครั้ง กนย. 
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/ส านัก และ/หรือ 
ระดับบุคคล และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้ง/ปี กพร. 

 2. ด าเนินการติดตามตามก าหนดระยะเวลา รอบ 6,9 และ 
12 เดือน 

กพร. 

3. เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 1. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ ในเว็บไซด์ของ สนพ. ตลอดป ี กนย./ศพส. 
 2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีลงในเว็บไซด์ของ สนพ. 
ตลอดป ี กนย./ศพส. 

 3. การระบุไว้ที่บอร์ดที่แสดงถึงทิศทางของ สนพ. (วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) 

ตลอดป ี สบก. 

 4. การตรวจสอบความเข้าใจเรื่องทิศทาง (เช่น แบบสอบถาม)  1 ครั้ง/ปี กพร. 
 

2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือให้ได้
ผลผลิต การจัดท านโยบายและมาตรการด้านพลังงาน ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายการได้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สนพ. ตระหนักดีว่า “การ
ประสานงาน” เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญอันหนึ่ง ดังนั้น สนพ. จึงได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอน ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้ 



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2559    47 | P a g e  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 2.1 ผู้รับผิดชอบการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/กิจกรรมเป็นผู้ประสานงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ
การประสานงานในกิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน
พลังงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผนพลังงาน ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า และ
ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผู้รับผิดชอบการประสานงานในกิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ 
พยากรณ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน ได้แก่ ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานในกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แก่ ส านักบริหาร
กลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 2.2 รูปแบบการประสานงาน 
  การประสานงานของ สนพ. สามารถเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประสานงานกับภายในกระทรวง 
เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง และ 2) การประสานงานกับภายนอกกระทรวง เช่น 
การประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสรรพสามิต ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ  
 

 2.3 วิธีการประสานงาน 
  สนพ. ได้ก าหนดแนวทางการประสานงานแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ ได้แก่ 
   การท าหนังสือแจ้งมติ 
   การตั้งคณะกรรมการเพ่ือประสานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะอนุกรรมการไบโอดีเซล เป็นต้น 
 
3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 การติดตามประเมินผลส าหรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สนพ. ได้ก าหนด
เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 การติดตามและประเมินผลจากภายในองค์กร 
  การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  จะด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลังงาน (ยธ.) ซึ่งจะด าเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มติดตามและประเมินผล (ตต.) จะติดตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึง
ตัวชี้วัดที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น แผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล การด าเนินงานด้านพลังงานตามนโยบายเร่งด่วน มติ ครม. และรัฐธรรมนูญ 
  ทั้งนี้จะน าเสนอผลการด าเนินการในที่ประชุมคณะท างานทุก 6 เดือน และมีการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และแผนปฏิบัติราชการสี่ปี เมื่อสิ้นครึ่งแผน และ/หรือสิ้นสุดแผนฯ อีก
ครั้งหนึ่ง 
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  การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) โดยด าเนินการประสานและ
รวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และติดตามจากตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 
มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร 
  ทั้งนี้จะน าเสนอผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนตามล าดับ 
 
  การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) และคณะท างานในแต่ละหมวด/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าเสนอผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การ
น าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
  ทั้งนี้คณะท างาน PMQA ของกระทรวง มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหมวด เป็นประจ าทุก
เดือน และน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมและกรมแก่ผู้บริหาร (ประธานคณะท างาน PMQA กระทรวง) 
พิจารณาในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
  การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร 
  การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร เช่น การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น  
   
  ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินจากท้ังภายในและภายนอกองค์กรแล้ว สนพ. จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดท าทิศทางองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าวต่อไป 
 
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
 

 ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ สนพ. ได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมี
การตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ สนพ. เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายใน
องค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอก
องค์กร (เช่น ความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น)  
 
 ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับ
ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทางในการรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้นจะ
ด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะ 
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 ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือ
ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของ สนพ. อาจจะมีการมอบหมายให้
คณะท างานที่ท าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ สนพ. รวมถึง แนวทางการ
ด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ สนพ. ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของ สนพ. เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ 
ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารของ สนพ. และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของ สนพ. 
ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 
ประจ าปี 2559 

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จากการแจกแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 139 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.94 
2. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะการด ารงต าแหน่ง  

2.1 ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 2.80  
2.2 หัวหน้างาน   คิดเป็นร้อยละ 5.40  
2.3 ข้าราชการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ 56.20  
2.4 พนักงานราชการ  คิดเป็นร้อยละ 29.50  
2.5 ลูกจ้างชั่วคราว  คิดเป็นร้อยละ 2.50  
2.6 ที่ปรึกษา   คิดเป็นร้อยละ 1.00  

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

1. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 76.50 คิดว่า วิสัยทัศน์ (Vision) ของ สนพ. ที่ว่า “ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ” สามารถสื่อสารกับการท างานของ สนพ. และเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการในปัจจุบัน 

2. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 82.50 คิดว่า พันธกิจ ของ สนพ. 6 ข้อ ที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ สนพ. ที่ด าเนินการในปัจจุบัน 

3. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 67.40 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสรรค์นโยบาย 
และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

4. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 62.20 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

5. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 66.00 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

6. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 63.00 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ” ที่วางไว้จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

7. บุคลากรของ สนพ. ร้อยละ 68.25 คิดว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “สร้างความเข้มแข็ง 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าด้านบริหารจัดการพลังงาน (Strengthening EPPO)” ที่วางไว้ จะสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเด็นที่พิจารณาระดับของศักยภาพหรืออิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
 

รายการ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

1. ด้านการเมือง          
 1) นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนนุการพัฒนาด้านพลังงานมากขึ้น   15 30 15 1 1 62 ปานกลาง 
 2) กฎหมายรัฐธรรมนูญส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น   3 42 24 1 0 70 สูง 
 3) มีการปรับกฎระเบียบด้านพลังงานให้สอดคล้องกับสภาวการณโ์ลก   5 38 24 1 0 68 ปานกลาง 
 4) นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเนื่อง และชัดเจน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  
15 45 21 0 0 81 

สูง 

 5) ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกันระหว่างกระทรวง   16 48 20 1 1 86 สูง 
 6) มีองค์กรก ากับดูแลด้านนโยบายและการบริหารพลังงานที่ชัดเจน   15 40 29 2 1 87 สูง 
 7) ประเทศต่างๆ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานอย่างดี มีการท า
ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 

  
14 36 30 0 0 80 

สูง 

 8) มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายด้านพลังงานขาดความ
ต่อเนื่อง 

  
23 46 21 1 0 91 

สูงมาก 

 9) การด าเนินงานด้านกลไกการก าหนดราคาของพลังงานมีการแทรกแซง
ทางการเมือง 

  
25 43 23 1 1 93 

สูงมาก 

 10) ปัญหาด้านความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศมผีลกระทบต่อการด าเนินงาน
ด้านนโยบายและบริหารพลังงาน 

  
21 33 36 0 1 91 

สูงมาก 

 11) การพึ่งพาทรัพยากรพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านสูงอาจก่อให้เกดิ
ความเสีย่งต่อต้นทุนการผลติ และความมั่นคงด้านพลังงาน 

  
14 42 25 1 1 83 

สูง 

 12) การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานและพลังงานทดแทน มีความ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

  
10 30 40 6 0 86 

สูง 

2. ด้านเศรษฐกิจ          
 1) การเปลีย่นแปลงของราคาน้ ามัน ส่งผลให้การกระตุ้นพลังงานทดแทนมี
มากขึ้น 

  18 45 13 1 0 77 ปานกลาง 
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รายการ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

 2) เปิดโอกาสให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเสร ี   20 40 25 2 2 89 สูง 
 3) ราคาน้ ามันภายในประเทศผันผวนตามราคาน้ ามันโลก   21 42 28 2 1 94 สูงมาก 
 4) เศรษฐกิจโลกเตบิโตมากขึ้นส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรพลังงาน
เพิ่มขึ้น 

  20 44 24 1 1 90 สูงมาก 

 5) อัตราความต้องการของพลังงานภายในประเทศมีอัตราสูงขึ้นกว่าอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

  19 45 19 1 0 84 สูง 

 6) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชพลังงานแก่เกษตรกรมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น 

  26 46 18 6 0 96 สูงมาก 

 7) การขาดการแข่งขันทางการตลาดของพลังงานไฟฟ้า ท าให้เกิดการผูกขาด 
ในการก าหนดราคา 

  18 42 25 3 1 89 สูง 

3. ด้านสังคม/วัฒนธรรม          
 1) สังคมหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้ความต้องการในการวาง
นโยบายด้านพลังงานท่ีสนใจสิ่งแวดล้อม 

  26 48 22 1 0 97 สูงมาก 

 2) ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่คุ้มค่า และไม่ตระหนักถึงการ
ประหยดัพลังงาน 

  28 47 15 1 1 92 สูงมาก 

 3) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการ
คัดค้านในการด าเนินการด้านพลังงาน 

  32 47 16 2 0 97 สูงมาก 

 4) ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น 

  16 45 12 1 0 74 ปานกลาง 

 5) สามารถใช้ประโยชน์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านได ้   12 38 22 5 0 77 ปานกลาง 
4. ด้านเทคโนโลย ี          
 1) เทคโนโลยีที่ทันสมยั และหลากหลาย ท าให้การปฏิบตัิงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  13 39 32 0 0 84 สูง 

 2) นวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีทันสมัย ท าให้เกดิ
แนวคิดในการน าเสนอนโยบายด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ 

  22 41 22 1 1 87 สูง 

 3) เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหก้าร   22 42 28 0 0 92 สูงมาก 
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รายการ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ.  
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ ามาก 

ก าหนดนโยบายไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 4) เทคโนโลยีพลังงานสามารถน ามาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนไดม้าก
ขึ้น ท าให้แผนงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  13 45 20 0 0 78 ปานกลาง 

 5) เทคโนโลยีพลังงานช่วยให้ความสามารถกระจายแหล่งผลิตพลังงานได้มาก
ขึ้น เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพลังงานสะอาดอื่นๆ ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

  19 50 20 1 1 91 สูงมาก 

 6) เทคโนโลยีพลังงานมีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วและมีราคาแพง   11 40 36 0 0 87 สูง 
 7) ระบบข้อมลูด้านพลังงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพลังงาน 
ไม่เป็นเอกภาพ 

  12 42 40 0 1 95 สูงมาก 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม          
 1) มีการใช้ขยะมลูฝอยในการน ามาพฒันาและผลิตเป็นพลังงานมากขึ้น   11 47 35 2 0 95 สูงมาก 
 2) เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน   10 39 20 1 1 71 ปานกลาง 
 3) ขาดมาตรการในการควบคุมดแูลดา้นสิ่งแวดล้อม   15 42 32 1 1 91 สูงมาก 
 4) ภัยธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

  8 34 27 3 1 73 ปานกลาง 

 5) กระแสภาวะโลกรอ้นท าใหม้ีการรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดม์ากขึ้น และท าให้มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่
ประเทศพัฒนาแล้ว 

  5 32 28 2 2 69 ปานกลาง 

 6) ภาวะโลกร้อนท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายไฟฟ้า 

  23 41 28 1 0 93 สูงมาก 
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รายการ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ. 
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ า

มาก 
1. ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร          
 1) เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่าย และง่ายต่อการถ่ายทอดนโยบาย   15 48 28 0 0 91 สูงมาก 
 2) มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง   9 46 18 1 1 75 ปานกลาง 
 3) จากการปรับโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ ท าให้บุคลากรไม่เพยีงพอใน
การปฏิบัติงาน 

  13 38 32 4 1 88 สูง 

 4) มีกฎ ระเบียบที่เอื้อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ สนพ. 
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

  12 46 29 1 0 88 สูง 

 5) แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยังขาดความชัดเจน   24 40 15 0 0 79 ปานกลาง 
2. ด้านการบริหารจัดการ          
 1) มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร   16 48 28 0 0 92 สูงมาก 
 2) ผู้บริหารมภีาวะผู้น าที่ด ี   14 30 36 1 0 81 สูง 
 3) มีระบบสารสนเทศด้านข้อมูลพลังงานเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์   19 41 29 0 0 89 สูง 
 4) มีแหล่งงบประมาณพอเพยีงในการปฏิบัตภิารกิจ   11 42 26 6 1 86 สูง 
 5) ภาวะผู้น ามีปัญหา การประสานงานการท างานเป็นทีมยังมีน้อย   13 41 30 1 1 86 สูง 
 6) ขาดการวิจัยเชิงนโยบายและการเสนอแนะนโยบายใหม่ๆ    20 40 29 2 1 92 สูงมาก 
 7) ทัศนคติต่อการท างานไม่ด ี   9 35 35 0 0 79 สูง 
 8) ขาดการท างานเชิงรุก   10 48 38 0 1 97 สูงมาก 
 9) การวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน   18 40 33 0 0 91 สูงมาก 
 10) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานด้าน
การพลังงาน 

  4 39 28 7 0 78 สูง 

 11) ระบบการควบคุมภายในยังขาดประสิทธิภาพ   9 38 28 2 0 77 สูง 
 12) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
การจัดท าแผนพลังงาน 

  12 35 41 1 1 90 สูงมาก 

 13) ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สนพ.   16 39 37 2 0 94 สูงมาก 
3. ด้านบริหารพัสดุ          
 1) มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งเต็มประสิทธิภาพ   12 44 12 2 1 71 ปานกลาง 
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รายการ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ระดับท่ีมีผลต่อ สนพ. 
รวม สรุปความคิดเห็น สูง

มาก 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า ต่ า

มาก 
 2) มีทรัพยากรสนับสนุนการท างานไม่เพียงพอ   8 39 38 0 2 87 สูง 
 3) มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากหลายแหล่ง   29 29 17 3 1 79 ปานกลาง 
 4) มีเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัยเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

  27 49 18 1 0 95 สูงมาก 

 5) มีระบบฐานข้อมลูสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย   22 48 19 1 1 91 สูงมาก 
 6) ข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานมีความทันสมัย หน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนได้ใช้ประโยชน ์

  19 49 13 2 1 84 สูง 

 7) ระบบการรับส่งข้อมลูบางส่วนยังไม่ online ยังใช้การส่งเป็น file   10 42 32 3 0 87 สูง 
 8) ก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย   22 39 30 1 0 92 สูงมาก 
4. ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร          
 1) บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน   21 44 28 0 0 93 สูงมาก 
 2) บุคลากรมีความรู้ลึกเกีย่วกับภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ   22 48 21 0 0 91 สูงมาก 
 3) มีโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานท้ังในและต่างประเทศอยา่ง
ทั่วถึง 

  19 39 30 0 0 88 สูง 

 4) อัตราก าลังมไีมเ่พียงพอต่อภารกิจของ สนพ.   25 39 25 0 1 90 สูงมาก 
 5) ผู้บังคับบัญชาจัดสรรบุคลากรไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่   19 42 25 1 1 88 สูง 
 6) การวัดและประเมินผลการปฏิบตัริาชการยังไม่มีความชัดเจน   16 48 26 1 0 91 สูงมาก 
 7) ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหนว่ยงาน   14 45 30 0 0 89 สูง 
 8) การจ้างท่ีปรึกษามาท างานแทน ท าให้บุคลากรของ สนพ. ขาดทักษะ 
ในการท างาน 

  9 39 39 0 0 87 สูง 
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ส่วนที ่4 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ สนพ. 
1. บุคลากรของ สนพ. ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ 

สนพ. จากหนังสือเวียน ร้อยละ 56.80 และทางเว็บไซด์ของ สนพ. ร้อยละ 50.50 ส าหรับข้อมูลผ่าน
ทาง intranet เพียงร้อยละ 50.00  

2. บุคลากรของ สนพ. ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ของ สนพ. อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.50 และต้องการให้มีช่องทางในการเข้าร่วมโดยผ่านทางการ
ประชุมสัมมนาระดับกรม คิดเป็นร้อยละ 48.00 และแสดงความคิด เห็นผ่านทาง internet  
(e-mail/website) คิดเป็นร้อยละ 24.00 
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