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รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน      กระทรวง   พลังงาน      

(    ) รอบที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560   () รอบที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐาน งานประจ า งานตาม
หน้ า ท่ีป กติห รื อ ง านตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ 
นโยบายของรัฐบาลหรือตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

 (Functional Based) 

1. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง 

   

สั ด ส่ ว น ร า ค า
พลังงานที่สะท้อน
ต้นทุนที่ แท้ จ ริ ง 
ร้อยละ 95 

สั ด ส่ ว น ร า ค า
พลังงานที่สะท้อน
ต้นทุนที่ แท้ จ ริ ง 
ร้อยละ 94 

สั ด ส่ ว น ร า ค า
พลังงานที่สะท้อน
ต้นทุนที่ แท้ จ ริ ง 
ร้อยละ 94 

 สัดส่วนราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 93.39 (รายงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 60) โดยภาครัฐยังชดเชยอยู่ คือ แก๊สโซฮอล 95 (E20) และ แก๊สโซฮอล 95 
(E85) ร้อยละ 6.62 

 

 
 
หมายเหตุ : 1. รัฐมีนโยบายให้อัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิงของน้้ามันแก๊สโซฮอล E10 และน้้ามันดีเซลมีอัตราใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการใช้และการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปของประเทศ 
 2. รัฐส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพื่อให้น้้ามัน E20 และ E85 สามารถแข่งขัน
กับน้้ามันชนิดอื่น เช่น เบนซิน และ E10 ได้ จึงจ้าเป็นต้องใช้เงินกองทุนน้้ามันฯ เข้ามาชดเชย 
 3. ได้ขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายจากเดิมรอบที่ 2 และรวมทั้งปี ร้อยละ 
95 เป็น ร้อยละ 93 ตามหนังสือ สนพ. ด่วนที่สุด ที่ พน 0600/4278 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2560  
 4. ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับค่าเป้าหมาย รอบที่ 2 จากเดิม ร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 94 

  

ค้าอธิบาย :   ค้านวณจากสัดสว่นของปรมิาณการใช้นา้มนัทีร่าคาสะท้อนต้นทุนตอ่ปรมิาณการใช้น้ามันทั้งหมด โดยดูว่าน้ามนัชนิดไหนไม่ต้องชดเชยราคา แล้วเอาปริมาณรวมที่ไม่ตอ้งชดเชย หารด้วยปริมาณการใชท้ั้งหมด  
 ปัจจุบันมนี้ามันเชือ้เพลิงที่ก้าหนดอัตราเงนิส่งเข้ากองทุนน้ามนัเชือ้เพลิงอยู่ 10 ชนิด ได้แก ่ 

ชนิด อัตราเงินส่งเขา้กองทุนน้้ามนัเชื้อเพลิง ปริมาณการใช ้ก.ย. 60 มลูค่าการชดเชย
บาทตอ่ลิตร ล้านลิตร ล้านบาท

น้้ามันเบนซิน 6.31 1.23 7.76
น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) 0.35 12.25 4.29
น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10) 0.35 10.50 3.67

น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) -3.00 5.30 -15.89
น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) -9.35 1.04 -9.74

น้้ามันก๊าด 0.10 0.03 0.00
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.01 59.79 0.60
น้้ามันดีเซลหมุนช้า 1.20 0.03 0.03
น้้ามันเตา 0.06 5.65 0.34
รวม 95.81 16.69

ร้อยละ 93.39

ชดเชย 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. น้้ามันเบนซิน 
2. น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10)  
3. น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10)  
4. น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) 
5. น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 (E85) 
6. น้้ามันก๊าด 
7. น้้ามันดีเซลหมุนเรว็  
8. น้้ามันดีเซลหมุนช้า 
9. น้้ามันเตา 
10. ก๊าซ LPG  

 ซ่ึงมีอยู่ 2 ชนิด ที่ภาครัฐยังชดเชยอยู่ คือ แก๊สโซฮอล 95 (E20) และ แก๊สโซฮอล 95 (E85)  
เงื่อนไข : วัดเฉพาะราคาน้้ามันเชื้อเพลิงอย่างเดียว ไม่รวมก๊าซ LPG (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) 
 2. ปริมาณการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจก 

(Green House Gas) ในภาคพลังงาน
ลดลง (ปี 2558) 

 (หน่วย : ร้อยละ 
เม่ือเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 
ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) กรณีฐาน (BAU) ตาม 
NAMA ของประเทศไทย)  

X 10% 10%   การประชุมคณะท้างานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวง
พลังงาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือก
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ในปี พ.ศ. 2558 
จ้านวน 9 มาตรการ ได้แก่  

1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ 
(แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้้า) 

2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล  
ก๊าซชีวภาพ ขยะ) 

3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) 
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ ขยะ) 
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง 
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง 
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. 
8. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด   
9. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 
 

จากการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานจ้านวน 9 
มาตรการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 40.14 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (MtCO2) หรือคิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) กรณีฐาน (BAU) ตาม NAMA ของประเทศไทย 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
ค้าอธิบาย :  การค้านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ในภาคพลังงาน  

-วิธีการหาค่าจะใช้การค้านวณจากผลการดาเนินกิจกรรมด้านพลังงาน 7 มาตรการ ได้แก่  
1. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์ ลม น้้า ขยะ)  
2. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ)  
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ (แสงอาทิตย์)  
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานธรรมชาติ (ชีวมวล ชีวภาพ ขยะ)  
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง  
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง  
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.  
ซ่ึงจะต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงค้านวณ factor ที่เกี่ยวข้องแล้ว convert กลับเป็น GHG ที่ลดได้  
ทั้งนี้ มาตรการด้านพลังงานที่นามาค้านวณนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้หากหน่วยงานเห็นว่ามีศักยภาพและข้อมูลมากเพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด้าเนินงานของปี 2557 มีการรายงานผลในเดือนสิงหาคม 2559  

 
เงื่อนไข :  ตัวชี้วัดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง  

 การรายงานผลการด้าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของกระทรวงพลังงาน จะรายงานเป็นทางการ โดยมี Lag Time 2 ปี เนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการติดตาม ทวนสอบ และรายงานผล (MRV (Measurement 
Reporting and Verification) ข้อมูล และขอความเห็นชอบจากคณะทา้งานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ได้รับการยอมรับตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ก้าหนด ดังนั้น ในปี 2560 จะสามารถรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกล่าสุดได้ คือปี 2558 

 3. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง 
(Energy Intensity) 

 (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวม
ของประเทศ (Energy Intensity)) 
(หน่วย toe/ล้านบาท) 

9.01 - 9.01 1.  รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจากระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน
ประเทศไทยของส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติจากประกาศและเว็บไซต์ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

 

  

เป้าหมายการปลอ่ย 
GHS ตาม NAMA 

ลด 7-20% ภายในปี ค.ศ. 2020 
จาก BAU* 

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ
พลังงานปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) อยู่ที่  

37.47 MtCO2e 
คิดเป็นลดลง 10% จาก BAU* 

* BAU : Business as usual [กรณีฐานที่ใช้ประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีที่มนุษย์ด้าเนิน
กิจกรรมตามปกติ โดยไม่มีกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ เพิ่มเติมเลย] = ปริมาณการปล่อย GHG จากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงในปี 2020 = 367.44 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.  ประมวลผล วิเคราะห์ ค้านวณ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ 

(Energy Intensity) จากสูตร 
 
Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) =    Final Energy Consumption (ktoe) 
          GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) 
โดยที่ ;  
     - Energy Intensity: EI (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท) 
     - Final Modern Energy Consumption: FEC (ktoe) = การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้น
สุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ) 
     - GDP CVM reference year 2002: GDP (Billion Baht) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM : Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 
2545 (พันล้านบาท) 

3.  ออกรายงานผลการค้านวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ (Energy 
Intensity) พร้อมทั้งเผยแพร่เป็นสถิติข้อมูลพลังงานบนเว็บไซต์ สนพ. 

รายละเอียดการค้านวณค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ (Energy 
Intensity) มีดังนี้ 

- ปี 2560 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาพรวมของ
ประเทศ (Energy Intensity) อยู่ที่ระดับ 8.62 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท 
โดยที่ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย อยู่ที่ระดับ 43,909 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ (อัตรา
การเติบโตร้อยละ 1.0) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ 
(CVM : Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 อยู่ที่ระดับ 5,092 พันล้าน
บาท (อัตราการเติบโตร้อยละ 3.5) 

EI = FEC = 43,909  = 8.62 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท 
      GDP    5,092 

ค้าอธิบาย :  เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยรายได้ ซ่ึงปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเครื่องบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อก่อให้เกิด
รายได้  

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นสากลและสื่อถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้นั้นจะเทียบกับหน่วยผลผลิตภาพใหญ่ของประเทศซ่ึงคือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ 
GDP” โดยถือว่า GDP ซ่ึงเปรียบเป็น “รายได้” นั้นคือผลผลิตสุดท้ายของการใช้พลังงาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการใดๆ) ซ่ึงทุกประเทศจะมีระบบการเก็บข้อมูลและมีการรายงานค่า GDP ของทุกประเทศ ดังนั้น 
เมื่อผลผลิตได้เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ (ไม่ได้แยกประเภทของพลังงาน) พลังงานที่ใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมาจาก “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ซ่ึงถูกกล่าวถึงในเวทีนานาชาติ คือ สัดส่วนของ “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ต่อ “GDP” ซ่ึงสัดส่วนนี้จะเรียกว่า “Energy Intensity (EI)”  

 Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = Final Modern Energy Consumption (ktoe) / GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht)  
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

โดยที่ : Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท)  
Final Modern Energy Consumption (ktoe) = การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ)  
GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM : Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 (พันล้านบาท)  

เงื่อนไข : *ค้านวณจาก GDP คาดการณ์เติบโตที่ร้อยละ 3.2 ตามที่ สศช.ประมาณการ และคาดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 2559 เติบโตที่ 3.8  
 

 4. ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานทดแทนให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้
และผู้ผลิต 

รวบรวมขอ้มูล
ราคาซ้ือขาย    
ไบโอดีเซล

ระหว่างผู้ผลิต
และผู้ใช้ พร้อมทั้ง
น้ามาวเิคราะห์
เพื่อหาแนวทาง
ก้าหนดราคาที่

เหมาะสม 

น้าเสนอรา่ง
หลักเกณฑ์การ
ค้านวณราคา 
B100 เข้า

คณะกรรมการ
บริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) 

น้าเสนอรา่ง
หลักเกณฑ์การ
ค้านวณราคา 
B100 เข้า

คณะกรรมการ
บริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) 

1.  ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลราคาซ้ือขายไบโอดีเซลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ พร้อมทั้งน้ามา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางก้าหนดราคาที่เหมาะสมแล้วเสร็จ 

2.  จัดท้าร่างหลักเกณฑ์การค้านวณราคาเชื้อเพลิงชวีภาพ (B100)  
3. น้าเสนอร่างหลักเกณฑ์การค้านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (B100) ต่อคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

  

ค้าอธิบาย :  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้กระทรวงพลังงานศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทดแทนให้เป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้ใช้  
 เสนอปรับโครงสร้างราคาไบโอดีเซลเป็นชนิดแรก โดยใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูลราคาซ้ือขายไบโอดีเซลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ และวิเคราะห์เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ต่อไป  

เงื่อนไข : หมายเหตุ กบง. จะเห็นชอบหรือไม่ เนื่องจากปัจจัยดังนี้ 1) กบง. ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การค้านวณราคา B100 2) กบง. มีมติให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย เรื่องต้นทุน ราคาพลังงานหรือประเด็นอื่นๆ  
 

 5. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
ประกาศใช้  พ . ร .บ .  กอง ทุนน้ า มัน
เช้ือเพลิง  

ชี้แจงรา่ง พ.ร.บ. 
กองทุนน้้ามนัฯ 

ต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

เปิดเผยผลการรับ
ฟังความคิดเหน็
ต่อร่าง พ.ร.บ. 
กองทุนน้้ามนั

เชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
ตามบทบัญญตัิ

มาตรา 77 

ได้ร่าง พ.ร.บ. 
กองทุนน้้ามนั

เชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก

กฤษฎีกา 

    สนพ. ได้ด้าเนินการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และได้เข้าชี้แจง
รายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงฯ ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) 
โดยได้เข้าชี้แจงตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นจ้านวน 23 ครั้งด้วยกัน 
และต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมกีารด้าเนนิการตามแนวทางมต ิครม.เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่ง
มีแนวทางการจดัท้าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น สนพ.จึงได้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ดังนี้ 

     1. สนพ. ได้มีประกาศส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานเรื่อง การรับฟังความ
คิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง คือ 

         (1) ผ่านเว็บไซต์ www.eppo.go.th ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 
2560 และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 

         (2) การแสดงความคิดเห็นเป็นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
2560 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือ 
โทรสาร 02-612 1391 

         (3)การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โดยได้มีการเชิญ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าน้้ามัน โรงกลั่นน้้ามัน สมาคม มูลนิธิ ภาควิชาการ 
รวมถึงประชาชนทั่วไป 

     2. จัดท้าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและจัดท้าหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
จ้าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และส่ง Checklist ให้กฤษฎีกาเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ 

     3. สนพ. ได้ท้าหนังสือด่วนที่สุดที่ พน 0604/3885 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการรับความคิดเห็นพร้อมค้าชี้แจงการ
ตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญตัิ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติกองทนุ
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... เพื่อโปรดทราบ และมอบหมายให้ สนพ. จัดส่งเรื่องดังกล่าวให้
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

     4. สนพ. ได้จัดส่งรายงานรายงานสรุปผลการรับความคิดเห็นพร้อมค้าชี้แจงการ
ตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญตัิ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติกองทนุ
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ถึงส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปแล้วตามหนังสือส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน. 0604/4059 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ซ่ึง
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งก้าหนดการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 
5) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป 

     5. สนพ. ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมค้าชี้แจงการ
ตรวจสอบความจ้าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) ในวันที่ 3 และ 17 สิงหาคม 2560 

     6. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

     7. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันการเข้า ครม. 
 

หมายเหตุ :  

 1. จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 ส่งผลให้การจัดท้า พ.ร.บ. กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
.... ต้องด้าเนินการเพิ่มเตมิตามมาตรา 77 ดังนั้น สนพ. ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จากเดิมรอบที่ 2 ได้ร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้้ามันฯ และรวมทั้งปี เสนอร่าง 
พ.ร.บ. กองทุนน้้ามัน ต่อ สนช. เป็น “รอบที่ 2 คือ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
พ.ร.บ. กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 และรวมทั้งปี คือ ได้ร่าง 
พ.ร.บ. กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา” 
ตามหนังสือ สนพ. ด่วนที่สุด ที่ พน 0600/4278 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2560 
 2. ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับค่าเป้าหมายรอบที่ 2 และค่าเป้าหมายรวมทั้งปี 
ตามที่ สนพ. เสนอ เรียบร้อยแล้ว 

ค้าอธิบาย :  เป็นการด้าเนินการตามค้าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที ่6/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการศึกษาพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปบทบาท หน้าที่ และการใช้ประโยชน์ของกองทุน
น้้ามันเชื้อเพลิงในการเสริมสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบพลังงานของประเทศ และการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ปัจจุบัน (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เงื่อนไข : - 
2. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบาย เร่งด่วน 
หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda Based) 

1. ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน (บังคับ) 

      

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
ส ร้ า ง ค ว า มรั บ รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ก่
ประชาชน 

ด้าเนนิการตาม
แผนฯ ระหว่าง 
ต.ค. 2559 – 
ก.พ. 2560 ได้

ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ด้าเนนิการตาม
แผนฯ ระหว่าง 

มี.ค. – ก.ค. 2560 
ได้ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

  

ค้าอธิบาย : เป็นการวัดผลการด้าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ ตามแผนของการด้าเนินงานในแต่ละรอบของ
การประเมิน  

เงื่อนไข : ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

 1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี) 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 
 

  
 

ค้าอธิบาย :  เป็นการวัดผลการด้าเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก้าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วน
และตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน  

 เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส้านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และ กรมประชาสัมพันธ์ 
เงื่อนไข : ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า

กระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
 1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี

รับรู้และเข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ร้อยละ 75 < ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 N/A 
(กรมประชาสัมพนัธ์เป็นเจ้าภาพตัวชีวดันี้) 

  

3. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ส่วนราชการไม่มกีารประเมนิผลตามองค์ประกอบ 3 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ื น ท่ี / ท้ อ ง ถิ่ น  ภู มิ ภ า ค 
จังหวัด หรือการบูรณาการ
ด าเนินหลายพ้ืนท่ีหรือหลาย
หน่วยงาน (Area base) (ถ้า
ไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร ะ บ บ ง า น  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ทรัพยากรบุคคล และการ
ใ ห้บริกา รประชาชนหรื อ
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  
(Innovation Based) 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(บังคับ) 

 
 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96  สนพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จ้านวนเงิน  97,549,496.84 
บาท   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จ้านวน 91,719,470.63 บาท คิด
เป็นอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ร้อยละ 95.05     โดยแบ่งตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ไดร้ับ ผลการเบิกจ่าย อัตราเบิกจ่าย

งบบคุลากร 52,470,696.84            52,470,696.84         100.00%
งบด้าเนนิงาน 24,637,900.00            23,817,844.46         96.67%
งบรายจ่ายอื่น 19,828,900.00            15,837,560.23         79.87%
งบลงทนุ 612,000.00                593,368.50             96.96%

รวม 97,549,496.84        92,719,470.03     95.05%  
               ทั้งนี้  ในส่วนของงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น  การด้าเนินการจัดจ้างจ้านวน 1 
โครงการ ไม่บรรลุผลในครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ และต้องด้าเนินการใหม่ครั้งที่ 2 
จึงส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันมีความล่าช้า และการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานไม่เป็นไปตามแผน 

  

ค้าอธิบาย : 
 
 
 
 
 
 

เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม (ล้านบาท) 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101 
ประมาณร้อยละ 96 30 22 21 23 

 

เงื่อนไข : ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบกับเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
และมีการก้าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส  

 2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ 

 (โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน

ให้ส่วนราชการ
จัดท้าขอ้เสนอ

ประสิทธภิาพและ
การพัฒนา

นวัตกรรมของ

ให้ส่วนราชการ
จัดท้าขอ้เสนอ

ประสิทธภิาพและ
การพัฒนา

นวัตกรรมของ

- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ณ วันที ่30 ก.ย. 2560) 
สรุปผลการประเมิน 

รอบ 1 (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) ท้ังป ี2560 ผ่าน ไม่ผ่าน 
และพลังงานทดแทน) ส่วนราชการ และ

ให้รายงานมา
พร้อมกับการ

รายงานตัวชีว้ัด
อื่นๆ ในรอบการ

ประเมนิที ่1 

ส่วนราชการ และ
ให้รายงานมา
พร้อมกับการ

รายงานตัวชีว้ัด
อื่นๆ ในรอบการ

ประเมนิที ่2 
ค้าอธิบาย : ส่วนราชการจัดท้าข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ เทคโนโลยี ฐานข้อมูล 

กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีผลงานที่เกิดขึ้นจริง  
เงื่อนไข : ตัวชี้วัดบังคับ  
5. ศักยภาพในการเป็นส่ วน

ราชการท่ีมีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ ต า ม แ ผ น ห รื อ
นโยบายระดับชาติ นโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล  ( Potential 
Based) ประกอบผลการ
ประเมินโดยองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (บังคับ)  
1) ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท 
ของส่วนราชการ  

2) ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส 
รวมท้ังผลการประเมินจากองค์กร
ภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้าม)ี  

ด้าเนนิการตาม
แผนฯ ถึงเดอืน 

ก.พ. 60 ได้
ครบถ้วน รอ้ยละ 

100 

ด้าเนนิการตาม
แผนฯ ถึงเดอืน 

ก.ค. 60 ได้
ครบถ้วน รอ้ยละ 

100 

ด้าเนนิการตาม
แผนฯ ถึงเดอืน 

ก.ย.60 ได้
ครบถ้วน รอ้ยละ 

100 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     

ค้าอธิบาย : เป็นการวัดการด้าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของปี 2560  
เงื่อนไข : ตัวชี้วัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ก้าหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้าเนินการจัดท้าแผนงาน ในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

 


