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คํานํา 
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ในการเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน รวมท้ังเป็นศูนย์สารสนเทศด้านพลังงาน โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สนพ. ได้มุ่งมั่นในการเสนอแนะทิศทางนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ
และพัฒนาพลังงาน ตลอดจนประสานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการดําเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 ให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันโดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจน้ัน 
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านพลังงาน รวมท้ัง
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่บุคลากร เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติ อัน
จะส่งผลให้การดําเนินการของ สนพ.  
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บทที่ 2 
การวิเคราะหท์างยุทธศาสตร์ 

(Strategic Analysis) 
 
1. ปัจจัยต้ังต้น 

เป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยต้ังต้นของ สนพ. ซึ่งผลเป็นดังน้ี 
 

1.1 ทิศทางพลังงาน 
1.1.1 สถานการณ์พลังงานโลก  

แรงขับเคลื่อนการขยายตัวของความต้องการพลังงานหลัก เกิดจากสองปัจจัยพ้ืนฐานใหญ่ๆ คือการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้ต่อคน ทั้งน้ีเน่ืองจากพลังงานเป็น
สิ่งจําเป็นและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับชีวิตมนุษย์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น ก็มี
ความจําเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจขยายตัว รายได้ต่อคนเพ่ิมขึ้น 
ก็ย่อมมีแนวโน้มการใช้พลังงานสําหรับขับเคลื่อนการผลิต เศรษฐกิจ และการบริโภคพลังงานของคนก็เพ่ิมขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากส่วนที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนของการขยายตัวของรายได้
ต่อคนจะมีส่วนสําคัญในการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าการขยายตัวของจํานวนประชากร 

ประเทศในกลุ่ม Non-OECD ในเอเซีย จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของความต้องการพลังงานในภูมิภาคน้ีเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศจีน
และอินเดียที่คาดการณ์ว่าในช่วงปี 2013-2015 จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ด้วยจํานวน
ประชากรที่มีจํานวนรวมท้ังสองประเทศที่มากกว่า 2,300 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรของ
โลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสองประเทศน้ี จึงทําให้เอเซียเป็นพ้ืนที่ที่จะขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และความต้องการพลังงานต่อไปในอนาคต 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับความต้องการพลังงานน้ัน หาก
มองแบบตรงไปตรงมา ความต้องการพลังงานน่าจะเพ่ิมในอัตราเร่ง หรือเส้นกราฟน่าจะมีความชันเดียวกับเส้นกราฟ 
ของ GDP แต่จะเห็นว่าแนวโน้มของเส้นกราฟไม่ได้ชันขนาดในสัดส่วนเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจะเป็นส่วนสําคัญของการผลักดันการขยายตัวของความต้องการพลังงานก็ตาม แต่อัตราการขยายตัวของ
พลังงานจะมีอัตราเร่งที่น้อยกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานที่
กําลังให้ความสําคัญกันอย่างมาก จึงทําให้อัตราการขยายตัวของความต้องการพลังงานไม่เพ่ิมสูงในอัตราที่เป็น
สัดส่วนเดียวกับของการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP)  โดยเฉพาะในประเทศ OECD ซึ่งการขยายตัวของความ
ต้องการด้านพลังงานมีแนวโน้มลดลงแม้ยังมีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายและทิศทาง
เศรษฐกิจในอนาคตว่า มีความพยายามอย่างมากที่จะลด Energy Intensity ลง น้ันคือความพยายามท่ีจะลดความ
เข้มข้นในการพ่ึงพาพลังงานเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังแสดงใน รูปที่ 1 
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ที่มา :  ExxonMobil 2016 Outlook for Energy, December 2015 
รูปที่ 1 จํานวนประชากร รายได้ประชาชาติ และความต้องการพลังงาน 

 
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศในกลุ่ม Non-OECD โดยเฉพาะในเอเซียจะเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการ

พลังงานในอนาคตก็ตาม แต่แนวโน้มความต้องการของ Non-OECD ในเอเซียก็ลดลงเม่ือเทียบกับการขยายตัวของ
ความต้องการพลังงานของโลกในอดีต จากที่เคยขยายตัวที่เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วงปี 2000-2013  คาดว่าจะ
ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปีในช่วงปี 2013-2035  ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวลงของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวช้ากว่าในอดีต และการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราการพ่ึงพาพลังงานของระบบ
เศรษฐกิจหรือ Energy Intensity ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งประเทศในกลุ่ม Non-OECD ก็ให้ความสําคัญกับ
นโยบายการลด Energy Intensity ดังเห็นได้จากความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักที่ใช้พลังงานมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

 
 การใช้พลังงานตามการใช้งานขั้นต้น (Primary Energy Demand by Sector)  

 

การใช้พลังงานตามการใช้งานข้ันต้น (Primary Energy Demand by Sector) เมื่อพิจารณา
ความต้องการพลังงานตามประเภทผู้ใช้งานจะเห็นว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผู้ใช้งานหลักของพลังงาน และยังมี
การขยายตัวสูงอย่างต่อเน่ือง ตามกระแสของโลกที่หันมาพ่ึงพาพลังงานจากกระแสไฟฟ้ามากขึ้น (Electrification) 
เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น ทําให้ภาคไฟฟ้าจะเป็นส่วนสําคัญของการใช้พลังงานของโลกมากย่ิงขึ้นใน
อนาคต 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานเป็นอันดับสองรองจากกระแสไฟฟ้าความต้องการ
พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมจะขยายตัวในช่วง 2010-2025 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศใน
กลุ่ม Non-OECD และอัตราการเพ่ิมขึ้นคาดว่าจะชะลอตัวลงจากแนวโน้มนโยบายหลายประเทศที่ลดการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักที่ต้องพ่ึงพาพลังงานสูงมากหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้พลังงานลดลง รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในใช้พลังงานให้สูงขึ้น (Energy Efficiency) ในภาคการผลิต 

ในภาคขนส่งคาดว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่วนภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ยังมีการ
ขยายตัวจนถึงปี 2025 และหลังจากน้ันจะเริ่มทรงตัว ประเทศในกลุ่ม Non-OECD เป็นส่วนสําคัญของการขับเคลื่อน
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การขยายตัวความต้องการพลังงานสําหรับภาคขนส่งและการใช้ในภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของชนช้ันกลางของประชากรในกลุ่มน้ี 

ในกลุ่มประเทศ OECD โดยรวมในเกือบทุกภาคการใช้งานไม่มีการขยายตัว หรือมีการขยายตัว
ติดลบในบางภาคเช่น ภาคขนส่งและภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ที่มีความต้องการลดลงอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 
2010 เป็นต้นมา และโดยเฉพาะหลังปี 2025 จะเห็นการใช้พลังงานของกลุ่ม OECD จะลดลง ในทุกภาคส่วนความ
ต้องการดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 
 

ที่มา :  ExxonMobil 2015 Outlook for Energy, December 2014 
 
รูปที่ 2 ความต้องการพลังงานขั้นต้นตามกลุ่มผู้ใช้ 
 
 แม้การอนุรักษ์พลังงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานขึ้นจนทําให้ความ

ต้องการพ้ืนฐานเดิม (Base Demand) มีแนวโน้มลดลง และความต้องการไฟฟ้าโดยรวมยังคงมีความต้องการเพ่ิม
สูงขึ้น เน่ืองจากปัจจัยด้านขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่หันพ่ึงพาการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของจํานวน
ประชากร  และการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) ที่ดีขึ้น ที่มีการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความบันเทิง
ต่างๆ ฯลฯ  ที่นํามาซึ่งการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จํานวนมากในชีวิต ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ จีน อินเดีย และ
ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง (Key Growth) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นสูงกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และยุโรปอย่างมากร้อยละ 85 ของการขยายตัวเกิดจากความต้องการของ
ประเทศในกลุ่ม non-OECD โดยประเทศจีนมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด คาดว่าเป็นปริมาณหน่ึงในสี่ของทั้งโลก ในปี 
2040 และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 ในปี 2040 จนเท่ากับประชากรในทวีปยุโรป ในขณะที่
ประเทศอินเดียมีต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 1.85 เท่าในช่วงปี 2014-2040 

สําหรับในส่วนของภาคขนส่ง ซึ่งเป็นภาคที่มีการขยายตัวของการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคตนั้น ความต้องการหลักในกลุ่มน้ีเป็นการใช้สําหรับยานยนต์ขนาดเล็ก (Light-duty Road) เช่นรถยนต์น่ัง และ
ภาคการขนส่งเชิงพาณิชย์ (Commercial) เช่น รถบรรทุก เครื่องบิน รถไฟ และเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งการขยายตัว
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ของการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์จะมีการขยายตัว จนเป็นสัดส่วนสองในสามของการใช้พลังงานในปี 2040 ซึ่งการ
ขยายตัวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากประเทศนอกกลุ่ม OECD32 

ความต้องการพลังงานสําหรับยานยนต์ขนาดเล็กในอนาคตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า
จํานวนยานยนต์ขนาดเล็กจะเพ่ิมขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ซึ่งการมี
รถยนต์ก็เป็นหน่ึงในความต้องการของคนจํานวนมากเพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาอย่าง Non-OECD ที่มีจํานวนคนเข้าสู่ชนช้ันกลางมากข้ึน ดังน้ัน ปัจจัยเรื่องการยกระดับ
มาตรฐานชีวิตมนุษย์จะเป็นปัจจัยหลักของการเพ่ิมขึ้นของจํานวนยานยนต์ขนาดเล็ก ทั้งน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิด
แนวโน้มน้ีคือการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาทําให้คนเริ่มหันมากหาทางประให้ความสนใจกับ
การประหยัดพลังงานมากข้ึน และค่ายรถยนต์ต่างๆ จึงหันมาให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน 
รถยนต์ไฮบริดจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการยอมรับจากการตลาด 
นอกจากน้ียังคาดว่าในอนาคตรถยนต์จากไฟฟ้าหรือ Fuel Cell ก็มีโอกาสในการทําตลาดได้มากขึ้น 

 

 การใช้พลังงานตามประเภทของแหล่งพลังงาน (Primary Energy Supply) 
 

จากประมาณการพลังงานในอนาคต คาดว่าจะมีการขยายตัวเฉล่ียต่อปีร้อยละ 1.0 จากปี 
2010-2040 โดยพลังงานจากปิโตรเลียม หรือ Hydrocarbon ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยนํ้ามันดิบ
ยังคงเป็นเช้ือเพลิงที่มีบทบาทสําคัญ เป็นแหล่งพลังงานท่ีมีการใช้มากที่สุดในอนาคต แต่มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่า
การขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ โดยในช่วงปี 2010-2040 คาดว่านํ้ามันดิบจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี 
ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ จะเป็น Hydrocarbon ที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด ถึงเฉล่ียร้อยละ 1.6 ต่อปี สาเหตุที่ทําให้ก๊าซ
ธรรมชาติมีอัตราการขยายตัวสูงน้ันมาจากสาเหตุหลัก ๆ คือ การท่ีประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความพยายามลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ซึ่งในบรรดาแหล่งพลังงานจาก
ปิโตรเลียมน้ัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดที่สุด มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด และอีกประเด็นหน่ึงคือ
การพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและผลิต Shale Gas เป็นส่วนสําคัญอันหน่ึงที่ทําให้สัดส่วนของการใช้ก๊าซในอนาคต
เพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจากมีปริมาณมากและราคาไม่แพง นอกจากน้ีเทคโนโลยีการขนส่ง LNG ที่ดีขึ้น ทําให้ข้อจํากัดด้าน
การขนส่งก๊าซธรรมชาติน้อยลงมาก ดังน้ันแม้ประเทศไม่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศก็สามารถซื้อก๊าซธรรมชาติ
มาใช้ในรูป LNG ได้ จึงทําให้การใช้งานก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานมีความแพร่หลายมากย่ิงขึ้น  

ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นไฮโดรคาร์บอนหลักอีกชนิดหน่ึงที่มีการขยายตัวช่วงที่ผ่านมา
มาก แต่หลังปี  2025  จะทรงตัวถึงลดลง  เน่ืองจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงใน
การผลิตพลังงานจะมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาก โดยเฉพาะเร่ืองของการปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่งถ่านหินจะทําให้
เกิดมีการปลดปล่อยคาร์บอนมากเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ กอปรกับปัจจุบันมีการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ราคา
สามารถแข่งขันได้และถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  

พลังงานทางเลือกก็มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  ทั้งนิวเคลียร์ (Nuclear)แสงอาทิตย์  (Solar)  
ลม (Wind)  เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) พลังงานนํ้าและความร้อนใต้พิภพ (Hydro and Geo)ทั้งหมดน้ีเน่ืองจากที่
ผ่านมาก่อนหน้าน้ีราคานํ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ส่งผลให้เกิดการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง  และหลายประเทศที่เป็นผู้นําเข้านํ้ามันเช่น ไทย ก็มีนโยบายส่งเสริมพลังงานทางเลือกมากข้ึน เพ่ือ
ความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ และลดการพ่ึงพาพลังงานจากปิโตรเลียม  จึงส่งผลให้การขยายตัวของแหล่ง
พลังงานเหล่ามีการขยายตัวอยู่มาก  โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar) ลม (Wind)  เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
จัดเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด คาดว่าจะขยายตัวถึงเฉล่ียร้อยละ 5.8 ต่อปี ในช่วงปี 2010-
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2040 เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแหล่งเหล่าน้ีดีขึ้นมาก มีต้นทุนตํ่าลงประสิทธิภาพดี และเป็นแหล่ง
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังน้ันนโยบายของประเทศต่างๆ  จึงเน้นการพัฒนาพลังงานจากแหล่งเหล่าน้ี  

ในส่วนของพลังงานจากชีวมวล เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกแหล่งหน่ึงแต่มีการคาดการณ์
ว่าอัตราการขยายตัวในอนาคตจะไม่สูงมากนักคืออยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ในช่วงปี 2010-2040  ทั้งน้ีจาก
ข้อจํากัดด้านปริมาณ คุณภาพและความม่ันคงในการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความยอมรับ
ของคนในชุมชนก็มีเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การอัตราการขยายตัวของการใช้วัสดุชีวมวลต่าง ๆ น้ันตํ่าเมื่อเทียบกับ
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ  

หากพิจารณาในรายละเอียดของแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า นํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนที่เป็น Unconventional ได้แก่ Tight Oil (Shale Oil), Oil Sand, นํ้ามันชีวภาพ Shale Gas 
รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ มีอัตราการขยายตัวสูงมากถึงรวมกันเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
ส่วนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งพลังงานท้ังหมดที่ใช้ในการผลิตพลังงานในปี 2035 

 
1.1.2 สถานการณ์พลังงานไทย  

      ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ที่ 3.5% ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของภาครัฐ รวมทั้งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ราคาน้ามันดิบปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับตํ่า 
ราคา LPG (CP) ปรับลดลงติดต่อกันสามเดือนจากอุปทานล้นตลาด ส่วนราคา Spot LNG ค่อนข้างคงตัว ตามอุป
สงค์และอุปทานที่สอดคล้องกันการใช้น้ามันดีเซล น้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้นจากราคาขายปลีกที่อยู่ใน
ระดับตํ่า การใช้ LPG ลดลง 11.4% ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและภาคขนส่ง การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง 1.6% 
ในเกือบทุกสาขา ยกเว้นภาคอุตสาหกรรม ส่วนการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเว้นการใช้เพ่ือสูบนํ้าใน
ภาคเกษตรกรรมที่ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด 
41% มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 3.1% 
  

1. น้ํามัน  
  น้ํามันดิบ การจัดหานํ้ามันดิบอยู่ที่ 996 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง 3.4% มีสัดส่วนผลิตในประเทศ 
17% และ 83% เป็นการนําเข้า โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 66% ส่วนการผลิต
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 14.3% กําลังการกลั่นทั้งประเทศอยู่ที่ 1,252 พันบาร์เรลต่อวัน โดยการใช้นํ้ามันดิบเพ่ือการ
กลั่นที่ 1,071พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 86% ของกําลังการกลั่นทั้งประเทศ ทั้งน้ี มีการหยุดซ่อมบํารุงของโรง
กลั่นนํ้ามันต่างๆ ในปี 2559 ดังน้ี โรงกลั่นนํ้ามันของ PTT วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิถุนายนโรงกลั่นนํ้ามันไทย
ออยล์ ในเดือนมกราคมและช่วงวันที่ 3 มีนาคม - 4 เมษายน โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ่ในช่วงวันที่ 22 - 29 มกราคม 
วันที่ 6 – 22 มิถุนายนและวันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 24 
มีนาคม โรงกลั่น PTTGC ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม วันที่ 4 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม และโรงกลั่นไอ
อาร์พีซี ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม –18 มิถุนายน 2559 การจัดหานํ้ามันดิบอยู่ที่ 1,027 พันบาร์เรลต่อวัน โดย 
85% เป็นการนําเข้า ซึ่งเพ่ิมขึ้น 8.1% เป็นการนําเข้าส่วนใหญ่จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ส่วนที่เหลือเป็นการ
ผลิตภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 9.3% ทั้งน้ี จากสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับตํ่าส่งผลให้แหล่งผลิต
นํ้ามันในประเทศบางส่วนที่มีขนาดเล็ก ลดกําลังการผลิตลง ส่วนกําลังการกลั่นทั้งประเทศอยู่ที่ 1,252 พันบาร์เรลต่อ
วัน โดยการใช้นํ้ามันดิบเพ่ือการกลั่นคิดเป็นสัดส่วน 90% ของกําลังการกลั่นทั้งประเทศราคานํ้ามันดิบดูไบ  
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  น้ํามันสําเร็จรูป การใช้นํ้ามันสําเร็จรูปอยู่ที่ 137 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 4.6% โดยมีปัจจัยหลักมา
จากราคาขายปลีกที่ลดลง โดยมีรายละเอียดการใช้นํ้ามันสําเร็จรูปแต่ละประเภท ดังน้ี 

- การใช้น้ํามันดีเซล อยู่ที่ 62.46 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 45% ของการใช้นํ้ามันสําเร็จรูป
ทั้งหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้น 3.8% โดยราคาขายปลีกทยอยปรับขึ้นต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 และมีราคาขายปลีกเฉลี่ย
สูงสุดในเดือนมิถุนายน 2559ที่ 25.04 บาทต่อลิตร จากน้ันเริ่มปรับลดลง โดยเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 23.38 บาท
ต่อลิตร 

- การใช้น้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอล อยู่ที่ 28.9 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 21% ของการใช้
นํ้ามันสําเร็จรูปทั้งหมด การใช้เพ่ิมขึ้น 11.7% ปัจจัยหลักมาจากราคาขายปลีกที่อยู่ในระดับตํ่าจูงใจให้มีการใช้ 
ประกอบกับผู้ใช้รถยนต์ LPG และ NGV เปลี่ยนมาใช้นํ้ามันมากขึ้นเน่ืองจากราคาถูกและมีสถานีบริการที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศมากกว่า 

- การใช้น้ํามันเครื่องบิน อยู่ที่ 17. 6 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 7.6% จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี 
โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย 22.4ล้านคน เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.36 
ล้านคน หรือ11.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

- การใช้ LPG อยู่ที่ 4,037 พันตัน ลดลง 11.4% การใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังน้ี 
 ครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 1,393 พันตัน คิดเป็น 34% เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพียง 

0.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ใช้เป็นวัตถุดิบ) มีสัดส่วน 29% การใช้ลดลง 22.1% จากการใช้

แนฟทาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแทน LPG  
 รถยนต์ สัดส่วน 25% การใช้ลดลง15.8% จากราคาขายปลีกน้ามันที่ยังคงอยู่ระดับต่ฎา 

ท้าให้ผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้น้ามัน 
 อุตสาหกรรม สัดส่วน 10% การใช้เพ่ิมขึ้น 2.2% ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ส้าคัญ อาทิ พลาสติก ยาง เหล็ก และเคมีภัณฑ์ 
 ใช้เองภายในโรงกลั่น สัดส่วน 2% ลดลง16.5% จากความต้องการใช้ที่ลดลงและการ 

หยุดซ่อมบ้ารุงของโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2559 

 
 2.  ก๊าซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ 4,983 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลง 3.1% โดย 75% เป็นการผลิต
จากแหล่งภายในประเทศลดลง 1.8% การนําเข้าจากเมียนมาและการนําเข้ารูปแบบ LNG ลดลง 3.0% ทั้งน้ี ในปี 
2559 แหล่งก๊าซธรรมชาติมีกําหนดหยุดซ่อมบํารุง ได้แก่ แหล่งเอราวัณ ในช่วงวันที่ 1 - 4 มกราคม แหล่งยาดานา
ในช่วงวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ แหล่งซอติก้า ในช่วงวันที่ 19 – 28 มีนาคม แหล่งเยตากุน ในช่วงวันที่ 10 - 19 
เมษายน และแหล่ง JDA-A18 ในช่วงวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2559 

 การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ 4,726 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลง 1.0% โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 60% มีการใช้ลดลง 1.6% ส่วนการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 5.0% ขณะที่การ
ใช้ในโรงแยกก๊าซและ NGV ลดลง 0.6% และ 8.8% ตามลําดับ ในส่วนของ NGV ราคาขายปลีกสําหรับรถยนต์ส่วน
บุคคลช่วงวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 อยู่ที่ 12.53 บาทต่อกิโลกรัม และช่วงวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2559 อยู่ที่ 
12.38 บาทต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.00 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาขายปลีกที่ปรับเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
สะท้อนต้นทุนรวมทั้งราคาขายปลีกนํ้ามันที่ปรับลดลง ทําให้ผู้ใช้ NGV บางส่วนเปลี่ยนไปใช้นํ้ามันเน่ืองจากมีสถานี
บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 มีสถานีบริการ NGV จํานวนเท่าเดิมที่ 502 สถานี 
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 ราคา LNG ในตลาดโลก ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 5.64 US$/MMBtu 
ปรับเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 0.01 US$/MMBtu จากปริมาณอุปสงค์ในตลาด Spot LNG ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงต้นเดือน
สิงหาคม 2559 ทั้งภูมิภาคแปซิฟิกและแอตแลนติก อาทิ มีความต้องการซ้ือเที่ยวเรือ จากประเทศเกาหลีใต้ อินเดีย 
และอาร์เจนตินารวมจํานวน 13 เที่ยวเรือ กําหนดส่งมอบเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อ
และราคาเสนอขาย LNG ปรับตัวใกล้เคียงกันมากขึ้น อยู่ที่ประมาณ 6 US$/MMBtu แม้ว่าในช่วงปลายเดือนมีความ
ต้องการซื้อเที่ยวเรือจากผู้ซื้อรายใหญ่ลดลง และบริษัทเชลล์หยุดส่งก๊าซไปยังโครงการ Nigeria LNG (NLNG) กําลัง
การผลิตประมาณ 19.50 ล้านตันต่อปี เน่ืองจากพบก๊าซรั่วไหลบริเวณท่อ และอาจมีการยกเลิกการส่งมอบบางเที่ยว
เรือในอนาคต แต่ด้วยอุปทานที่เพ่ิมขึ้นมากจากโครงการผลิต LNG ทั่วโลก โดยเฉพาะโครงการผลิตจากประเทศ
ออสเตรเลีย ส่งผลให้ราคา Spot LNG ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559 ปรับลดลงจากช่วงต้นเดือนเล็กน้อย 
 

3. ลิกไนต์/ถ่านหิน  
 การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน อยู่ที่ 25.6 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 3.3% โดยเป็นการผลิตลิกไนต์เพ่ิมขึ้น 10.4% 

เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนการนําเข้าถ่านหินลดลง 1.6% 
 การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ 11.3 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 12.1% จากความต้องการใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้าและในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 การใช้ถ่านหินนําเข้า อยู่ที่ 14.5 ล้านตัน ลดลง 1.5% โดยใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

4.7% แต่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลง 5.0% 
 

 4. ไฟฟ้า  
 กําลังการผลิตติดต้ังที่อยู่ในระบบ ของ กฟผ. ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 41,157 MW 

(ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า VSPP) โดย กฟผ. มีกําลังการผลิตในสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 40% รองลงมาคือ IPP 
36% SPP 15% และนําเข้า/แลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากต่างประเทศ 9% 

 การผลิตไฟฟ้า อยู่ที่ 134,490 GWh (รวมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า VSPP) เพ่ิมขึ้น 4.7% โดย
เช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 64% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมา
คือถ่านหินและลิกไนต์ 18% ทั้งน้ี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วน 6% มีการผลิตเพ่ิมขึ้นมากถึง 
22.1%ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน 

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 
22.28 น. ที่ระดับ 29,619 MW สูงกว่า peak ของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 27,346 MW อยู่ 8.3% จากอากาศที่ร้อนจัดใน
เดือนพฤษภาคม 2559  

 การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 122,687 GWh เพ่ิมขึ้น 5.5% ภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 8.8% และเพ่ิมขึ้นเกือบทุก
สาขาเศรษฐกิจยกเว้นการใช้ไฟฟ้าเพ่ือสูบนํ้าในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง 30.2% แต่เพ่ิมขึ้น 54.9% จากเดือนก่อน
หน้า เน่ืองจากช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกมากกว่าปกติส่งผลให้มีการสูบนํ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี การใช้ไฟฟ้าที่
เพ่ิมขึ้นคาดว่าเกิดจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งรัดการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ 
รวมทั้งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 42% มี
การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 3.1% จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และการผลิต
นํ้าแข็ง 
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1.2 นโยบายและแผนที่เก่ียวข้อง 
1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สอดคล้องกับมาตราที่ 86 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและพลังงาน วรรค 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) สศช. ได้ยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเช่ือมโยงการผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าอันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
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การบริโภคคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งน้ีเพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศ
ไทยปี 2577 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่
ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอล การลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานรวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการ
ขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 

 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการขับเคล่ือน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญาเพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
แข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
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1.2.3 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 
กันยายน 2557 ในส่วนที่เก่ียวข้อง มีดังน้ี 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ข้อ 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่

เหมาะสมระหว่างนํ้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตร
ต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

1.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2563 ได้มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริมการลงทุน 
 เป้าประสงค์ 
 1.1 มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการ
บริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
 1.2 ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
 เป้าประสงค์ 
 2.1 การผลิต การแปรรูป บรรจุ จําหน่าย และการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้พลังงานท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย   
 2.2 ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 
 2.3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
 3.1 ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2 สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 
 3.3 ชุมชนมีการพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพ่ือสนองความต้องการตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
 4.1 กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล  
 4.2 กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่
ได้รับความเช่ือถือ 
 4.3 กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.4 อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สนพ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอํานาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี 

1) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 
2) กําหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และกําหนดกรอบการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
3) กําหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง 
4) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการ

พลังงานของประเทศ รวมท้ังบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 
5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.5 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
1.5.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัดผลผลติ หน่วยนบั ข้อมูลแผน/ผลการดําเนินการ ปี พ.ศ. 
56 57 58 59 

จํานวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน เรื่อง 5 

(32) 
10 
(14) 

12 
(20) 

14 
(49) 

ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับการ
ขยายผลในการนําไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 

(100) 
80 

(100) 
80 

(100) 
80 

(100) 
ร้อยละของการจัดทําข้อเสนอแนะของนโยบาย แผน
และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ร้อยละ 100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

 
1.5.2 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 เน่ืองจากตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังน้ันการ

นําผลมาเปรียบเทียบ จึงจะนําเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติเท่าน้ัน โดยมีผลดังน้ี 
 

มิติ ข้อมูลผลการดําเนนิการ ปี พ.ศ. 
56 57 58 59 

1. มิติภายนอก 4.6000 4.7000 5.0000 N/A 
2. มิติภายใน 4.7333 4.6073 4.9800 N/A 
ผลคะแนนรวม 4.6444 4.6652 4.9950 N/A 
หมายเหตุ :   N/A แสดงถึง  ไม่มีข้อมูล 
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 1.5.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 90 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดตามแผนฯ จํานวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดตามแผนฯ จํานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 และมีโครงการท่ี
ยกเลิก จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6 ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 

 สัดส่วนของการดําเนินโครงการตามแผนฯ พบว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะที่สํานักบริหารกลาง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กองนโยบาย
และแผนพลังงาน สํานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สํานักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สํานัก
นโยบายไฟฟ้า และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96.09, 91.76, 90.00, 
89.33, 80.00, 53.46 และ 50.00 ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 
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 1.5.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ระดับ โดยมีผลดังน้ี 
 

งบรายจา่ย ผลการดําเนนิการ (ผลการเบิกจ่าย/งบประมาณที่ได้รบั) (ล้านบาท) 
56 57 58 59 

1. ภาพรวม 81.2786 
(94.9371) 

89.0688 
(98.0422) 

91.0835 
(93.8415) 

85.3516 
(93.8075) 

2. งบลงทุน 3.6297 
(3.9530) 

0.5248 
(0.5335) 

3.5169 
(3.5169) 

3.0215 
(3.0898) 

3. งบรายจ่ายอ่ืน 11.0768 
(22.0000) 

19.4573 
(24.4515) 

15.8280 
(16.3990) 

7.5589 
(15.7525) 

 
 1.5.5 ความท้าทายที่สําคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
  ความท้าทายที่สําคัญของ สนพ. ตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 

ความท้าทายที่สําคัญ สิ่งที่ทา้ทาย 
ด้านพันธกิจ - มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานด้าน Smart Grid และ EV 

- มีการกําหนดหลักเกณฑ์ก๊าซธรรมชาติใหม่ และหลักเกณฑ์การนําเข้า NGV 
- กําหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และ
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
- มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการส่งเสริมการลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย  

ด้านปฏิบัติการ - มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการพัฒนา
เช่ือมโยงเครือข่าย/พันธมิตรที่มีศักยภาพในการผลักดันและดําเนินการด้านพลังงาน 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
- มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผนและ
มาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ควรมีการพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลด้านวิชาการ และห้องสมุด digital 

ด้านทรัพยากรบุคคล - พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทันกับสถานการณืทีเปลี่ยนแปลง 
- มีการสร้างระบบการเรียนรู้ และ Training อย่างเป็นระบบ 
- สร้างทีมปริซึม ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านปริมาณ และราคาได้เอง 

 
1.6 ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สนพ. ได้มีการสํารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีตัวอย่างการสํารวจ ดังน้ี 
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1.6.1 ผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. สรุปข้อเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี 
 การประเมินผลการดําเนินงานนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ 

Feed-in Tariff 
1) การนําข้อมูลการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาช่วยในการพิจารณาเรืองความย่ังยืนทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เห็นผลที่ชัดเจน 
2) เสนอให้ภาครัฐเป็นผู้ดูแล ควบคุม ราคากลางในการทํา competitive bidding เพ่ือกําหนดราคาที่ควร

จะเป็นและป้องกันการกดราคาที่ตํ่าเกินไป 
3) ในคําถามเรื่องการทํา Renewable zoning มีการทําบ้างหรือไม่และประกาศใช้เมื่อไหร่ ทางสถาบันที่

ปรึกษาแจ้งว่า ปัจจุบันการทํา Renewable zoning คาดว่ามีการดําเนินการอยู่โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

4) ในส่วนของราคาต้นทุน อุปกรณ์ที่สําคัญของเทคโนโลยีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกลงในปัจจุบัน มี
ผู้ค้าจํานวนมากที่ผลิตวัตถุดิบราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งทางสถาบันที่ปรึกษาได้มีการช้ีแจงว่า ใน
ปัจจุบันสถาบันทางการเงินต่างๆ ได้มีการรวบรวมผู้ค้าที่น่าเช่ือถือเป็นข้อมูลไว้เพ่ือการปล่อยกู้ 

5) เสนอให้มีการติดตามว่าในปัจจุผลวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้ เมื่อผ่านไป 10 – 15 ปี ในตอนนี้มีผลเป็น
อย่างไร  และวัสดุที่หมดอายุแล้วมีการกําจัดอย่างไร 

 การประเมินผลการดําเนินงานมาตรการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อความม่ันคงด้านพลังงาน  
1) อยากให้นําผลตัวเลขจริงจากกรมธุรกิจพลังงานมาใช้ในการวิเคราะห์ 
2) การสํารองมากเกินไป จะลดสภาพคล่องของการบริหารจัดการ 
3)  ผู้ค้านํ้ามันรับภาระในการสํารอง  การปรับเปลี่ยนปริมานการสํารองกระทบต่อสภาพคล่องในการลงทุน 
4) กลุ่มโรงกลั่นมีความสามารถในการสํารอง การบริหารจัดการ ได้เต็มที่อยู่แล้ว  เพียงแต่ต้องการการหารือ

ร่วมกันก่อนการกําหนดจริง 
5) อัตราการสํารองนํ้ามันทั้ง 2 ชนิดมีความเสี่ยงแตกต่างกัน และไม่สามารถทดแทนกันได้  ควรพิจารณาให้

รอบคอบเพ่ือความม่ันคงทางพลังงาน 
6) การเปรียบเทียบราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูป ก่อน-หลัง การปรับอัตราสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงสําเร็จรูป 

ไม่ได้บ่งบอกถึงราคาที่ถูกลงเป็นผลเน่ืองการการปรับลดอัตราการสํารองนํ้ามัน  แต่เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงและการปรับโครงสร้างอัตราภาษี 

 การประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี 2565 
– 2566  
1) เสนอว่าทางสถาบันที่ปรึกษาคิดถึงแต่ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าถ้าการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่

สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี 2565 – 2566 ทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ไม่ได้มีการคิดถึงผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในด้านอ่ืนๆ เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น 
อยากให้มีการคิดวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนอ่ืนๆ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

 การการประเมินผลการดําเนินงานแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 
1) ในการวิเคราะห์ความมั่งคงด้านพลังงาน การนําเข้านํ้ามันยังเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2558 และ 2559 เน่ืองจาก

การใช้นํ้ามันไม่ได้ลดลงตามแผนเน่ืองจากจากราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างมากและการปรับเปลี่ยนชนิดของ
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

2) การวิเคราะห์ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของการประหยัดพลังงานและความยั่งยืนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลลดลงที่สําคัญมากจากเรื่องใด 
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 การประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) 
1) ในการนําข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาวิเคราะห์ เสนอให้นําข้อมูลของทั้งประเทศมาคิดแทนการใช้ข้อจาก 

กฟผ. เพียงอย่างเดียว 
2) ในการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน  

อยากให้วางเป้าหมายในการใช้พลังงานจาก fossil base ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งประเทศก่อน
และให้พลังงานทดแทนเป็นตัวช่วย 

3) ปัญหาในเร่ืองของการทําความเข้าใจกับชุมชน 
4) การใช้ Voluntary scheme ไม่ตอบโจทย์ 
5) การดําเนินการแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) ที่ไม่ได้ตาม

เป้าเป็นผลกระทบมาจากการดําเนินการที่ล่าช้าของโรงไฟฟ้าภาคใต้ 
6) ในการการดําเนินการที่ล่าช้าของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า ควรมีการจัดการเร่งรัดเพ่ือเสริมความม่ันคง

ทางพลังงานในเชิงพ้ืนที่และมีทิศทางการจัดการ 
 

1.7 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1) ควรกําหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาพลังงานเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆโดยคํานึงถึงความสําคัญของ
พลังงานในอนาคต เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ โดยประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรเอกชน (NGOs)ควรกําหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศให้ชัดเจนในระยะยาว 20 ปี ทั้งในส่วนของพลังงานหลักและพลังงานทดแทน
ต่างๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน (Power Development Plan: PDP) ของประเทศที่กําหนดแนว
ทางการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆ และควรบูรณาการแผนให้เช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานของอาเซียน
และประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 

2) การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ผลิตจากพืชพลังงาน เช่น นํ้ามันดีเซลจากปาล์มนํ้ามัน ส่งผลให้ปาล์ม
นํ้ามันมีราคาสูง ควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ เพ่ือกําหนดสัดส่วนปริมาณ
การผลิตให้มีความชัดเจน เน่ืองจากประเทศไทยมีพลังงานสํารองจํานวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งน้ี ไม่รวมพลังงานถ่านกินเน่ืองจากอาจมีปัญหาการต่อต้านจากประชาสัมคมและหากมีการนําถ่าน
หินมาผลิตกระแสไฟฟ้าควรทําความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชน พร้อมกับกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่
ชัดเจนเพ่ือลดการต่อต้านจากประชาชนควรสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการประหยัดพลังงาน เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และควรมี
มาตรการด้านภาษีสนับสนุนเพ่ือให้การจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานสามารถจําหน่ายและเป็นที่นิยม
มากย่ิงขึ้น ควบคู่กับการกําหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาษีนําเข้าหรือยกเว้นภาษีวัตถุดิบ และ
สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ 

3) ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้า เน่ืองจากการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนมีต้นทุนสูง โดยภาครัฐกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและสัดส่วนการลงทุนให้มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม รวมท้ังพิจารณากําหนดกลยุทธ์ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้ภาระตกอยู่ที่
ประชาชนมากเกินไป 

4) ปัจจุบันมีการใช้เงินกองทุนนํ้ามันอุดหนุนราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LPG) 
เพ่ือจําหน่ายให้กับประชาชนได้ในราคาตํ่ากว่าความเป็นจริงมากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับ
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ราคาต้นทุนที่แท้จริง ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้รับทราบสถานการณ์ที่แท้จริงเพ่ือลดการต่อต้านและมี
การปรับราคาจําหน่ายให้เหมาะสมกับต้นทุน 

 
2.  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ สนพ. 
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ สนพ. แล้ว สรุปได้ดังน้ี 
 

  2.1 สภาวะแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่ายและง่ายต่อการ

ถ่ายทอดนโยบาย  
- มีแหล่งงบประมาณพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจ  
- มีองค์ความรู้และศักยภาพในด้านพลังงานทุกด้าน  
- การเป็นฝ่ายเลขาฯให้กับคณะกรรมการท่ีกําหนด

นโยบายพลังงานระดับชาติ  
- เป็นหน่วยงานกลางในการอบรม วิเคราะห์ และ

เผยแพร่ข้อมูลพลังงาน  
- บุคลากรมีคุณภาพในการทํางาน 
- บุคลากรมีความรู้สึกเก่ียวกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ  
- ดําเนินงานเชิงรุก 

- อัตรากําลังมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของสนพ.  
- แนวทางการนํานโยบายมาสู่การปฏิบัติยังขาด

ความชัดเจน  
- สนพ. ทํางานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ขาดการริเริ่ม

สร้างสรรค์  
- ขาดการวิจัยเชิงนโยบายและการเสนอแนะ

นโยบายใหม่ๆ 
- การจ้างที่ปรึกษามาทํางานแทน ทําให้บุคลากร

ของสนพ.ขาดทักษะในการทํางาน 
- ภาพลักษณ์องค์กร “ด้านความโปร่งใส”  
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่มี

ความชัดเจน 
- บุคลากรขาดความใส่ใจในภารกิจด้านอ่ืนที่ไม่ใช่

ภารกิจหลักของตนเอง 
 

 
 

1.2. สภาวะแวดล้อมภายนอก 
   

โอกาส อุปสรรค 
- นโยบายของรัฐบาลให้ความสนใจกับการพัฒนาด้าน

พลังงานมากขึ้น  
- เทคโนโลยีพลังงานสามารถนํามาใช้ในการผลิตพลังงาน

ทดแทนได้มากขึ้น ทําให้แผนงานด้านการส่งเสริม
พลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

- มีกลไกระดับประเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น 
กองทุนพลังงาน  

- ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนมากขึ้น  

- นโยบายทางการเมืองมีความผันผวนมาก  
- นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเน่ืองและ

ชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน

พลั ง งาน  ส่ งผลใ ห้ เ กิดการคั ดค้ าน ในการ
ดําเนินการด้านพลังงาน  

- ความต้องการพลังงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
- NGO ในเมืองไทย ใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใน

การต่อต้านการดําเนินงานด้านพลังงาน 
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โอกาส อุปสรรค 
- หน่วยภายนอกเห็นความสําคัญด้านพลังงานและพร้อม

จะให้ความร่วมมือในการดําเนินการของ สนพ.  
- ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศ  
- การเกิดสมัชชาพลังงาน 

- ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่คุ้มค่า 
และไม่ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 

- ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวง 

- ราคาพลังงานกําลังมีความผันผวน  
- กําลังมีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ขึ้นเป็นศูนย์ข้อมูล

ด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน  
- การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาพลังงาน

ของประเทศ (ดําเนินการได้ช้า และมีความ
เก่ียวเน่ืองกับหลายหน่วยงาน)  

- กําลังมีการจัดต้ังสมัชชาพลังงานในประเทศไทย 
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บทที่ 3 
การกําหนดทิศทางขององคก์ร 

(Strategic Direction Setting) 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และผล
การดําเนินการที่ผ่านมา สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร ได้
ดังน้ี 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผน

ด้านพลังงานเพ่ือความย่ังยืนของประเทศ” 
 

2. พันธกิจ 
1) เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2) เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
3) เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4) กํากับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
6) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
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3. เป้าประสงค์ 
“มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและ

ย่ังยืน” 
 
4. ค่านิยมองค์กร 

 

“มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย เป้าหมายส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 
 

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

(Strategic Formulation) 
 

 จากการจัดวางทิศทางองค์กรข้างต้น สนพ. ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดังน้ี 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน  
  (Energy Security and Sustainability) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ 
   (Policy Driving) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
   (EPPO Excellence) 
  

2. ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
กําหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายการดําเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. 
61 62 63 64 

1. สร้างสรรค์นโยบายพลังงาน
เพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน 

1.1.1 จํานวนนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางที่นําไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน 

3 3 3 3 

1.2.1 จํานวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน 

1 1 1 1 

1.3.1 จํานวนนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมให้ เ กิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 

1.4.1 จํานวนนโยบาย มาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 

2. ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
ของประเทศ 

2.1.1 จํานวนมาตรการและโครงการท่ี
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น แ ผ น บู รณ า
การพลังงานระยะยาวของประเทศ 

17 19 21 23 

2.2.1 จํานวนข้อเสนอแนะนโยบายและ
แผนด้านพลังงานท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผล 

2 2 2 2 

2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดําเนินนโยบายพลังงาน 
 

60 65 70 75 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี พ.ศ. 
61 62 63 64 

3.มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

3 4 5 5 

3.1.2 จํานวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน 

14 14 14 14 

3.1.3 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน 

5 5 5 5 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. 

90 90 90 90 

3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กําหนด 

80 80 80 80 

3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ สนพ. 

4.7 4.8 4.9 5.0 

3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT 

85 90 90 90 

3.4.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณท่ี
ได้รับจักสรรเงินกองทุน 

80 80 80 80 

 

3. กลยุทธ์หลัก 
กําหนดกลยุทธ์หลักของ สนพ. ดังน้ี  
1. สร้างสรรค์นโยบายเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงาน 
2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน 
3. จัดทํานโยบายเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
4. จัดทํานโยบายเพ่ือการกําหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
5. จัดทํานโยบายเพ่ือส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) 
6. จัดทํานโยบายและมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
7. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)  
8. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน PDP 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน AEDP 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน EEP 
12. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน OIL 
13. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน GAS 
14. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน 
15. สื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายพลังงาน 
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16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน 
18. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
19. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทํางานและองค์กร 
20. สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานให้บุคลากร 
21. พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทํางาน 
22. จัดการความรู้ภายในองค์กร 
23. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
24. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
25. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
26. กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรและเงินสนับสนุน 
27. พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกํากับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน

ให้มีประสทิธิภาพ 
 

4. แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ัน 

สนพ. ได้ดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณ ซึ่งให้ส่วนราชการจัดทําข้อมูลแผนปฎิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ใน
ระบบ E-budgeting ทาง Website ของสํานักงบประมาณ โดยดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการตามแผนภาพที่ 1 และมีความเช่ือมโยงกับทิศทาง
ของหน่วยงานตามแผนภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ 1  Flow chat การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสีป่ีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 
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แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงทิศทางขององค์กรของสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561   25 | P a g e  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ค่านิยม  "EPPO" 
“มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย เป้าหมายส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว” 

วิสัยทัศน ์
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้าน

พลังงานเพ่ือความยั่งยืนของประเทศ 

พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ

ประเทศ 
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว 
4. กํากับ ติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านพลังงานของประเทศ 
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ป ีพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

DNA : ความเป็นตัวตนขององค์กร 
“เก่ง กล้า ขยัน สร้างสรรค์ ทีม” 
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เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน 
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง

เพียงพอและยั่งยืน 
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกํากับดูแลกิจการและราคาพลังงาน 
3. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน 
4. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านอนุรกัษ์พลังงาน 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ร้อยละของขอ้เสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานทีไ่ด้รับการยอมรบัจากผู้พิจารณา

นโยบาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2. สัดส่วนการใช้กา๊ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินรอ้ยละ 61 
3. ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงทกุประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ร้อยละ 90

ผลผลิต/โครงการ 
1. ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
2. โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทํานโยบายดา้นพลังงาน 
3. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกํากับดแูลกิจการและราคาพลังงาน 
4. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน 
5. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. จํานวนของขอ้เสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบาย

พลังงาน มีเป้าหมายอย่างน้อย 16 เรื่อง 
2. ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทํานโยบายด้านพลังงาน การกํากับ

กิจการและราคาพลังงาน พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เสนอตอ่ผู้บริหาร สนพ. ร้อย
ละ 80 

 

กิจกรรม 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน 

 2. การวเิคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทํานโยบายด้านการจัดหาพลังงาน 
 6. ส่งเสริมให้มกีารจดัหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า 
 7. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 8. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการกิจการก๊าซธรรมชาติ 
 9. พัฒนาและส่งเสริมการแขง่ขนัในกิจการไฟฟา้ 
 10. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 11. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจดัทํานโยบายด้านการอนรกัษ์พลังงาน
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บทที่ 5 
การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) 

 
1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางและกลยุทธ์หลัก 

สําหรับแนวทางการสื่อสารน้ัน สนพ. กําหนดให้มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดของ สนพ. ดังน้ี 

1.1 จุดประสงค์ในการสื่อสาร 
1) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจทิศทางของ สนพ. นําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วางใจ รวมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 

1.2 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร 
1) ผู้บริหารของ สนพ.  
2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 

1.3 วิธีการและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
มีวิธีการและผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 

 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารของ สนพ.  1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/นําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 คร้ัง/ปี คณะทํางาน 
 2. ส่งแผนกลยุทธ์ฯ ท่ีได้รับการอนุมัติแล้วส่งให้ทุกสํานัก/ศูนย์ถือ

ปฏิบัติ 
1 คร้ัง/ปี กนย. 

 3. เสนอผลการดําเนินงานในท่ีประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/คร้ัง กนย. 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/สํานัก และ/หรือ 
ระดับบุคคล และชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ 

1 คร้ัง/ปี กพร. 

 2. ดําเนินการติดตามตามกําหนดระยะเวลา รอบ 6,9 และ 
12 เดือน 

กพร. 

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

ประจําปีลงในเว็บไซด์ของ สนพ. 
ตลอดปี กนย./ศพส. 

 3. การระบุไว้ท่ีบอร์ดท่ีแสดงถึงทิศทางของ สนพ. (วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) 

ตลอดปี สบก. 

 4. การตรวจสอบความเข้าใจเร่ืองทิศทาง (เช่น แบบสอบถาม)  1 คร้ัง/ป ี กพร. 
 

2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือให้ได้
ผลผลิต การจัดทํานโยบายและมาตรการด้านพลังงาน ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายการได้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สนพ. ตระหนักดีว่า “การ
ประสานงาน” เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญอันหน่ึง ดังน้ัน สนพ. จึงได้กําหนดวิธีการและขั้นตอน ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560    40 | P a g e  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 2.1 ผู้รับผิดชอบการประสานงาน 
  สนพ. ได้กําหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/กิจกรรมเป็นผู้ประสานงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ
การประสานงานในกิจกรรมท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน
พลังงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผนพลังงาน สํานักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สํานักนโยบายไฟฟ้า และ
สํานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผู้รับผิดชอบการประสานงานในกิจกรรมท่ี 2 การวิเคราะห์ 
พยากรณ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน ได้แก่ ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานในกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แก่ สํานักบริหาร
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 สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ  
 

 2.3 วิธีการประสานงาน 
  สนพ. ได้กําหนดแนวทางการประสานงานแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ ได้แก่ 
   การทําหนังสือแจ้งมติ 
   การต้ังคณะกรรมการเพ่ือประสานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะอนุกรรมการไบโอดีเซล เป็นต้น 
 
3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 การติดตามและประเมินผลของ สนพ. ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามลําดับการดําเนินงาน คือ  
 1) การติดตามและประเมินผลภายในหน่วยงานที่ดําเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรมทั้งที่อยู่ในแผน

และไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ และ  
 2) การติดตามและประเมินผลภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ของ สนพ. ดังน้ันหน่วยงานที่

ดําเนินการจึงควรแบ่งตามลําดับการดําเนินงานด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ลําดับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ 
 

 ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นหัวข้อการติดตามและประเมินผลเพ่ือนําสู่การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์ ที่ สนพ. 

ควรดําเนินการโดยสรุปมี 4 ประเด็น ซึ่งนํามาจาก CIPP Model ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้นในสามประเด็นหลัก คือ (1) 
ปัจจัยนําเข้า (2) กระบวนการ (3) ผลลัพธ์ และเพ่ิมเติมอีกหน่ึงประเด็นคือ (4) ผลกระทบ เน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
ระดับนโยบายของประเทศ มีดังน้ี 

(1)  การประเมินปัจจัยนําเข้า 
 (1.1) ผลการดําเนินงานตามกรอบเวลา 
 (1.2) ผลการดําเนินงานตามกรอบอัตรากําลัง 
 (1.3) ผลการดําเนินงานตามกรอบงบประมาณ 
 (1.4) วิธีการจัดการและบริหารทรัพยากร 
 
(2)  การประเมินกระบวนการ 
 (2.1) ผลการดําเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ 

บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 
 (2.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนด 
 (2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวก

และทางลบ 
 (2.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
 (2.5) ผลการดําเนินงานตามการมีส่วนร่วมอาจแสดงเป็นพัฒนาการของสัดส่วนของการเข้าร่วม 

หรือดังรูปที่ 4 
 

ลําดบัการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้ดําเนินการ 

รวบรวมผลสรุปจากผู้
จัดโครงการ 
-BAR/DAR/AAR 
-แบบฟอร์มติดตาม 
-อ่ืนๆ 

1. สนพ. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

2. สบก. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

3. ศพส. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

4. ส... กิจกรรมที่… 

ลําดบัการจดักิจกรรม
และรายงานผล 

หน่วยงานย่อย 
ท่ีดําเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

สนพ. 

 ราย 
 งาน
ผล 

การติดตามและ
ประเมินผล 

ภายในหน่วยงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล

ภาพรวม สนพ. 

 ราย 
 งาน
ผล 

สรุปภาพรวม 



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560    42 | P a g e  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: www.mut.ac.th/20110129073714Re.pdf 
รูปที่ 4 ระดับการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
 
(3)  การประเมินผลลัพธ์ 
 (3.1) ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน (Output) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้

หรือไม่ 
 (3.2) ผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงาน (Outcome) ว่ามีผลกระทบหรือสร้างผลสําเร็จเชิงนโยบาย

อย่างไร ใช้เวลาเท่าใดเพ่ือบรรลุผลสําเร็จน้ันและผลที่คนในองค์กรเกิดการพัฒนาเรียนรู้ตามแผนภาพ 
 (3.3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดําเนินงานทั้ง

ทางบวกและทางลบ (วิเคราะห์ความเสี่ยง) เพ่ือเป็นข้อมูลนําไปใช้วางแผนป้องกันในขั้นถัดไป 
 
(4)  การประเมินผลกระทบของโครงการ 
  เป็นการประเมินที่เน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ  โดย

ศึกษาว่าผลสําเร็จของโครงการท่ีได้ในข้อ 3 น้ัน สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงานหรือนโยบาย
ระดับประเทศหรือในวงกว้าง หรือมีความต่อเน่ือง หรือความย่ังยืนอย่างไร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดูห่างๆ 
อย่างห่วงๆ 

สังเกตการณ์
เข้าร่วม

แต่ไม่แสดง
ความคดิเห็น

ขาจรขาประจํา แกน
หลกั
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