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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ ซึ่งได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท ารายงาน
ผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยก าหนดการให้บริการเป็นการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดท าแบบส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การให้บริการทั้งทางด้านนโยบายเกี่ยวกับพลังงานประเทศ ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ  
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจบริเวณหน้าเว็บไซต์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
 

กลุ่มนิติการ  
ส านักงานเลขานุการกรม 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

หน้าที่และอ านาจของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและ
แผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการทางด้านพลังงาน เพ่ือให้ประเทศพลังงานใช้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผน  
การบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนเพ่ือจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ก าหนดมาตรการ
แก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ประสานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน บริหารจัดการข้อมูล พยากรณ์แนวโน้ม  
ด้านพลังงาน และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ  

 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานนอกเหนือจากที่จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ .ศ. 2562 แล้ว  
การปฏิบัติหน้าที่ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ส าคัญ ๆ เช่น พระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ พ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ .ศ. 2516 
รวมทั้ง ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลน 
น้ ามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานมีฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ส าคัญ ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยที่ภารกิจหลักส าคัญประการหนึ่งของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
คือ การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) ถือเป็นแผนที่ส าคัญ
ในการใช้บริหารภาคพลังงานโดยรวมของประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้ประกอบ
กิจการพลังงาน นักวิชาการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

 

ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานสามารถปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพ่ือส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะได้น าไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ ต่อไป โดยสามารถสรุปภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจ  
การให้บริการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จากหลายส่วน เช่น ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา นักวิชาการ 
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ที่ได้ติดต่อกับส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงานหรือเป็นผู้ใช้บริการทั้งทางเว็บไซต์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานและสื่อโซเชียล มีเดีย ดังนี้  

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 66 คน โดยแบ่งช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 1 คน ช่วงอายุตั้งแต่  
21 – 30 ปี จ านวน 23 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี จ านวน 20 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 41 – 50 ปี จ านวน 15 คน 
และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 7 คน แยกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิต่ ากว่า 
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน และระดับสูงกว่า
ปริญญาโท จ านวน 2 คน โดยแยกอาชีพผู้ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป จ านวน 31 คน 
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วุฒิการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท

ช่วงอายุ

น้อยกว่า 20 ปี 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี

เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 25 คน นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน นักวิชาการจ านวน 3 คน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพลังงาน จ านวน 1 คน และเป็นประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว จ านวน 1 คน  

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี 
76 % 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
6 % 

สูงกว่าปรญิญาโท 3 % 

ปริญญาโท 
15 % 

31 – 40 ปี 
30 % 

อ่ืน ๆ 
18 % 

อ่ืน ๆ  
33 % 

41 – 50 ปี 
23 % 

21 – 30 ปี 
35 % อายุมากกว่า 50 ปี 

11 % 

น้อยกว่า 20 ปี  2 % 
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อาชีพ
ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศกึษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกจิ

ผู้ประกอบกจิการธุรกจิพลังงาน นักวิชาการ อื่น ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานนั้น ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 2) ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 3) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และ 4) ด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
หลักและการด าเนินงานทั้งหมดของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส าหรับเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจนั้น 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจไว้ ดังนี้  
 

ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
4.51 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ระดับมาก 
2.51 – 3.50 ระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 ระดับน้อย 
1.00 – 1.50 ระดับน้อยที่สุด 

 

3. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ แยกตามข้อมูลการส ารวจ ได้ดังนี้  
3.1 การให้บริการด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
 

ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปัจจุบัน
สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมถึงสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม  

80.00 4.00 มาก 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รฐัวิสาหกจิ 
38 % 

นักเรียน/นกัศึกษา 
       8 % 

ประชาชนทั่วไป 
47 % 

อื่น ๆ  
(ธุรกิจส่วนตัว) 

            2 % 

อื่น ๆ  6 % 

ผู้ประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน 
2 % 

นักวิชาการ 
5 % 
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ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2) นโยบายทางด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

79.09 3.95 มาก 

3) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานและจัดท า
แนวโน้มโครงสร้างราคาปิโตรเลียมมีความเหมาะสม 

80.61 4.05 มาก 

4) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนและนโยบายทางด้าน
พลังงานของประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

82.42 4.14 มาก 

รวม 80.53 4.03 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน นั้น มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ  80.53 หรือ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

 

3.2 การใช้ข้อมูลพลังงาน 
 

การส ารวจความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการด้านข้อมูลพลังงานโดยสามารถแบ่ง 3 ด้าน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการส ารวจการใช้บริการข้อมูลด้านนโยบายและพลังงานของประเทศ ของส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการข้อมูลทางด้านปิโตรเลียมมากที่สุดโดย 
คิดเป็นร้อยละ 41 ของจ านวนผู้เข้ารับการตอบแบบส ารวจ 

 
 

 

ข้อมูลด้านพลังงาน

ด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ด้านปิโตรเลียม 
41 % 

ด้านไฟฟ้า 
37 % 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
21 % 
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3.3 การให้บริการด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
 

ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1) เนื้อหามีความครอบคลุมข้อมูลด้านนโยบายและแผน
พลังงานประเทศ 

82.42 4.12 มาก 

2) ท่านได้รับข้อมูลด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ
ที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ 

84.85 4.24 มาก 

3) ข้อมูลด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

80.61 4.03 มาก 

4) ข้อมูลที่น าเสนอมีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน 

85.45 4.27 มาก 

5) มีข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศตรงตาม
ความต้องการ 

83.03 4.15 มาก 

รวม 83.27 4.16 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน นั้น มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ  83.27 หรือ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

 

3.4 การให้บริการด้านกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

การติดต่อใช้บริการด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงานโดยตรง 
(รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์ หนังสือ จดหมาย หรืออีเมล) โดยสามารถจ าแนกผู้เข้ารับการให้บริการไดด้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้ารับบริการ

เข้ารับการบริการโดยตรง เข้ารับการบริการผ่านช่องทางอื่น

เข้ารับการบริการผ่านช่องทางอื่น  
71 % 

เข้ารับการบริการโดยตรง  
29 % 
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จากการส ารวจผู้ ใช้บริการที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานนโยบายและ  
แผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืนมากกว่าการเข้าใช้บริการ
โดยตรงต่อส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 71 ของจ านวนผู้เข้ารับการตอบแบบส ารวจ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1) การปฏิบัติงานได้ก าหนดให้มีความคล่องตัว และ 
ปฏิบัติได้ง่าย 

91.58 4.58 มากที่สุด 

2) มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 91.58 4.58 มากที่สุด 
3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน 89.47 4.47 มาก 
4) เจ้าหน้าที่บริการด้วยความรวดเร็ว และตรงตามความ
ต้องการ 

85.26 4.26 มาก 

5) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค าพูด และกิริยามารยาทที่
เหมาะสม 

87.37 4.37 มาก 

รวม 89.05 4.45 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน นั้น มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ  89.05 
หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

3.5 ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1) เว็บไซต์ www.eppo.go.th 87.88 4.39 มาก 
2) Social Media : Facebook EPPO Thailand 

Twitter EPPO Thailand 
87.58 4.38 มาก 

รวม 87.73 4.39 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน นั้น มีความพึงพอใจอยู่ที่ 
ร้อยละ 87.73 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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ดา้นนโยบายและแผนพลงังานประเทศ

ดา้นขอ้มลูนโยบายและแผนพลงังานประเทศ 

ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที่

ดา้นช่องทางการรบัรูข้่าวสารของส านกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน

 
4. ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการ ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

ภาพรวมการให้บริการ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1) ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ  80.53 4.03 มาก 
2) ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 83.27 4.16 มาก 
3) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 89.05 4.45 มาก 
4) ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

87.73 4.39 มาก 

รวม 85.15 4.26 มาก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นั้น การให้บริการด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 
 

5.1 ด้านนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
 

1) เห็นควรให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เสนอนโยบายที่จะให้ผู้ค้าน้ ามันมีการปรับราคาน้ ามันลงให้ 
คนไทยอย่างยุติธรรม และลดการน าเงินเข้ากองทุนน้ ามันที่มากเกินไป เพ่ือเป็นการลดต้นทุน ซึ่งน้ ามันเชื้อเพลงถือเป็น
สาธารณูปโภคอย่างหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กระทบต่อการขึ้นราคา
ของสาธารณูปโภคประเภทอ่ืน ๆ 
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2) อยากให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเร่งเสนอนโยบายเกี่ยวกับการเพ่ิมสถานีชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้า 
ให้ทั่วถึงทุกจังหวัดและรวมถึงในพ้ืนที่ต่างอ าเภอในต่างจังหวัด เพ่ือให้การเดินทางโดยรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศและถือเป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ นอกจากนี้เห็นว่าหาหน่วยงานของรัฐส่งเสริม 
เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้มีการลดระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้าให้เร็วขึ้น หรือ  
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แทนการชาร์จด้วยตัวของผู้ใช้เองเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทาง  

 

5.2 ด้านข้อมูลนโยบายและแผนพลังงานประเทศ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ ามันให้
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในโครงสร้างน้ ามัน ว่าในแต่ละรายการที่เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างราคาน้ ามัน หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดราคาในส่วนใดบ้าง 
อาทิ ค่าการกลั่นและค่าการตลาด นอกจากนี้ เห็นควรให้หน่วยงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่ประชาชน  
มีข้อสงสัยหรือเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงในขณะนั้น ในรูปแบบของภาษาที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชนได้ทราบ เช่น  
การประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพลังงานในรูปแบบ Infographic เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอข้อมูล 
ด้านพลังงานหรือนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าผลกระทบด้านบวกและด้านลบของประเทศ  

 

5.3 ด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

1) ขอให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่านี้ เพ่ือจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 

2) อยากให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานใช้สื่อโซเชียล มีเดีย เช่น Facebook/YouTube ในการสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน หรือการประหยัดพลังงานที่มีรายละเอียดและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
----------------------------------------------  


