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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 ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ
ใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 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  

แรงขับเคลื่อนการขยายตัวของความต้องการพลังงานหลัก เกิดจากสองปัจจัยพ้ืนฐานใหญ่ๆ คือการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้ต่อคน ทั้งนี้เนื่องจากพลังงานเป็น
สิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับชีวิตมนุษย์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น ก็มี
ความจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากข้ึนตามไปด้วย ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจขยายตัว รายได้ต่อคนเพ่ิมขึ้น 
ก็ย่อมมีแนวโน้มการใช้พลังงานส าหรับขับเคลื่อนการผลิต เศรษฐกิจ และการบริ โภคพลังงานของคนก็เพ่ิมขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากส่วนที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนของการขยายตัวของรายได้
ต่อคนจะมีส่วนส าคัญในการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าการขยายตัวของจ านวนประชากร  โดยในอีก 
20 ปีข้างหน้า การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการพลังงานเพ่ิมขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในทวีป
แอฟริกาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy) อาทิ จีนและอินเดีย 
โดยคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4  และมีความต้องการพลังงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
ซึ่งสัดส่วน 3 ใน 4 จากแหล่งพลังงานทั้งหมดมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล คือ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน
เชื้อเพลิง และคาดว่าจะมีการใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ ามันเชื้อเพลิงมี
สัดส่วนการใช้เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยจนเกือบคงที่ ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

   
ที่มา : BP Energy Outlook 2017 edition, www.bp.com/energyoutlook 

รูปที่ 1 อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และควำมต้องกำรใช้พลังงำนช่วงปี 2558 - 2578 
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 กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยรำยภำคส่วน (Final Energy Consumption by Sector)  
ในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าทุกภาคส่วนจะมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร จะใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร และภาคขนส่ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแบบชะลอตัว เนื่องจากการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในขณะที่ภาคการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่เผาไหม้ (Non-combusted) เช่น การใช้เป็น
วัตถุดิบในปิโตรเคมี ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 2.1 ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
ที่มา : BP Energy Outlook 2017 edition, www.bp.com/energyoutlook 

รูปที่ 2 แนวโน้มกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยรำยภำคส่วนช่วงปี 2558 - 2578 
 

 ควำมต้องกำรใช้พลังงำนตำมประเภทเชื้อเพลิง (Energy Demand by Fuel Type) 
น้ ำมันเชื้อเพลิง คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

จะเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงจาก 95 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 เป็น 110 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2578 โดยความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy) ในส่วนของประเทศในกลุ่ม 
OECD มีแนวโน้มความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง และการใช้
ทางเลือกอ่ืนในภาคขนส่ง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ (รูปที่ 3ก) อย่างไรก็ตาม ภาคขนส่ง
ยังคงเป็นภาคส่วนที่มีความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงสูงสุดในปี 2578 คิดเป็นร้อยละ 60 (รูปที่ 3ข) ทั้งนี้ ในภาคการ
จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง คาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศ OPEC ในตะวันออกกลาง จะยังคงความเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน
โลก เนื่องจากการเป็นเจ้าของแหล่งน้ ามันขนาดใหญ่ และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า (รูปที่ 3ค) 

 

            
  ก    ข     ค 

ที่มา : BP Energy Outlook 2017 edition, www.bp.com/energyoutlook 

รูปที่ 3 แนวโน้มควำมต้องกำรใช้ และกำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิงช่วงปี 2558 - 2578 
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ก๊ำซธรรมชำติ คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึนด้วยอัตราร้อยละ 1.6 ซึ่ง

เป็นอัตราที่สูงกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงและถ่านหิน โดยในปี 2578 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่
ร้อยละ 45 รองลงมาคือภาคการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 36 (รูปที่ 4ก) ส าหรับภาคการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
คาดการณ์ว่า ในปี 2578 การผลิตก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas) จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอัตราร้อย
ละ 5.2 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตคิดเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิต
หลัก รองลงมาคือประเทศจีน และทวีปแอฟริกา ตามล าดับ ในส่วนของก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม (Conventional Gas) 
จะมีการผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดานมาก คือ ร้อยละ 0.7 โดยก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจะ
มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รัสเซีย และออสเตรเลีย ตามล าดับ (รูปที่ 4ข)  นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า
ประเทศจีน และกลุ่มประเทศยุโรป จะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงกว่าก าลังการผลิตในประเทศ ส่งผลให้ ในปี 
2578 ต้องมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 80 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามล าดับ โดย
การน าเข้าในรูปของ LNG จะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  

 

 
        ก     ข    

ที่มา : BP Energy Outlook 2017 edition, www.bp.com/energyoutlook 

รูปที่ 4 แนวโน้มควำมต้องกำรใช้ และกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติช่วงปี 2558 - 2578  
 

ถ่ำนหิน คาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนด้วยอัตราที่ลดลงอย่างชัดเจน 
เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบายลดการใช้ถ่านหิน และเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ า ส่งผลให้อัตราการใช้ถ่านหินใน
โลกมีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ีในช่วง 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นทิศทางที่แตกต่างจากในอดีตซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2578 ประเทศจีนจะยังคงเป็นตลาดถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการใช้เกือบครึ่งของการ
ใช้ถ่านหินในโลก ส าหรับประเทศอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีอัตราความต้องการใช้ถ่านหินที่โตเร็วที่สุดในโลก 
จากร้อยละ 10 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2578 โดยส่วนที่เพ่ิมข้ึนจะน ามาใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ใน
ส่วนของประเทศในกลุ่ม OECD จะมีความต้องการใช้ถ่านหินลดลงกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากมีการใช้พลังงานทดแทน
และก๊าซธรรมชาติ ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า  

 
พลังงำนนิวเคลียร์ คาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์จะเพ่ิมขึ้นด้วย

อัตราร้อยละ 2.3 โดยในปี 2578 กลุ่มประเทศยุโรปจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ลดลงร้อยละ 30 
เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทยอยหมดอายุลง และมีการลงทุนสร้างใหม่น้อยมาก ประเทศ
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ญี่ปุ่นจะมีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ิมขึ้น แต่คาดการณ์ว่าก าลังการผลิตจะยังต่ ากว่าก่อนเหตุการณ์ฟูกุชิมา 
ส าหรับประเทศจีนคาดการณ์ว่าจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 1,100 TWh หรือ 3 
ใน 4 ของปริมาณความต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เพ่ิมขึ้นทั้งโลก  

 
พลังน้ ำ คาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการใช้พลังน้ าจะเพ่ิมข้ึนด้วยอัตราร้อยละ 1.8 โดยในปี 

2578 ประเทศจีนจะผลิตไฟฟ้าพลังน้ าเพิ่มข้ึน 430 TWh จากปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นที่ลดลงจากในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา เนื่องจากมีแหล่งผลิตที่มีศักยภาพลดลง ในขณะที่ประเทศบราซิลและอินเดียจะมีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า
เพ่ิมข้ึนประเทศละ 100 TWh  

 
พลังงำนทดแทน คาดการณ์ว่าแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า

จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน โดยเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 7.6 คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในปี 2578 ส่งผลให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ิมจากร้อยละ 7 ในปี 2558 เป็น
เกือบร้อยละ 20 ในปี 2578 โดยคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศยุโรปจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเกือบ
ร้อยละ 40 ในปี 2578 รองลงมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ตามล าดับ การที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนมีสาเหตุมาจากความสามารถในการแข่งขันของพลังงาน
แสงอาทิตย์และลมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมจะต่ ากว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน และสามารถแข่งขันได้กับก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน 
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รูปที่ 5 แนวโน้มควำมต้องกำรใช้พลังงำนทดแทนช่วงปี 2558 - 2578  
 

 ประเด็นส ำคัญท่ีคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ และกำรผลิตพลังงำน 
 ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle) คาดการณ์ว่าในปี 2578 ทั่วโลกจะมีปริมาณรถยนต์ 1,800 
ล้านคัน เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจาก 900 ล้านคันในปี 2558 ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ (Emerging Economy) เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของถนนพัฒนามาก
ขึ้น โดยประมาณการว่าประเทศนอกกลุ่ม OECD จะมีการใช้งานรถยนต์เพ่ิมขึ้นสามเท่าตัว โดยการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
คาดว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 1.2 ล้านคันในปี 2558 เป็น 100 ล้านคันในปี 2578 (รูปที่ 7) โดยประมาณ
การว่า 1 ใน 4 ของยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็น Plug-In Hybrid ซ่ึงใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง และอีก 3 ใน 4 เป็น 
Battery Electric Vehicle ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยคาดว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานค่าประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Economy Standard) ที่เข้มงวดขึ้น ราคา
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แบตเตอรี่ที่ลดลง นโยบายการส่งเสริมและอุดหนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล และความพึงพอใจในการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
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รูปที่ 7 แนวโน้มควำมต้องกำรใช้รถยนต์ช่วงปี 2558 - 2578  
 

 กำรจัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณน้ ามันส ารองพิสูจน์แล้ว (Proved Oil Reserve) ในปี 
2558 มีมากเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับ 35 ปีที่ผ่านมา ส าหรับปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน 
(Technically Recoverable Oil) มีประมาณ 2.6 ล้านล้านบาร์เรล โดย 1.7 ล้านล้านบาร์เรลอยู่ในบริเวณ
ตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช (CIS) และอเมริกาเหนือ ในขณะแนวโน้มความต้องการใช้ที่มีอัตราการเติบโตลดลง 
และคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2558 – 2578 จะมีปริมาณความต้องการใช้สะสมที่ 0.7 ล้านล้านบาร์เรล (รูปที่ 8ก) และ
ภายใต้สถานการณ์ท่ีปริมาณความต้องการใช้ต่ าลง ความสามารถในการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงในช่วง 20 ปีข้างหน้า มี
การคาดการณ์ว่าจะการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงในโลกจะมาจากผู้ผลิตต้นทุนต่ า (Low-Cost Producer) อาทิ กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 8ข) ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ การตอบสนองของราคา
ต่อปริมาณการจัดหาที่เพ่ิมขึ้นจากผู้ผลิตต้นทุนต่ า การตอบสนองของผู้ผลิตรายอ่ืนต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง และ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงกว่า 
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รูปที่ 8 ประมำณกำรปริมำณน้ ำมันที่ผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน (Technically Recoverable Oil)  
และปริมำณกำรจัดหำของผู้ผลิตต้นทุนต่ ำ (Low-Cost Producer) ช่วงปี 2558 - 2578  
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 กำรเติบโตของ LNG ในตลำดก๊ำซธรรมชำติ คาดการณ์ว่าแนวโน้มการจัดหา LNG ใน
ตลาดโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2578 ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ในปริมาณ 19 
พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รองลงมาคือ ประเทศออสเตรเลีย 13 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยการเติบโตอย่าง
รวดเร็วที่สุด จะเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีแรก (ปี 2558 – 2561) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โครงการเกิดใหม่เริ่มทยอยเสร็จ 
(รูปที่ 9ก) ส าหรับความต้องการใช้ LNG คาดการณ์ว่า ประเทศในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย มีความต้องการใช้สูงที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มประเทศยุโรป เนื่องจากความสามารถในการจัดหาในประเทศลงต่ าลง (รูปที่ 9ข)  
 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเติบโตของ LNG กับการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีการ
คาดการณ์ว่า LNG จะเติบโตมากเป็น 7 เท่าของการขนส่งทางท่อ โดยในปี 2578 คาดว่าสัดส่วนของ LNG จะเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 32 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการเติบโตของ LNG คือ สามารถขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ท่ัวโลก ตามการขึ้นลงของปริมาณการ
จัดหาและความต้องการใช้ในภูมิภาค โดยการจัดหาจากประเทศออสเตรเลีย รองรับความต้องการใช้ในทวีปเอเชีย 
การจัดหาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองรับความต้องการในส่วนที่ยังขาดในทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกากลางและใต้  
ดังนั้น ราคาก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการก าหนดราคาในตลาดโลก  
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รูปที่ 9 กำรจัดหำ และควำมต้องกำรใช้ LNG ช่วงปี 2558 - 2578  
 

 กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรใช้พลังงำนของประเทศจีน  ประเทศจีนมีความต้องการใช้
พลังงานมากท่ีสุดในโลก โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตของ GDP เกือบร้อยละ 10 ส่งผลให้
ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6 แต่ในปัจจุบันประเทศจีนก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเติบโต
ด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง (Energy-Intensive Industry) ให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการผลิตและการบริการที่ใช้พลังงานต่ า รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ า โดยคาดการณ์ว่า 
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า ประเทศจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 ส่งผลให้ความต้องการใช้
พลังงานเพ่ิมขึ้นในอัตราต่ ากว่าร้อยละ 2 และความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลดลงร้อยละ 3 ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก (รูปที่ 10ก) ส าหรับสัดส่วนของการใช้พลังงานขั้นต้นในปี 2578 ประมาณการว่า สัดส่วน
การใช้ถ่านหินจะลดลงจากประมาณ 2 ใน 3 ของพลังงานขั้นต้นทั้งหมด  ในขณะที่เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล (Non-
Fossil) อาทิ พลังงานทดแทน พลังน้ า และนิวเคลียร์ มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 25 นอกจากนี้ 
การใช้ก๊าซธรรมชาติยังมีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวเป็นร้อยละ 11 (รูปที่ 10 ข) 
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รูปที่ 10 แนวโน้มกำรเติบโตของ GDP และกำรใช้พลังงำนขั้นต้นของประเทศจีน ช่วงปี 2558 - 2578  
 

1.1.2 สถำนกำรณ์พลังงำนไทย (ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560)   
  ควำมต้องกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้น (Primary Commercial Energy 
Consumption) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ระดับ 2,162 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยการใช้เพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภทพลังงาน ยกเว้นการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงร้อยละ 0.7 
เนื่องจากการปรับโรงไฟฟ้าบางปะกงหน่วยที่ 3 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทส ารองฉุกเฉิน 
  กำรผลิตพลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้น (Primary Commercial Energy Production) อยู่ที่
ระดับ 975 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.2 โดยเป็นลดลงของการผลิตน้ ามันดิบ 
คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 13.3 0.6 และ 5.0 ตามล าดับ ตามการผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิต
ภายในประเทศ และในวันที่ 24 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2560 แหล่ง JDA เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือแหล่ง JDA-A18 ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ าเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อย
ละ 46.3 เนื่องจากฐานการผลิตที่ต่ า (สภาวะภัยแล้ง) และการผลิตลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 
  กำรน ำเข้ำ (สุทธิ) พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้น (Primary Commercial Energy Import 
(Net)) อยู่ที่ระดับ 1,370 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 เป็นการเพ่ิมขึ้นของการน าเข้า
พลังงานทุกประเภท โดยการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 32.9 เนื่องจากโรงไฟฟ้า
หงสา หน่วยที่ 3 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบของไทยตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2559 และการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ และ LNG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3 เนื่องจากการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศไทยไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเข้า LNG จากต่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการ
น าเข้า LNG แหล่งใหม่เพิ่มเติมจากประเทศออสเตรเลีย 
  กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำย (Final Modern Energy Consumption) อยู่ที่ระดับ 
1,520 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยการใช้น้ ามันส าเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อย
ละ 54 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 และการใช้ไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรองลงมา
ร้อยละ 21 มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 เช่นเดียวกับถ่านหินน าเข้า มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.3 ขณะที่การใช้ลิกไนต์
ลดลงร้อยละ 10.2 สอดคล้องกับการผลิตปูนเม็ด (Clinker) ในรอบ 6 เดือนมีปริมาณการผลิตลดลงถึงร้อยละ 3.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 2.4 
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  มูลค่ำกำรน ำเข้ำพลังงำน อยู่ที่ระดับ 477 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.0 ตามการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณการใช้และราคาน าเข้าพลังงาน โดยมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.5 และ
ร้อยละ 16 .5 ตามล าดับ จากความต้องการภายในประเทศที่ยังคงอยู่ ในระดับสูง ในส่วนของการน าเข้า  
ถ่านหิน การน าเข้าไฟฟ้า และการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4  27.5 
และ 80.0 ตามล าดับ ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 10.2  ตามปริมาณการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติที่ลดลง 
  

1. น้ ำมัน  
  น้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
  - กำรผลิตน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท มีปริมาณ 240 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของ
ปริมาณความต้องการใช้ในโรงกลั่น ลดลงร้อยละ 8.6 โดยการผลิตน ้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 144 พันบาร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 13.3 เนื่องจากการผลิตที่ลดลงของหลาย ๆ แหล่ง อาทิเช่น แหล่งเอราวัณ แหล่งทานตะวัน แหล่ง
สิริกิติ์ และแหล่งสงขลา เป็นต้น และการผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 96 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.6 จาก
การผลิตลดลงของแหล่งผลิตคอนเดนเสทส าคัญ อาทิเช่น  แหล่งบงกช แหล่งอาทิตย์ และแหล่งภูฮ่อม เป็นต้น 

  - กำรน ำเข้ำและส่งออกน้ ำมันดิบ การน าเข้าน้ ามันดิบอยู่ที่ระดับ 879 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5.6 ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ด้านการส่งออกน้ ามันดิบอยู่ที่ระดับ 36 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.5  
  - ก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันดิบ ความสามารถในการกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,235 พันบาร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ 
(TOP) มีก าลังการกลั่น 275 พันบาร์เรลต่อวัน บางจาก (BCP) มีก าลังการกลั่น 120 พันบาร์เรลต่อวัน เอสโซ่ 
(ESSO) มีก าลังการกลั่น 177 พันบาร์เรลต่อวัน ไออาร์พีซี (IRPC) มีก าลังการกลั่น 215 พันบาร์เรลต่อวัน       พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก าลังการกลั่น 280 พันบาร์เรลต่อวัน สตาร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก าลัง การกลั่น 165 
พันบาร์เรลต่อวัน และโรงกลั่นน้ ามันฝาง (FANG) มีก าลังการกลั่น 2.5 พันบาร์เรลต่อวัน 

  - กำรใช้น้ ำมันดิบเพื่อกำรกลั่น อยู่ที่ระดับ 1,098 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของ
ความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 เนื่องจากมีโรงกลั่นน้ ามันหลายแห่งปิดซ่อมบ ารุง      ทั้งโรง
กลั่นน้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม (SPRC) หยุดซ่อมบ ารุงในวันที่ 2 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 มิถุนายน-24 
มิถุนายน โรงกลั่นบางจาก (BCP) หยุดซ่อมบ ารุงช่วงวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 พฤษภาคม-9 กรกฎาคม 
โรงกลั่นพีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) หยุดช่วงวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4 มิถุนายน-18 กรกฎาคม โรง
กลั่นไออาร์พีซี (IRPC)  หยุดซ่อมประจ าปีช่วงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม และโรงกลั่นเอสโซ่ (ESSO) หยุด
ฉุกเฉินช่วงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม และหยุดซ่อมบ ารุงวันที่ 2 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 
 

  ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
  -  การผลิตน้ ามันส าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 1,102 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้น
ของการผลิตน้ ามันส าเร็จรูปเกือบทุกประเภท ยกเว้นในส่วนของการผลิตน้ ามันก๊าด ลดลงร้อยละ 19.3 ขณะที่การ
ผลิตน้ ามันเบนซิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 จากการเพ่ิมการผลิตน้ ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการผลิตน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันเตาและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 6.6  4.3 และ
ร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 
  - กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 951 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นของ
การใช้น้ ามันส าเร็จรูปเกือบทุกประเภทตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการใช้ในภาคขนส่ง เนื่องจากปริมาณ
รถยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยการใช้น้ ามัน
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เบนซิน และน้ ามันดีเซล ซึ่งเป็นกลุ่มน้ ามันส าเร็จรูปส าคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของการใช้น้ ามันส าเร็จรูป
ทั้งหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.9 ตามล าดับ ส่วนการใช้น้ ามันเครื่องบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 ตาม
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพ่ิมข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น และการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 ตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นในภาค
ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 
  - กำรน ำเข้ำและส่งออกน้ ำมันส ำเร็จรูป การน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 75 พันบาร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 3.2 จากการผลิตน้ ามันส าเร็จรูปมีความเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ด้านการส่งออกน้ ามัน
ส าเร็จรูป เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 อยู่ที่ระดับ 163 พันบาร์เรลต่อวัน 
 

 2.  ก๊ำซธรรมชำติ 
 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,026 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.3 

โดยเป็นการผลิตภายในประเทศร้อยละ 72 และน าเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 28 
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ การผลิตภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 3,609 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อย

ละ 5.5 จากการผลิตที่ลดลงของแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ส าคัญ อาทิ แหล่งเจดีเอ แหล่งบงกช แหล่งอาทิตย์ และแหล่ง
ทานตะวัน เป็นต้น 

 กำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซธรรมชำติเหลว อยู่ที่ระดับ 1,416 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการน าเข้า LNG ร้อยละ 43.1 ส่วนหนึ่งเพ่ือชดเชยปริมาณก๊าซธรรมชาติในส่วน
ที่ขาดหายไปจากเมียนมาร์ที่หยุดซ่อมบ ารุงแหล่งยาดานา และแหล่งซอติกา ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 
ตามล าดับ และส่วนหนึ่งเป็นการน าเข้า LNG เพ่ือน ามาใช้อุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 

 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ อยู่ที่ระดับ 4,692 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.4 โดยการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 มีการใช้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 13.5 ในขณะที่การใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ลดลงร้อย
ละ 6.1 อยู่ท่ีระดับ 2,724 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากปรับโรงไฟฟ้าบางปะกงหน่วยที่ 3 เป็นโรงไฟฟ้าประเภท
ส ารองกรณีฉุกเฉิน และการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ (NGV) สัดส่วนร้อยละ 5 การใช้ลดลงถึงร้อยละ 14.2 
เนื่องจากราคาขายปลีกน้ ามันส าเร็จรูปในประเทศยังคงอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก ท าให้ผู้ใช้รถยนต์บางส่วนหันไปใช้
น้ ามันแทน NGV ขณะที่การใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม สัดส่วนร้อยละ 15 มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 
 

3. ลิกไนต์/ถ่ำนหิน  
 กำรจัดหำลิกไนต์/ถ่ำนหิน ปริมาณการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน อยู่ที่ระดับ 9,346 พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยการผลิตลิกไนต์ มีปริมาณ 2,124 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 
โดยร้อยละ 95 ของการผลิตลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะของ กฟผ. จ านวน 2,018  พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จ านวน 106 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ การน าเข้า
ถ่านหิน มีปริมาณ 7,222 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4  และการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ปริมาณการใช้
อยู่ที่ระดับ 9,505 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 

 กำรใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 2,161 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 โดยร้อยละ 94 ของ
ปริมาณการใช้ลิกไนต์เป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 6 น าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
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อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ ในกระบวนการผลิตปูน และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ลิกไนต์
ในอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 10.7 ตามปริมาณการผลิตปูนเม็ดที่ลดลง 

 
4. ไฟฟ้ำ  

 ก ำลังผลิตในระบบไฟฟ้ำของ กฟผ. (System Generating Capacity) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2560 อยู่ที่ระดับ 41,723.25 เมกะวัตต์ (ไม่รวม VSPP) เป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 16,071 เมกะวัตต์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจาก IPP จ านวน 14,949 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 รับซื้อจาก SPP จ านวน 
6,826 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 และน าเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จ านวน 3,877 เม
กะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 โดยก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 จ านวน 481 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เข้าระบบเพิ่มขึ้นการผลิตไฟฟ้า  

 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจ านวน 100,450             
กิกะวัตต์ชั่วโมง (รวม VSPP) ลดลงร้อยละ 0.04 สรุปรายละเอียดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ดังนี้ 
 

 - การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด   อยู่
ที่ระดับ 60,306 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 6.9 เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์หยุดจ่ายก๊าซ และปรับ
โรงไฟฟ้าบางปะกงหน่วยที่ 3 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทส ารองกรณีฉุกเฉิน 
 - การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 อยู่ที่ระดับ 18,527 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
ลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หยุดซ่อมบ ารุงในช่วงเดือนมกราคม 2560 
 - การผลิตไฟฟ้าจากน ้ามันเตาและน ้ามันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 อยู่ที่ระดับ 113 กิกะวัตต์
ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 53.3  
 - การผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้า สัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 2,566 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.5 
เนื่องจากฐานที่ต่ าในปี 2559 จากปัญหาภัยแล้ง 
 - การน้าเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 อยู่ที่ระดับ 
11,366 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.3  
 - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในระบบของ กฟผ. ที่รวมในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ประเภทพลังงานหมุนเวียนทั้งสัญญา Firm และ Non-Firm และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 7,572 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.6 เนื่องจากมีโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP เข้า
ระบบเพ่ิมขึ้น 

 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดของระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เกิดเมื่อวันที่  
4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น. โดยในระบบของ 3 การไฟฟ้าอยู่ที่ 30 ,303.4 เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 2.2 
(Peak ในระบบ กฟผ. อยู่ที่ 28,578 เมกะวัตต์) ทั้งนี้ Peak ปีนี้ลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่มี
ลมมรสุมพัดผ่านท าให้มีฝนตกเร็วกว่าฤดูกาลปกติ ประกอบได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนตามมาตรการ
รณรงค์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนมาใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กำรใช้ไฟฟ้ำ รวมทั้งสิ้น 91,983 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในไตรมาสสองของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.7 ภาคเกษตรกรรมมีอัตราความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
สูงสุดถึงร้อยละ 54.0 เนื่องจากผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาหลักที่มีการ
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ใช้ไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 เกิดจากความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญ อาทิเช่น อาหาร เหล็กและโลหะพ้ืนฐาน อิเล็กทรอนิกส์ ยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ส าหรับ ภาคครัวเรือน สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 24 ใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.2 ด้าน ภาค
ธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 24 มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และการขยายตัว
ของภาคบริการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไร ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.3 ไฟ
ไม่คิดมูลค่า ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 และสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 
 

 

1.2 นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

สอดคล้องกับมาตราที่ 72 รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน (5) ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังง าน
ทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 

1.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  การสร้างความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการ
บริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการ
ด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่
มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

 

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 
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1.3 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำน 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2563 ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความม่ันคง และส่งเสริมการลงทุน 
 เป้าประสงค์ 
 1.1 มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการ
บริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
 1.2 ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
 เป้าประสงค์ 
 2.1 การผลิต การแปรรูป บรรจุ จ าหน่าย และการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย   
 2.2 ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 
 2.3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
 3.1 ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2 สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 
 3.3 ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพ่ือสนองความต้องการตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
 4.1 กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล  
 4.2 กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่
ได้รับความเชื่อถือ 
 4.3 กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1.4 นโยบำยกำรขับเคลื่อนภำรกิจกระทรวงพลังงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน (พลเอก อนันตพร 
กำญจนรัตน์) 

การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ยังคงเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 โดยให้ทุก
หน่วยงานด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ แต่ให้มีการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ และการปรับแผนบูรณาการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผน
ให้สามารถรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงผูกมัดในเชิงพันธสัญญากับต่างประเทศ อาทิ การลดการปล่อย CO2 ตามข้อตกลง COP21 
เป็นต้น และต้องมีการพัฒนาการท างานของข้าราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง โดยปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในเชิงรุก รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
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1.5 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 
3) ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง 
4) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการ

พลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 
5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.6 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.6.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ 
ข้อมูลแผน/ผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 
57 58 59 60 

จ านวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้าน
พลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน 

เรื่อง 
10 
(14) 

12 
(20) 

14 
(49) 

16 
(49) 

ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับการ
ขยายผลในการน าไปปฏิบัติ 

ร้อยละ 
80 

(100) 
80 

(100) 
80 

(100) 
80 

(100) 
ร้อยละของการจัดท าข้อเสนอแนะของนโยบาย แผน
และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

 

1.6.2 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 เนื่องจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังนั้นการ

น าผลมาเปรียบเทียบ จึงจะน าเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติเท่านั้น โดยมีผลดังนี้ 
 

มิติ 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร ปี พ.ศ. 

57 58 59 60 
1. มิติภายนอก 4.7000 5.0000 4.2667 N/A 
2. มิติภายใน 4.6073 4.9800 4.7000 N/A 
ผลคะแนนรวม 4.6652 4.9950 4.3667 N/A 
หมายเหตุ :   N/A แสดงถึง  ไม่มีข้อมูล 
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 1.6.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  ผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 91 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดตามแผนฯ จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 และมีโครงการที่
ยกเลิก จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6 ดังภาพที่ 1 

 

 

 สัดส่วนของการด าเนินโครงการตามแผนฯ พบว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
100.00 ในขณะที่ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักบริหารกลาง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
กองนโยบายและแผนพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.) ส านัก
นโยบายไฟฟ้า และส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96.69, 96.67, 96.47, 
91.67, 86.67, 80.00, 80.00 และ 76.00 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 
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 1.6.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ระดับ โดยมีผลดังนี้ 
 

งบรำยจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินกำร (ผลกำรเบิกจ่ำย/งบประมำณที่ได้รับ) (ล้ำนบำท) 
57 58 59 60 

1. ภาพรวม 89.0688 
(98.0422) 

91.0835 
(93.8415) 

85.3516 
(93.8075) 

96.3942 
(92.7194) 

2. งบลงทุน 0.5248 
(0.5335) 

3.5169 
(3.5169) 

3.0215 
(3.0898) 

0.6120 
(0.5933) 

3. งบรายจ่ายอื่น 19.4573 
(24.4515) 

15.8280 
(16.3990) 

7.5589 
(15.7525) 

19.8289 
(15.8375) 

 
 1.6.5 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้ำนพันธกิจ ด้ำนปฏิบัติกำร และด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 
  ความท้าทายที่ส าคัญของ สนพ. ตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเจตนารมณ์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญ สิ่งท่ีท้ำทำย 
ด้านพันธกิจ - การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้รองรับ Prosumer 

- มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน Smart Grid และ EV 
- ก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และ
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
- มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการส่งเสริมการลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ  

ด้านปฏิบัติการ - มีการพัฒนา Mobile Application ส าหรับรายงานและการให้ข้อมูลด้านพลังงานของ
ประเทศ 
- มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผนและ
มาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ควรมีการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการ และห้องสมุด digital 

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

 

1.7 ควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สนพ. ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีตัวอย่างการส ารวจ ดังนี้ 
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1.7.1 ผลกำรกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรับทรำบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
พลังงำนไฟฟ้ำในพื้นที่ภำคใต้ ของ คสช. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพ้ืนที่ 
14 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ 

- ภาคใต้มีความจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพ่ิมเพ่ือมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยควรมีการ
ก าหนดพ้ืนที่และกฎระเบียบในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่มีความชัดเจน รวมไปถึงแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจาก
มลพิษที่จะเกิดข้ึน 

- ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมี
ความเห็นว่า โรงไฟฟ้าจะช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น ส่วนฝ่ายที่เห็นต่างยังมีความกังวล
โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้นท่ีที่ยัง  

- ภาครัฐควรส่งเสริมการลดใช้พลังงาน และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้ น 
เนื่องจากเห็นว่าภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงดังกล่าว 

 
1.7.2 ผลกำรฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5) ตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่าง
กฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

- ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นความจ าเป็นของกองทุนน้ ามันฯ เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากกองทุนน้ ามันฯ เป็นกลไกของภาครัฐมานานกว่า 40 ปี ในการช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะ
ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงและรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศจากความผันผวนของตลาดโลก ช่วยลด
ผลกระทบต่อประชาชน และช่วยผ่อนปรนแรงกระทบโดยตรงจากราคาน้ ามันต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

- ส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการของวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ ามันฯ ตามมาตรา 5 (1) รักษาเสถียรภาพ
ระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง (2) 
สนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ ามันเชื้อเพลิงได้ และ (3) บรรเทาผลกระทบ
จากการปรับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส และส่วนวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 (4) และ 
(5) ให้กระทรวงพลังงานทบทวนถึงความจ าเป็น เนื่องจากได้ก าหนดให้กองทุนน้ ามันฯ มีจ านวนเงินไม่เกิน 40,000 
ล้านบาทและให้กู้เงินได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่เพียงพอ หากจะเรียกเก็บเพ่ิมจะเป็นการสร้าง
ภาระให้กับประชาชน 

- ให้มีการบริหารกองทุนน้ ามันฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง แต่องค์ประกอบใน
มาตรา 9(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงิน 
และด้านธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เสนอให้เพ่ิมด้านสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค อีก 1 คน 

 
1.7.3 ผลกำรฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใต้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินนโยบำย 

แผน และมำตรกำรที่ได้รับอนุมัติจำก กพช. ดังนี้ 
1) ดัชนีชี้วัด  

1.1) ด้านความมั่นคง: ควรมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการใช้พลังงาน การจัดหา ปริมาณส ารอง 
และความสามารถในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ในอนาคตมีแนวโน้มที่เชื้อเพลิงเพ่ือการผลิตพลังงานจะต้องมีการ
น าเข้ามามากขึ้น จึงควรมีดัชนีเพ่ือศึกษาในเรื่องของปริมาณและอัตราการน าเข้าที่เหมาะสม  ตลอดจนการผลิต
พลังงานเพื่อใช้เอง (Self-consumption) ด้วย 
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1.2) ด้านความมั่งคั่ง: ควรเพ่ิมตัวชี้วัดในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง เนื่องจากภาคการ
ขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงและมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน  
1.3) ด้านความยั่งยืน: ควรเพ่ิมตัวชี้วัดในเรื่องของการวัดความยั่งยืนจากข้อมูลการส ารวจชุมชนที่ผลิตพลังงาน
ทดแทนเพ่ือใช้เอง/ชุมชนพลังงานสะอาด และควรมีการแยกตัวชี้วัดรายประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas emission) อาทิ ภาคขนส่ง และอุตสาหกรรม ฯลฯ 
 

2) กำรพัฒนำระบบรวบรวม รำยงำน ติดตำม และสืบค้น 
- ในการติดตามการรายงาน ควรแนบเอกสาร มติการประชุมหรือรายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานและเพ่ิมความชัดเจน 
- ระบบการรายงาน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถรายงาน โดยระบุเป็นร้อยละความคืบหน้า

ได ้เนื่องจากบางครั้งการด าเนินงานไม่ได้มีก าหนดเวลาเล้วเสร็จที่แน่นอน  
- ควรมีการก าหนดความถี่ของการรายงาน เช่น รายงานเป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส พร้อมระบุ

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ผู้รับผิดชอบ หรือผู้รับเรื่องรายงานที่ชัดเจน 
- ควรปรับปรุงระบบติดตามให้มีการแสดงสถานะของมติไว้ด้านบนเพ่ือให้เห็นได้อย่างชัดเจนและ

สะดวกรวดเร็ว 
 

3) เครื่องมือ Thailand Energy Trilemma Index (TETI) ส ำหรับใช้ในกำรติดตำมประเมินผลของ
โครงกำรฯ 

- ควรมีการใช้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการประเมินค่าน้ าหนักของตัวชี้วัด 
- การเลือกใช้ตัวชี้วัดให้พิจารณาตัวชี้วัดในแผนของโครงการซึ่งมีการระบุไว้แล้ว 
- สัดส่วนค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ควรมีการทบทวนในทุกๆ 3 

หรือ 5 ปี 
- ควรน าแผนงานหรือเป้าหมายจากแผน Thailand Energy Integrated Blueprint มาประกอบเป็น

ดัชนีในการวิเคราะห์ในการประเมิน 
 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของ สนพ. 
  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กองนโยบายและแผนพลังงาน ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ สนพ. แล้ว สรุปไดด้ังนี้ 
 

  2.1 สภำวะแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- เป็นองค์กรขนาดเล็ก บริหารได้ง่ายและง่ายต่อการ
ถ่ายทอดนโยบาย  

- มีแหล่งงบประมาณพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจ  

- มีองค์ความรู้และศักยภาพในด้านพลังงานทุกด้าน  

- การเป็นฝ่ายเลขาฯให้กับคณะกรรมการที่ก าหนด
นโยบายพลังงานระดับชาติ  

- อัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อภารกิจของสนพ.  
- แนวทางการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติยังขาด

ความชัดเจน  
- การจ้างที่ปรึกษามาท างานแทน ท าให้บุคลากร

ของสนพ.ขาดทักษะในการท างาน 
- ภาพลักษณ์องค์กร “ด้านความโปร่งใส”  
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เป็นหน่วยงานกลางในการอบรม วิเคราะห์ และ

เผยแพร่ข้อมูลพลังงาน  

- บุคลากรมีคุณภาพในการท างาน 

- บุคลากรมีความรู้สึกเก่ียวกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ  

- ด าเนินงานเชิงรุก 

- การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่มี
ความชัดเจน 

- บุคลากรขาดความใส่ใจในภารกิจด้านอ่ืนที่ไม่ใช่
ภารกิจหลักของตนเอง 

 

 

1.2. สภำวะแวดล้อมภำยนอก 
   

โอกำส อุปสรรค 
- นโยบายของรัฐบาลให้ความสนใจกับการพัฒนาด้าน

พลังงานมากข้ึน  
- เทคโนโลยีพลังงานสามารถน ามาใช้ในการผลิตพลังงาน

ทดแทนได้มากขึ้น ท าให้แผนงานด้านการส่งเสริม
พลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

- มีกลไกระดับประเทศที่สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
กองทุนพลังงาน  

- ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนมากขึ้น  

- หน่วยภายนอกเห็นความส าคัญด้านพลังงานและพร้อม
จะให้ความร่วมมือในการด าเนินการของ สนพ.  

- ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศ  
- การเกิดสมัชชาพลังงาน 

- นโยบายทางการเมืองมีความผันผวนมาก  
- นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเนื่องและ

ชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน

พลั ง ง าน  ส่ งผ ล ให้ เ กิดการคั ดค้ าน ในการ
ด าเนินการด้านพลังงาน  

- ความต้องการพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
- NGO ในเมืองไทย ใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใน

การต่อต้านการด าเนินงานด้านพลังงาน 
- ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่คุ้มค่า 

และไม่ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 
- ขาดการบูรณาการด้านพลังงานร่วมกันระหว่าง

กระทรวง 
- ราคาพลังงานก าลังมีความผันผวน  
- ก าลังมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเป็นศูนย์ข้อมูล

ด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน  
- การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาพลังงาน

ของประเทศ (ด าเนินการได้ช้า และมีความ
เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน)  

- ก าลงัมีการจัดตั้งสมัชชาพลังงานในประเทศไทย 
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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 
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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 สนพ. ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
กลยุทธ์หลัก ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดังนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน  
  (Energy Security and Sustainability) 

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

2. ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำย 
ก าหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

61 62 63 64 
1. สร้างสรรค์นโยบายพลังงาน
เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 

1.1.1 จ านวนนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางท่ีน าไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน 

1 1 1 1 

1.2.1 จ านวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน 

1 1 1 1 

1.3.1 จ านวนนโยบายและมาตรการ
ส่ง เสริมให้ เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 

1.4.1 จ านวนนโยบาย มาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 

2. ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
ของประเทศ 

2.1.1 จ านวนมาตรการและโครงการที่
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น แ ผ น บู ร ณ า
การพลังงานระยะยาวของประเทศ 

13 15 17 19 

2.2.1 จ านวนข้อเสนอแนะนโยบายและ
แผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล 

2 2 2 2 

2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน 
 

60 65 70 75 



แผนปฏิบัติราชการส่ีปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. 2562   23 | P a g e  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย ปี พ.ศ. 

61 62 63 64 
3.มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
3 4 5 5 

3.1.2 จ านวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน 

14 14 14 14 

3.1.3 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน 

5 5 5 5 

3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 
สนพ. 

90 90 90 90 

3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

80 80 80 80 

3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
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
เงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจักสรรเงินกองทุน 

80 80 80 80 

 

3. กลยุทธ์หลัก 
ก าหนดกลยุทธ์หลักของ สนพ. ดังนี้  
1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน 
2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน 
3. จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
4. จัดท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
5. จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) 
6. จัดท านโยบายและมาตรการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
7. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)  
8. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน AEDP 
11. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน EEP 
12. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน OIL 
13. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน GAS 
14. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน 
15. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน 
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16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน 
18. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
19. สร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างานและองค์กร 
20. สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานให้บุคลากร 
21. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน 
22. จัดการความรู้ภายในองค์กร 
23. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
24. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
25. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
26. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากรและเงินสนับสนุน 
27. พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการก ากับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน

ให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 

สนพ. ได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 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 2562 
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แผนภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงทิศทำงขององค์กรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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ค่ำนิยม  "EPPO" 
“มุ่งควำมเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่ำย เป้ำหมำยส่วนรวม 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. 2562 – พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

กระทรวงพลังงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู  

DNA : ควำมเป็นตัวตนขององค์กร 
“เก่ง กล้ำ ขยัน สร้ำงสรรค ์ ทีม” 
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เป้ำหมำยกำรให้บริหำรหน่วยงำน 
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการดา้นพลงังานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพฒันาประเทศอย่างเพียงพอ

และยั่งยนื 
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการดา้นการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. มีนโยบาย แผน และมาตรการดา้นก ากับดูแลกิจการและราคาพลังงาน 

 

 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการดา้นพลังงานทีไ่ด้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2. ปริมาณส ารองไฟฟา้ของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
3. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนตน้ทุนที่แท้จริง ร้อยละ 90 และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม 

ผลผลิต/โครงกำร 
1. ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
2. โครงการศึกษาและพฒันาการจดัท านโยบายดา้นพลังงาน 
3. โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการก ากับดูแลกิจการและราคาพลงังาน 

 

 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
1. จ านวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้าน

นโยบายพลังงาน มีเปา้หมายอยา่งน้อย 20 เร่ือง 
2. ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพฒันาแนวทางการจัดท านโยบายดา้นพลังงานเสนอต่อ

ผู้บริหาร สนพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพฒันาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการและราคาพลังงาน

เสนอต่อผู้บริหาร สนพ. ร้อยละ 80 
4. นโยบาย แผนและมาตรการทีไ่ดร้ับการขยายผลในการน าไปปฏบิัติ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 
กิจกรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน 
2. การวิเคราะห์ พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
3. สนับสนนุการปฏบิัติงานของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน  
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. ศึกษาและพฒันาแนวทางการจดัท านโยบายดา้นการจัดหาพลังงาน 
6. ศึกษาและพฒันาแนวทางการก ากับดูแลกิจการและราคาพลังงาน 
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1 1 1 1  การทบทวนและจดัท าแผน PDP ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์
ที่เปล่ียนแปลง

-       -       -       -        สนฟ.

 การทบทวนและจดัท าแผนโครงสร้างพื้นฐานกา๊ซธรรมชาติ -       -       -       -        สปป.
การทบทวนแผนรองรับสภาวะวกิฤติด้านพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 
2553

-       -       -       -        สนฟ.

-       -       -       -        สปป.

-       -       -       -        สปป.

1 1 1 1  การส่งเสริมให้เกดิการแขง่ขนัแบบสมบูรณ์ในธรุกจิกา๊ซ LPG -       -       -       -        สปป.

 การจดัท ากรอบแนวทางการเปิดเสรี NG -       -       -       -        สปป.

30.00   -       -       -        สนฟ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability)
1.1 มนีโยบายที่น าไปสู่
ความมั่นคงทางพลังงาน 
(Energy Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้าน
พลังงานใหมท่ี่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และรองรับ
การพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผน
พลังงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการ
จดัหาพลังงานให้เพียงพอกบัความต้องการของ

 การปรับปรุงค าส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 ให้สอดคล้องกบั
อ านาจหน้าที่ของ กบง.

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกดิจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ 
  (2) ด าเนินการผลักดันให้เกดิการปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบียบ

 โครงการปรับปรุงกฎหมายลูกให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.กองทุน
น้ ามนัเชื้อเพลิง

1.2 มนีโยบายด้าน
พลังงานที่สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกจิ 
(Economic 
Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการราย
ใหมใ่นธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบียน การก าหนด
เกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี (เชน่ 
การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน 
เพื่อให้เกดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบัผู้ประกอบการใน
ธรุกจิพลังงาน (เชน่ การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

 โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกจิการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม
 Prosumer ของกจิการไฟฟ้า

แผนปฏบิตัิราชการสี่ป ีประจ าป ีพ.ศ. 2562 - 2565

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ



กลยทุธห์ลกั/
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตน้ ามนัจากขยะพลาสติก 4.00     -       -       -        สปป.

 โครงการน าร่องการผลิตและใช ้BioSNG เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนระดับชมุชนในรูปแบบ Social Enterprise

-       -       -       -        สนอ.

2 2 2 2  โครงการพัฒนาและน าร่องรูปแบบและกลไกการใช ้EERS ที่
เหมาะสมกบัประเทศไทย

-       -       -       -        สนอ.

 โครงการสาธติการด าเนินการ EERS และพัฒนาปรับปรุงกฏ
ระเบียบ

-       -       -       -        สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชร้ถโดยสารไฟฟ้าที่
เหมาะสมกบัประเทศไทย

-       -       -       -        สนอ.

1.3 มนีโยบายที่น าไปสู่
การใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Energy 
Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกดิการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงานอยา่ง
มปีระสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า

1.2.3 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ 
(Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้าน
พลังงาน

1.2.2 จดัท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงานให้
เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่
เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแขง่ขนัใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1 1 1 1  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาประสิทธภิาพ

ระบบ Cogenerations ในโรงงานปาล์ม
-       -       -       -        สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตความร้อนจาก
พลังงานหมนุเวยีน

-       -       -       -        สนอ.

13 15 17 19  การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

0.07     0.07     0.07     0.07      สนฟ.

 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
 และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

0.06     0.06     0.06     0.06      สนฟ.

 การก ากบัการด าเนินงานแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (PDP2015)

-       -       -       -        สนฟ.

 โครงการส่งเสริมและสาธติการใชป้ระโยชน์จากกา๊ซไบโอ
มเีทนด้วยระบบท่อส่งกา๊ซเพื่อทดแทนกา๊ซหุงต้มในชมุชน
ต้นแบบ

-       -       -       -        สนอ.

 โครงการส่งเสริมการใชร้ะบบกกัเกบ็พลังงานส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน

-       -       -       -        สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตความร้อนจากกา๊ซชวีภาพ

-       -       -       -        สนอ.

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 3.00     3.00     3.00     3.00      สนอ.
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน 16.80   16.80   16.80    16.80    สนอ.
 โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษาด้าน
พลังงานทดแทน

7.00     7.00     7.00     7.00      สนอ.

 โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พัฒนาเทคโนโลยพีลังงาน
ทดแทน

300.00  300.00  300.00  300.00   สนอ.

1.4 มนีโยบายที่น าไปสู่
การใชพ้ลังงานทดแทนที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Environment)

1.4.1 จ านวนนโยบาย
มาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
ทดแทนและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
นโยบาย (Policy 
Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกดิการใชพ้ลังงาน
ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)



กลยทุธห์ลกั/
2561 2562 2563 2564 วธิกีารด าเนินการ 2562 2563 2564 2565

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
23.50   23.50   23.50    23.50    สนอ.

 โครงการประชาสัมพันธร์ณรงค์ประหยดัพลังงานภาคประชาชน 40.00   40.00   40.00    40.00    สนอ.
 โครงการลดการใชพ้ลังงานในภาครัฐ (EUI) 58.10   58.10   58.10    58.10    สนอ.
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 3.00     3.00     3.00     3.00      สนอ.
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน 16.80   16.80   16.80    16.80    สนอ.

6.00     6.00     6.00     6.00      สนอ.

500.00  500.00  500.00  500.00   สนอ.

 กลไกการบริหารจดัการน้ ามนัขาขึ้น -       -       -       -        สปป.

 การส่งเสริมแนวทางการเปิดเสรี NG -       -       -       -        สปป.

2 2 2 2  การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูรองรับการก ากบั ดูแล ติดตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน

-       -       -       -        สนอ.

 การก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน Smart Grid ของ 3 การ
ไฟฟ้า ตามแผนขบัเคล่ือน Smart Grid

-       -       -       -        สนฟ.

 การก ากบั ดูแล ติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
นโยบาย เป้าหมาย ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน

-       -       -       -        สนอ.

 การติดตามการด าเนินงานของ กกพ. ให้มกีารก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามนโยบายการก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2559- 2563

-       -       -       -        สนฟ.

 โครงการติดตามและประเมนิผลนโยบาย แผน และมาตรการที
ได้รับอนุมติัโดย กพช. และ กบง.

10.00   10.00   10.00    10.00    กนย.

 โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พัฒนาเทคโนโลยอีนุรักษ์
พลังงาน

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน Oil
 Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้ ามนัเชื้อเพลิง

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Gas
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Gas Plan
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางลด
การพึ่งพากา๊ซธรรมชาติ

2.2 ระบบกลไกการ
ติดตามและประเมนิผล
นโยบายพลังงานของ
ประเทศ (Energy 
Monitoring and 
Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมนิผล

2.2.1 มรีะบบ กลไก และการติดตาม ประเมนิผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืในการติดตาม
ประเมนิผล
  (2) ติดตาม และประเมนิผล กอ่น ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
 (3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมนิผล

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน EEP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจให้
ผู้ประกอบการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน  
  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

 โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน



กลยทุธห์ลกั/
2561 2562 2563 2564 วธิกีารด าเนินการ 2562 2563 2564 2565

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
55 60 65 70  โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจดัหา

ไฟฟ้า
10.00   -       10.00    -        สนฟ.

 รายงานผลความร่วมมอืด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ 
APEC

2.19     2.19     2.19     2.19      กนย.

2 3 4 5 3.00     -       -       -        ศพส.

 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู และระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับ EERS

-       -       -       -        สนอ.

การพัฒนาการจดัการงานวจิยัรูปแบบใหม ่(ระบบการรับ
ขอ้เสนองานวจิยัอเิล็คทรอนิคส์/ ระบบฐานขอ้มลูชว่ยบริหาร
จดัการวจิยั)

-       -       -       -        สนอ.

ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   1 = ระบบฐานข้อมูล (Database)   2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System)   3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(Decision Support System)   4 =  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)   5 =  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

2.3 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
และด าเนินนโยบาย 
(Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน

2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
พลังงาน
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพันธมติรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกนั
  (3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงานของ
ประเทศ (Citizen Control)
  (4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู (EPPO Excellence) 
3.1 เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใชเ้องโดยไมเ่ขา้ขา่ยระบบของการ
ไฟฟ้าหรือจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง

3.1.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมยั (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนขอ้มลูพลังงานของประเทศ
ให้ทันสมยัอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการขอ้มลูกลางด้านพลังงาน
ของประเทศ



กลยทุธห์ลกั/
2561 2562 2563 2564 วธิกีารด าเนินการ 2562 2563 2564 2565

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
14 14 14 14  การพัฒนาแบบจ าลองประเมนิแผนการลงทุนของ ปตท. กฟผ. -       -       -       -        ศพส.

 การพัฒนาขอ้มลูแบบจ าลองการผลิตไฟฟ้า PDP Modeling -       -       -       -        ศพส.

 การ Data warehouse & Data Mining -       -       -       -        ศพส.

 การวเิคราะห์ Energy Index -       -       -       -        ศพส.

 การจดัท าประมาณการความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของ
ประเทศ

-       -       -       -        ศพส.

 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-       -       -       -        ศพส.

 โครงการจดัต้ังทีมปริซ่ึม (Prism) -       -       -       -        สปป.+สนอ.
   - ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
   - ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review)

-       -       -       -        ศพส.

 การจดัท าขอ้มลู และประมาณการด้านพลังงานร่วมกบัสมาชกิ
ในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

0.09     0.09     0.09     0.09      ศพส.

 การวเิคราะห์และจดัท าประมาณการณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ

-       -       -       -        ศพส.

 การพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมอืพหุ
ภาคีและทวภิาคี

0.09     0.09     0.09     0.09      ศพส.

5 5 5 5  โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ส าหรับรายงาน
และให้บริการขอ้มลูด้านพลังงานของประเทศ

2.00     -       -       -        ศพส.

 โครงการเผยแพร่ขอ้มลู ในรูปแบบ Dynamic Web -       -       -       -        ศพส.

 การพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการ สนพ. (DOC) -       -       -       -        ศพส.

 โครงการเผยแพร่ขอ้มลูนโยบายและแผนพลังงาน
   - รายงานประจ าปีของ สนพ. 0.60     0.60     0.60     0.60      กนย.
   - วารสารนโยบายพลังงาน 3.20     3.52     3.87     4.26      สบก.
   - รายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.70     0.70     0.70     0.70      ศพส.

7.56     8.32     9.15     10.06    สบก. โครงการออกแบบและบูรณาการแผนยทุธศาสตร์การส่ือสาร 
ระบบอตัลักษณ์และวฒันธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
การมส่ีวนร่วม

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูและพยากรณ์สถานการณ์ด้าน
พลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วเิคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจบุัน 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วเิคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจดั
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มลูพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ขอ้มลูพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มลูพลังงานไป
ใชป้ระโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน



กลยทุธห์ลกั/
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 โครงการพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนงานวจิยัให้ไปใชป้ระโยชน์ -       -       -       -        สนอ.

85 90 90 90  โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้าง
สมอง)

-       -       -       -        สบก.

   - การแลกเปล่ียนเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นใน
ประเทศ   - การก าหนดหลักเกณฑ์การหมนุเวยีนงาน

 ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -       -       -       -        สบก.

 แผนการพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดี สบก.
   - การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย 
(คนขบัรถ รปภ. แมบ่้าน)

-       -       -       -        

   - การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.10     0.11     0.12     0.13      

 โครงการสวสัดิการ สนพ. -       -       -       -        สบก.

80 80 80 80  การจดัท าแผนพัฒนาบุคคลากร -       -       -       -        สบก.
 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
และสายงาน

สบก. + 
ส านัก

   - ด้านงานตรวจสอบภายใน 0.05     0.05     0.05     0.05      ตส.
   - การส่งเสริมการแขง่ขนัในธรุกจิพลังงาน 0.60     0.60     0.60     0.60      สปป.
   - ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 0.25     0.25     0.25     0.25      สนอ.

   - แผนจดัหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 0.19     0.19     0.19     0.19      สนฟ.
   - นโยบายก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า 0.34     0.34     0.34     0.34      สนฟ.
   - ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนและโรงไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ

0.27     0.27     0.27     0.27      สนฟ.

   - ด้านการติดตามและประเมนิผลนโยบาย 0.25     0.25     0.25     0.25      กนย.
  - ด้านการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.15     0.15     0.15     0.15      สบก.
  - ด้านการวเิคราะห์และพยากรณ์ด้านพลังงาน 0.25     0.25     0.25     0.25      ศพส.

3.2 บุคลากรมคีวามรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบุคลากรภายใน
องค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชงิบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน
 และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญของ
งาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อื่น
เพื่อสร้างทีมงานที่มปีระสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชวีติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอคุณภาพ
ชวีติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แกบุ่คลากร

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน สบก. + 

ส านัก
   - การพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้แกบุ่คลากร 0.20     0.20     0.20     0.20      ศพส.
   - การฝึกอบรมภาษาองักฤษ 0.40     0.40     0.40     0.40      สบก.
   - การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

0.05     0.05     0.05     0.05      สบก.

   - การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03     0.03     0.03     0.03      สบก.
   - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจติส านึกที่ดีต่อสังคม 0.05     0.05     0.05     0.05      สบก.
   - การอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักกฏหมาย 0.08     0.08     0.08     0.08      สบก.
   - การฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายเฉพาะด้าน 0.07     0.07     0.07     0.07      สบก.
   - การส่งบุคลากรอบรมการเขยีนหนังสือราชการและรายงาน
การประชมุ

0.04     0.04     0.04     0.04      สบก.

   - การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย

0.02     0.02     0.02     0.02      สบก.

 โครงการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
   - โครงการจา้งดุแลระดับบฐานขอ้มลูและเวบ็ไซด์ห้องสมดุ
ออนไลน์

0.06     0.07     0.07     0.08      สบก.

   - e-learning -       -       -       -        ศพส. + 
   - KM -       -       -       -        ศพส.

3.2.5 การวจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่(R&D)
  (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

 โครงการ Show and Share
   - ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละส านักน าเสนองานนวตักรรม/
งานวจิยัที่สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบัติงาน หรือความรู้ใหม่ๆ  
ที่ได้จากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เผยแพร่ให้แกบุ่คลากรอื่นใน
 สนพ.

0.01     -       -       -        สบก.

3.2.4 จดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge 
Management)
  (1) ก าหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร
ต้องการ (Knowledge Vision)
  (2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing)
  (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือขา่ย 
(Knowledge Assets)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
4.6 4.6 4.8 4.9  แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพ -       -       -       -        กพร.

   -  การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ
   -  การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.
   -  การจดัท าแผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานประจ าปี
 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สบก.
   - มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานประจ าปี -       -       -       -        กพร.
   - การปฏิบัติการตรวจสอบเชงิรุก -       -       -       -        ตส.

   - การส่งเสริมการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกบัมาตรฐานความโปร่งใส  ของ สนพ.

0.02     0.02     0.02     0.02      สบก.

   - การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิ
ของภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -        กนย.

   - การด าเนินงานวเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการใชจ้า่ย
งบประมาณ (PART)

-       -       -       -        กนย.

  - การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. -       -       -       -        สบก.
  - การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. -       -       -       -        สบก.

85 85 90 90 โครงการศึกษาและจดัท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ สนพ.  เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกจิดิจทิัลของประเทศ

3.00     -       -       -        ศพส.

 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 7.52     7.52     7.52     7.52      ศพส.
   - การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

   - การเพิ่มประสิทธภิาพการใชง้านเครือขา่ย (server) ด้วย 
Visual Machine (VM) และการใชบ้ริการ G-cloud Service

   - การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และเครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

   - การจดัหาคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or 
Notebook)

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมยัและเหมาะสมกบั
การปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart 
Work)

3.3.1 คะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
สนพ.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมธีรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กรสู่
ระดับมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการด้านการน า
เทคโนโลยมีาใช้

-       -       -       -        ศพส.

   - E-meeting

   - Work at Home

   - E-documents

80 80 80 80 0.64     0.64     0.64     0.64      สบก.

 โครงการประเมนิผลโครงการทีได้รับการจดัสรรเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

20.00   20.00   20.00    20.00    กนย.

 โครงการจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานของการเบิกจา่ยเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

0.20     0.20     0.20     0.20      สบก.

1,082.60 1,031.68 1,042.88 1,034.20  

3.4 บริหารกองทุน
พลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

3.4.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุนและระบบ
การก ากบัดูแลการติดตามและประเมนิผลการใชจ้า่ย
เงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

 โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
อดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใชท้รัพยากร และเงินสนับสนุน
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1  การทบทวนและจดัท าแผน PDP ใหส้อดคล้องกบัสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

-       -       -       -       สนฟ.

 การทบทวนและจดัท าแผนโครงสร้างพืน้ฐานกา๊ซธรรมชาติ -       -       -       -       สปป.

การทบทวนแผนรองรับสภาวะวกิฤติด้านพลังงานไฟฟา้ พ .ศ. 2553 -       -       -       -       สนฟ.
-       -       -       -       สปป.

-       -       -       -       สปป.

1  การส่งเสริมใหเ้กดิการแขง่ขนัแบบสมบรูณ์ในธรุกจิกา๊ซ LPG -       -       -       -       สปป.
 การจดัท ากรอบแนวทางการเปดิเสรี NG -       -       -       -       สปป.

30.00    -       -       -       สนฟ.

1.2 มีนโยบายด้าน
พลังงานที่สนับสนุนการ
พฒันาเศรษฐกจิ 
(Economic 
Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมใหเ้กดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพือ่ส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมใหเ้กดิผู้ประกอบการราย
ใหม่ในธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบยีน การก าหนด
เกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน )
  (2) เสนอนโยบายใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี (เช่น
 การปรับปรุงกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
พลังงาน เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด ) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพใหก้บัผู้ประกอบการใน
ธรุกจิพลังงาน (เช่น การพฒันาศักยภาพของ
โรงไฟฟา้ขนาดเล็ก)

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมัน่คงและยัง่ยนื (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่
ความมั่นคงทางพลังงาน 
(Energy Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพือ่ความมั่นคงด้าน
พลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะหเ์พือ่สร้างนโยบายและแผนด้าน
พลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปจัจบุนั และ
รองรับการพฒันาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะหแ์ละปรับปรุงนโยบายและแผน
พลังงานใหม้ีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการ
จดัหาพลังงานใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของ
ประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต

1.1.2 การพฒันาปรับปรุงกฎระเบยีบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปญัหาด้านพลังงานที่เกดิจาก
กฎระเบยีบต่าง ๆ 
  (2) ด าเนินการผลักดันใหเ้กดิการปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบยีบ

 การปรับปรุงค าส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 ใหส้อดคล้องกบัอ านาจ
หน้าที่ของ กบง.

 โครงการปรับปรุงกฎหมายลูกใหส้อดคล้องกบั พ .ร.บ.กองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง

 โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกจิการไฟฟา้รองรับแนวโน้ม 
Prosumer ของกจิการไฟฟา้
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก 4.00     -       -       -       สปป.

 โครงการน าร่องการผลิตและใช้ BioSNG เพือ่เปน็พลังงานทดแทน
ระดับชุมชนในรูปแบบ Social Enterprise

-       -       -       -       สนอ.

2  โครงการพฒันาและน าร่องรูปแบบและกลไกการใช้ EERS ที่
เหมาะสมกบัประเทศไทย

-       -       -       -       สนอ.

 โครงการสาธติการด าเนินการ EERS และพฒันาปรับปรุงกฏระเบยีบ -       -       -       -       สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาการใช้รถโดยสารไฟฟา้ที่เหมาะสม
กบัประเทศไทย

-       -       -       -       สนอ.

1.2.3 จดัท านโยบายเพือ่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ 
(Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพฒันาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่
การใช้พลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Energy 
Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ใหเ้กดิการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

1.2.2 จดัท านโยบายเพือ่การก าหนดราคาพลังงาน
ใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเปน็ธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงาน
ที่เปน็ธรรมและเปน็ที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแขง่ขนัใน
ภาคพลังงานใหเ้ปน็ธรรม

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟา้
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟา้สาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟา้

1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงานอยา่ง
มีประสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพือ่ให้
เกดิการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1  โครงการศึกษาความเปน็ไปได้ในการพฒันาประสิทธภิาพระบบ 

Cogenerations ในโรงงานปาล์ม
-       -       -       -       สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตความร้อนจากพลังงาน
หมุนเวยีน

-       -       -       -       สนอ.

15  การประสานความร่วมมือด้านไฟฟา้กบัประเทศในอนุภมูิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS)

0.07     -       -       -       สนฟ.

 การประสานความร่วมมือในการพฒันาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟา้ และ
การซ้ือขายไฟฟา้ระหวา่งประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)

0.06     -       -       -       สนฟ.

 การก ากบัการด าเนินงานแผนพฒันาก าลังการผลิตไฟฟา้ของประเทศ 
(PDP2015)

-       -       -       -       สนฟ.

 โครงการส่งเสริมและสาธติการใช้ประโยชน์จากกา๊ซไบโอมีเทนด้วย
ระบบท่อส่งกา๊ซเพือ่ทดแทนกา๊ซหงุต้มในชุมชนต้นแบบ

-       -       -       -       สนอ.

 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบกกัเกบ็พลังงานส าหรับการผลิตไฟฟา้
จากพลังงานหมุนเวยีน

-       -       -       -       สนอ.

 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
ความร้อนจากกา๊ซชีวภาพ

-       -       -       -       สนอ.

 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านพลังงานทดแทน -       -       3.00      -       สนอ.
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน -       -       16.80    -       สนอ.
 โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษาด้านพลังงาน
ทดแทน

-       -       7.00      -       สนอ.

 โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พฒันาเทคโนโลยพีลังงานทดแทน -       -       300.00  -       สนอ.

1.4 มีนโยบายที่น าไปสู่
การใช้พลังงานทดแทนที่
เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Environment)

1.4.1 จ านวนนโยบาย
มาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่
เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 : ขบัเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
นโยบาย (Policy 
Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บรูณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน PDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมใหเ้กดิการใช้พลังงาน
ทดแทนอยา่งเปน็รูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธเ์พือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ -       -       23.50    -       สนอ.
 โครงการประชาสัมพนัธร์ณรงค์ประหยดัพลังงานภาคประชาชน -       -       40.00    -       สนอ.
 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) -       -       58.10    -       สนอ.
 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านอนุรักษพ์ลังงาน -       -       3.00      -       สนอ.
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษพ์ลังงาน -       -       16.80    -       สนอ.

-       -       6.00      -       สนอ.

-       -       500.00  -       สนอ.

 กลไกการบริหารจดัการน้ ามันขาขึน้ -       -       -       -       สปป.

 การส่งเสริมแนวทางการเปดิเสรี NG -       -       -       -       สปป.

2  การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรองรับการก ากบั ดูแล ติดตามแผน
อนุรักษพ์ลังงาน

-       -       -       -       สนอ.

 การก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟา้ 
ตามแผนขบัเคล่ือน Smart Grid

-       -       -       -       สนฟ.

 การก ากบั ดูแล ติดตาม การด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามแผน นโยบาย 
เปา้หมาย ภายใต้แผนอนุรักษพ์ลังงาน

-       -       -       -       สนอ.

 การติดตามการด าเนินงานของ กกพ . ใหม้ีการก าหนดโครงสร้าง
อตัราค่าไฟฟา้เปน็ไปตามนโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559- 2563

-       -       -       -       สนฟ.

 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการทีได้รับ
อนุมัติโดย กพช. และ กบง.

10.00    -       -       -       กนย.

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Oil Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิม่ความมั่นคงด้านน้ ามันเชื้อเพลิง

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Gas
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Gas Plan
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึง่พากา๊ซธรรมชาติ

2.2 ระบบกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
นโยบายพลังงานของ
ประเทศ (Energy 
Monitoring and 
Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
  (1) พฒันาระบบและเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล
  (2) ติดตาม และประเมินผล กอ่น ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพือ่
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
 (3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล

 โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษาด้านอนุรักษ์
พลังงาน
 โครงการสนับสนุนการศึกษา วจิยั พฒันาเทคโนโลยอีนุรักษพ์ลังงาน

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน EEP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจให้
ผู้ประกอบการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิม่ประสิทธภิาพพลังงาน  
  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
60  โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจดัหาไฟฟา้ -       -       10.00    -       สนฟ.

 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC 2.19     -       -       -       กนย.

3 3.00     -       -       -       ศพส.

 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล และระบบสารสนเทศเพือ่รองรับ 
EERS

-       -       -       -       สนอ.

 โครงการศึกษาและจดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารของ สนพ.  เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิัลของ
ประเทศ

3.00     -       -       -       ศพส.

การพฒันาการจดัการงานวจิยัรูปแบบใหม่ (ระบบการรับขอ้เสนอ
งานวจิยัอเิล็คทรอนิคส์/ ระบบฐานขอ้มูลช่วยบริหารจดัการวจิยั )

-       -       -       -       สนอ.

3.1.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลพลังงานใหม้ี
ประสิทธภิาพและทันสมัย (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนขอ้มูลพลังงานของ
ประเทศใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ
  (2) พฒันาระบบฐานขอ้มูลใหค้รอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
  (3) พฒันาศูนยบ์รูณาการขอ้มูลกลางด้านพลังงาน
ของประเทศ

โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนที่ผลิต
ไฟฟา้เพือ่ใช้เองโดยไม่เขา้ขา่ยระบบของการไฟฟา้หรือจ าหน่ายไฟฟา้
ใหลู้กค้าตรง

ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   1 = ระบบฐานข้อมูล (Database)   2 = ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System)   3 = ระบบสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจ (Decision Support System)   4 =  ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)   5 =  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
และด าเนินนโยบาย 
(Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พงึพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบาย
พลังงาน

2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย
พลังงาน
  (1) พฒันาช่องทางในการรับฟงัความคิดเหน็และ
ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพนัธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเหน็และวเิคราะหร่์วมกนั
  (3) สร้างจติส านึกด้านการเปน็เจา้ของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
  (4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน /ร้อง
ทุกข์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
3.1 เปน็ศูนยก์ลางขอ้มูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มูลและ
สารสนเทศ
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
14  การพฒันาแบบจ าลองประเมินแผนการลงทุนของ ปตท . กฟผ. -       -       -       -       ศพส.

 การพฒันาขอ้มูลแบบจ าลองการผลิตไฟฟา้ PDP Modeling -       -       -       -       ศพส.

 การ Data warehouse & Data Mining -       -       -       -       ศพส.

 การวเิคราะห ์Energy Index -       -       -       -       ศพส.
 การจดัท าประมาณการความต้องการไฟฟา้สูงสุด (Peak) ของประเทศ -       -       -       -       ศพส.
 การพฒันาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

-       -       -       -       ศพส.

 โครงการจดัต้ังทีมปริซ่ึม (Prism) -       -       -       -       สปป.+สนอ.
   - ด้านปโิตรเลียมและปโิตรเคมี
   - ด้านอนุรักษพ์ลังงานและพลังงานทดแทน
 การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

-       -       -       -       ศพส.

 การจดัท าขอ้มูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกบัสมาชิกใน
ประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

0.09     -       -       -       ศพส.

 การวเิคราะหแ์ละจดัท าประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

-       -       -       -       ศพส.

 การพฒันาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหภุาคีและ
ทวภิาคี

0.09     -       -       -       ศพส.

5  โครงการพฒันาระบบ Mobile Application ส าหรับรายงานและ
ใหบ้ริการขอ้มูลด้านพลังงานของประเทศ

2.00     -       -       -       ศพส.

 โครงการเผยแพร่ขอ้มูล ในรูปแบบ Dynamic Web -       -       -       -       ศพส.

 การพฒันาศูนยป์ฏบิติัการ สนพ . (DOC) -       -       -       -       ศพส.

 โครงการเผยแพร่ขอ้มูลนโยบายและแผนพลังงาน
   - รายงานประจ าปขีอง สนพ . 0.60     -       -       -       กนย.
   - วารสารนโยบายพลังงาน 3.20     -       -       -       สบก.
   - รายงานสถติิขอ้มูลพลังงานของประเทศ 0.70     -       -       -       ศพส.

-       -       7.56      -       สบก.

 โครงการพฒันาระบบกลไกสนับสนุนงานวจิยัใหไ้ปใช้ประโยชน์ -       -       -       -       สนอ.

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพนัธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พฒันาช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มูลพลังงานไป
ใช้ประโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะหด้์านพลังงาน

 โครงการออกแบบและบรูณาการแผนยทุธศาสตร์การส่ือสาร 
ระบบอตัลักษณ์และวฒันธรรมองค์กรเพือ่ส่งเสริมภาพลักษณ์การมี
ส่วนร่วม

3.1.3 ร้อยละการ
เพิม่ขึน้ของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มูลพลังงาน

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.2 วเิคราะหข์อ้มูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วเิคราะหส์ถานการณ์พลังงานในปจัจบุนั 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วเิคราะหแ์นวทางการวางแผนและบริหารจดั
การพลังงานใหท้ันต่อสถานการณ์
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
90  โครงการพฒันาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) -       -       -       -       สบก.

   - การแลกเปล่ียนเจา้หน้าที่ปฏบิติังานที่หน่วยงานอืน่ในประเทศ
   - การก าหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวยีนงาน
 ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง -       -       -       -       สบก.

 แผนการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดี สบก.
   - การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภยั 
(คนขบัรถ รปภ. แม่บา้น)

-       -       -       -       

   - การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ .

0.10     -       -       -       

 โครงการสวสัดิการ สนพ . -       -       -       -       สบก.

80  การจดัท าแผนพฒันาบคุคลากร -       -       -       -       สบก.
 โครงการอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสาย
งาน

สบก. + ส านัก

   - ด้านงานตรวจสอบภายใน 0.05     -       -       -       ตส.
   - การส่งเสริมการแขง่ขนัในธรุกจิพลังงาน 0.60     -       -       -       สปป.
   - ด้านอนุรักษพ์ลังงานและพลังงานทดแทน 0.25     -       -       -       สนอ.
   - แผนจดัหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ 0.19     -       -       -       สนฟ.
   - นโยบายก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ 0.34     -       -       -       สนฟ.
   - ดูงานโรงไฟฟา้พลังงานหมุนเวยีนและโรงไฟฟา้ประเภทต่างๆ 0.27     -       -       -       สนฟ.
   - ด้านการติดตามและประเมินผลนโยบาย 0.25     -       -       -       กนย.
   - ด้านการเงิน การบญัชี และการพสัดุ 0.15     -       -       -       สบก.
   - ด้านการวเิคราะหแ์ละพยากรณ์ด้านพลังงาน 0.25     -       -       -       ศพส.

3.2 บคุลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พงึพอใจของบคุลากร 
สนพ.

3.2.2 ร้อยละของ
บคุลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.3 พฒันาทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพฒันาบคุลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จดัฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ทั่วไปในปฏบิติังาน

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งบคุลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อืน่ ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี
ระเบยีบ การแบง่งาน การจดัล าดับความส าคัญของ
งาน การแกไ้ขปญัหาในการท างาน )
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อืน่
เพือ่สร้างทีมงานที่มีประสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติที่ดีในการท างานให้
บคุลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพงึพอใจของบคุลากรที่มีต่อ
คุณภาพชีวติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิม่เติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหแ้กบ่คุลากร



กลยทุธห์ลัก/
2562 วิธกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป.

เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย
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โครงการ
 โครงการอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ทั่วไปในการปฏบิติังาน สบก. + ส านัก
   - การพฒันาความรู้ด้าน ICT ใหแ้กบ่คุลากร -       -       -       -       ศพส.
   - การฝึกอบรมภาษาองักฤษ 0.40     -       -       -       สบก.
   - การพฒันาบคุลากรเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏบิติังาน 0.05     -       -       -       สบก.
   - การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03     -       -       -       สบก.
   - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจติส านึกที่ดีต่อสังคม 0.05     -       -       -       สบก.
   - การอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักกฏหมาย 0.08     -       -       -       สบก.
   - การฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายเฉพาะด้าน 0.07     -       -       -       สบก.
   - การส่งบคุลากรอบรมการเขยีนหนังสือราชการและรายงานการ
ประชุม

0.04     -       -       -       สบก.

   - การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
และความเสมอภาคหญงิชาย

0.02     -       -       -       สบก.

 โครงการจดัการความรู้ใหเ้ปน็ระบบ
   - โครงการจา้งดุแลระดับบฐานขอ้มูลและเวบ็ไซด์หอ้งสมุดออนไลน์ 0.06     -       -       -       สบก.
   - e-learning -       -       -       -       ศพส. + สบก.
   - KM -       -       -       -       ศพส.

3.2.5 การวจิยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
  (1) สนับสนุนส่งเสริมใหบ้คุลากรผลิตผลงานวจิยั
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
และการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์

 โครงการ Show and Share
   - ส่งเสริมใหบ้คุลากรแต่ละส านักน าเสนองานนวตักรรม /งานวจิยัที่
สามารถน ามาใช้ในการปฏบิติังาน หรือความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เผยแพร่ใหแ้กบ่คุลากรอืน่ใน สนพ .

0.01     -       -       -       สบก.+ส านัก

3.2.4 จดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge 
Management)
  (1) ก าหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร
ต้องการ (Knowledge Vision)
  (2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing)
  (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือขา่ย 
(Knowledge Assets)
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ัด
เปา้หมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหล่งเงนิ (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
4.6  แผนงานพฒันาระบบบริหารองค์กรอยา่งมีประสิทธภิาพ -       -       -       -       กพร.

   -  การด าเนินการตามแผนปฏรูิปองค์การ
   -  การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏบิติังานของ สนพ .
   -  การจดัท าแผนพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังานประจ าปี
 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล สบก.
   - มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติังานประจ าปี -       -       -       -       กพร.
   - การปฏบิติัการตรวจสอบเชิงรุก -       -       -       -       ตส.
   - การส่งเสริมการปอ้งกนัและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นกบั
มาตรฐานความโปร่งใส  ของ สนพ .

0.02     -       -       -       สบก.

   - การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิติัภารกจิของ
ภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -       กนย.

   - การด าเนินงานวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จในการใช้จา่ย
งบประมาณ (PART)

-       -       -       -       กนย.

  - การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ . -       -       -       -       สบก.
  - การจดัท ารายงานการเงินประจ าปขีอง สนพ . -       -       -       -       สบก.

85  การด าเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏบิติัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

-       -       -       -       ศพส.

 โครงการพฒันาระบบ ICT เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 7.52     -       -       -       ศพส.
   - การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่การพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
   - การเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานเครือขา่ย (server) ด้วย Visual 
Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service

   - การปรับปรุง/พฒันา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพว่งต่างๆ

   - การจดัหาคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (PC or 
Notebook)

3.3.2 ระดับความพงึ
พอใจของบคุลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3.2 พฒันาระบบ ICT เพือ่เพิม่คุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พฒันาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกบั
การปฏบิติังาน
  (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพือ่ลดขัน้ตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏบิติังานใหล้ดลง

3.3 การปฏบิติังานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart 
Work)

3.3.1 คะแนนการ
ประเมินการปฏบิติั
ราชการตามค ารับรอง
การปฏบิติัราชการ 
สนพ.

3.3.1 พฒันาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมีธรรมาภบิาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบยีบและ
กระบวนการท างานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภบิาลในองค์กร
  (3) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กรสู่
ระดับมาตรฐานสากล
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โครงการ
 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติัราชการด้านการน า
เทคโนโลยมีาใช้

-       -       -       -       ศพส.

   - E-meeting
   - Work at Home
   - E-documents

80 3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพือ่
เพิม่ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน

 โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
อดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

-       -       -       0.64      สบก.

 โครงการประเมินผลโครงการทีได้รับการจดัสรรเงินกองทุนเพือ่
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน

-       -       20.00    -       กนย.

 โครงการจดัท าคู่มือการปฏบิติังานของการเบกิจา่ยเงินกองทุนเพือ่
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน

-       -       0.20      -       สบก.

69.80   -      1,011.96 0.64     

3.4.2 พฒันาระบบการใช้จา่ยเงินกองทุนและระบบ
การก ากบัดูแลการติดตามและประเมินผลการใช้จา่ย
เงินกองทุนใหม้ีประสิทธภิาพ

3.4 บริหารกองทุน
พลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน
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บทที่ 5 
การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) 

 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางและกลยุทธ์หลัก 
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 กลุ่มเปา้หมายในการสื่อสาร 
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
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
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 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 
 

 การติดตามและประเมินผลของ สนพ. ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามล าดับการด าเนินงาน คือ  
 1) การติดตามและประเมินผลภายในหน่วยงานที่ด าเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรมทั้งที่อยู่ ในแผน

และไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ และ  
 2) การติดตามและประเมินผลภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ของ สนพ. ดังนั้นหน่วยงานที่

ด าเนินการจึงควรแบ่งตามล าดับการด าเนินงานด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ล าดับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ 
 

 ประเด็นการติดตามและประเมินผล 
ประเด็นหัวข้อการติดตามและประเมินผลเพ่ือน าสู่การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ ที่ สนพ. 

ควรด าเนินการโดยสรุปมี 4 ประเด็น ซึ่งน ามาจาก CIPP Model ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นในสามประเด็นหลัก คือ (1) 
ปัจจัยน าเข้า (2) กระบวนการ (3) ผลลัพธ์ และเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประเด็นคือ (4) ผลกระทบ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ระดับนโยบายของประเทศ มีดังนี้ 

(1)  การประเมินปัจจัยน าเข้า 
 (1.1) ผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา 
 (1.2) ผลการด าเนินงานตามกรอบอัตราก าลัง 
 (1.3) ผลการด าเนินงานตามกรอบงบประมาณ 
 (1.4) วิธีการจัดการและบริหารทรัพยากร 
 
(2)  การประเมินกระบวนการ 
 (2.1) ผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการ 

บรรลุผลงาน (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 
 (2.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละข้ันตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 (2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวก

และทางลบ 
 (2.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 
 (2.5) ผลการด าเนินงานตามการมีส่วนร่วมอาจแสดงเป็นพัฒนาการของสัดส่วนของการเข้าร่วม 

หรือดังรูปที่ 4 
 

ล าดับการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้ด าเนินการ 

รวบรวมผลสรปุจากผู้
จัดโครงการ 
-BAR/DAR/AAR 
-แบบฟอร์มติดตาม 
-อื่นๆ 

1. สนพ. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

2. สบก. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

3. ศพส. กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่… 

4. ส... กิจกรรมที่… 

ล าดับการจัดกิจกรรม
และรายงานผล 

หน่วยงานย่อย 
ที่ด าเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

สนพ. 

 ราย 
 งาน
ผล 

การติดตามและ
ประเมินผล 

ภายในหน่วยงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล

ภาพรวม สนพ. 

 ราย 
 งาน
ผล 

 สรุปภาพรวม 
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ที่มา: www.mut.ac.th/20110129073714Re.pdf 
รูปที่ 4 ระดับการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
 
(3)  การประเมินผลลัพธ์ 
 (3.1) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน (Output) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

หรือไม ่
 (3.2) ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน (Outcome) ว่ามีผลกระทบหรือสร้างผลส าเร็จเชิงนโยบาย

อย่างไร ใช้เวลาเท่าใดเพ่ือบรรลุผลส าเร็จนั้นและผลที่คนในองค์กรเกิดการพัฒนาเรียนรู้ตามแผนภาพ 
 (3.3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานทั้ง

ทางบวกและทางลบ (วิเคราะห์ความเสี่ยง) เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปใช้วางแผนป้องกันในขั้นถัดไป 
 
(4)  การประเมินผลกระทบของโครงการ 
  เป็นการประเมินที่เน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ  โดย

ศึกษาว่าผลส าเร็จของโครงการที่ได้ในข้อ 3 นั้น สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงานหรือนโยบาย
ระดับประเทศหรือในวงกว้าง หรือมีความต่อเนื่อง หรือความยั่งยืนอย่างไร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดูห่างๆ 
อย่างห่วงๆ 

สังเกตการณ์ 

เข้าร่วม 

แต่ไม่แสดง 
ความคดิเห็น 

ขาจร ขาประจ า แกน
หลกั 


