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ก 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Stratetgic Foresight) 
ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนช่วยในการกำหนด ทิศทางการบริหาร
จัดการกองทุน โดยใช้ภาพฉากทัศน์ที ่สร้างขึ ้น (Scenarios Building) โดยพิจารณาจากแรงขับ (Driving 
Forces) ท่ีวิเคราะห์ได้จากเหตุการณ์ (Events) และแนวโน้ม (Trends) ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีความไม่
แน่นอนในระดับวิกฤติ (Critical Uncertainties) ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบสูง (High Impact) 
และมีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้าง Critical scenario building 
คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเงินรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบสูง จนสามารถ
นำมาสร้างฉากทัศน์สะท้อนผ่านวิถีชีวิตผู้คน ๔ รูปแบบ โดยแบ่งเป็น ๔ ฉากทัศน์ คือ ๑) สายชิล ๒) กินทิพย์ 
๓) วิถีฟรีร่อน ๔) หาเช้ากินค่ำ  

 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) สำหรับอนาคต ทางเลือกท่ี
เหมาะสมสำหรับนำไปกำหนดกรอบเป้าหมาย (Goals) เพื่อรองรับการเป็นกลไกสำคัญในขับเคล่ือนการพัฒนา
ไฟฟ้าเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย ๒ ทางเลือก ตามลำดับ คือ ๑) เป็นกองทุนในการ
สร้าง Green Economy เน้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน ๒) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็น Key Opinion Leader (KOL) ของชาติในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้
พลังงานสะอาด 

 จากนั ้น นำผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มากำหนดกลยุทธ์ว ิสัยทัศน์ “เป็นกลไก
ขับเคล่ือนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยอย่างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม และเกิดการยอมรับเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔” ซึ่งประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการกำกับและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและ

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านไฟฟ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

 

 

 

 



ข 

คำนำ 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดต้ังขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
ตามมาตรา ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องท่ีต่าง  ๆ อย่างท่ัวถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่ง เสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผล กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย 
โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า   

  ในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงมีบทบาทความสำคัญต่อการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน พร้อมรับมือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและในอนาคต  

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฉายภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) ท่ีสอดรับกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนแห่งสหประชาชาติด้านพลังงาน (Sustainable Development Goals 7: Affordable and 
Clean Energy) อย่างแท้จริง โดยจะนำฉากทัศน์ (Scenarios) ที่ได้จากกระบวนการสร้างภาพอนาคตทาง
ยุทธศาสตร์ (Stratetic Foresight) และแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฉบับที่ ๕ มาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยพิจารณาเลือกจากทางเลือก
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นสูง 
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บทที ่ ๑   
บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
จากสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง ตามแนวคิด 

VUCA World ซึ่งย่อมาจาก Volatility (ความผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความ
สลับซับซ้อน) Ambiguity (ความคลุมเครือ) ตลอดจนปัจจัยที่อยู ่นอกเหนือการควบคุม (Uncontrollable 
Factors) เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) หรือเทคโนโลยีท่ี
สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ได้กลายมาเป็นแรงขับสำคัญ (Driving Force) ที่ทำให้ภาคพลังงานในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค ตลอดจนประเทศไทยเอง ต่างต่ืนตัวและตระหนักถึงความจำเป็นท่ีต้องปรับตัวเพื่อรับมือการ
เปล ี ่ ยนผ ่ านพล ั งงาน (Energy Transition) อ ันได ้แก ่  การหย ุดการปลดปล ่อยก ๊าซ เร ือนกระจก 
(Decarbonization) การกระจายศูนย์ (Decentralization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) ที่จะ
นำไปสู่การปฏิวัติพลังงาน (Energy Revolution) ครั้งที ่ ๓ ที่เชื ้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Energy )  จะถูก
แทนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy ) เนื่องจากพลังงานจากเชื้อ เพลิงฟอสซิล ซึ่ ง
หมายถึง น้ำมันดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสร้างปัญหา
ภาวะโลกร้อน อันนำไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มแย่ลง
หากทุกประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการสกัดยับยั้ง  

แม้ว่ าปัจจุบันยั งคงมีความต้องการและความจำเป็นในการใช้ เชื ้ อ เพลงจากฟอสซิลใน
กิจกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่มากก็ตาม ในประเทศไทย พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็น
แหล่งพลังงานสำคัญในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ภาคพลังงานจากทั้งรัฐและเอกชนต่า งก็พยายามหามาตรการใน
การใช้พลังงานรูปแบบเดิมนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตมากขึ้น และ
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งพยายามนำเอาแนวคิดการใช้พลังงานสะอาด ( Clean 
Energy) มาใช้ ในการผลิตไฟฟ้า  ดังนั้น พลังงานสะอาดจึง เป็นแนวโน้ม (Trend) สำคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย ดังจะเห็นได้จากนโยบายของหน่วยงานที่
เ ก ี ่ ย ว ข้ อ ง  ไ ม ่ ว ่ า จะ เป็นกระทรวงพลั ง ง าน  คณะกร รมการกำกั บกิ จก ารพลั ง ง าน  ไ ปจนถึ ง
ผู้ประกอบการด้านพลังงาน 

ด้วยเล็ง เห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลัง งาน (กกพ.) ใน
ฐานะ Regulator ท่ีทำหน้าท่ีกำกับดูแลกิจการพลังงาน ซึ่งมีวิ สัยทัศน์ “กำกับกิจการพลังงานเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” จึงมีมาตรการในการกำกับดูแล
ให้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า นำเอาพลังงานจากแหล่งเช้ือเพลิงฟอสซิลมาผลิต ไฟฟ้าให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกระบวนการผลิตต้องมีความสะอาดและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
และประชาชน รวมทั้ งความพยายามในการนำเสนอพลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาด เป็นมิตรต่อ
โลก และอาจเป็น “พลังงานทางรอด” จากวิกฤตการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ในฐานะเป็นกลไกขับเคล่ือน
การพัฒนาไฟฟ้าของไทย  



๒ 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ถูกจัดต้ังขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตาม
มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง  ๆ อย่างทั่วถึง  เพื่อกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่ง เสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย 
โดยคำนึ ง  ถึ งความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้ างความเป็นธรรมให้กับผู้ ใช้ ไฟฟ้า  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (๑ ) เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ( ๒) 
กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น (๓ ) พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า (๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็น
ธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

แม้ว่ ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการ ตามมาตรา ๙๗  แต่ละกองทุนจะมี เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างกัน หรือ ระหว่างกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ กับกองทุนอื่น ๆ อาทิ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนพัฒนาส่ือ
สร้างสรรค์และปลอดภัย เป็นต้น การศึกษาวิจัยนี้จึ งมีความพยายามจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา  
๙๗ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs ) ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๙๗ 
๑.๒.๒ เพื่อนำเสนอภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) ของกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า ท่ีเช่ือมโยงและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.๒.๓ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ในระยะยาว  

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        การศึกษาครั้งนี้ทำการวิเคราะห์แรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีส่งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิง

ลบต่อพันธกิจและการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดย
คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) และการเมือง (Political) ผ่านกระบวนการจัดทำภาพอนาคต (Strategic Foresight) ระยะ 
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ในการ “เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ” 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร 
       วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมทั้ง

รายงานและงานวิจัยต่าง ๆ  
 
 



๓ 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร   
        วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) อนุกรรมการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
        ใช้เวลาทำการศึกษาเป็นระยะเวลา ๒ เดือน (มีนาคม - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔)   

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 
ขั้นตอนและเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
๑.๔.๑ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่มีความน่าเชื่อถือและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง 

อาท ิ  (๑ ) เป ้าหมายการพ ัฒนาที ่ ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค ์การ
สหประชาชาติ (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๔) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) (๖) แผนพัฒนาผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (Power Development Plan 
2018) (๗) แผนยุทธศาสตร์กำกับกิจการพลังงาน ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) (๘) แผนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) เป็นต้น   

๑.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญทั้งในระดับนโยบาย
และระดับการแปลงยโยบายไปสู่การปฏิบัติ จากท้ังผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่   

๑.๔.๓ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไป (Environment Scanning) ในมิติต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากปัจจัยท้ังในระดับโลก (Global) ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับภายในประเทศ (Internal) ท่ีอาจมีผล
ต่อการสนับสนุนหรือขัดขวางการดําเนินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นตามเป้าหมาย  

๑.๔.๔ การใช้กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์  (Strategic Foresight) ซึ่ง
เป็นขั้นตอนวิธีการสำรวจและสร้างแนวทางสำหรับการปฏิบัติ ในระยะยาว ที่นอกเหนือไปจากกล
ยุทธ์ตามปกติ  เป็นการคาดการณ์ที่พิจารณาจากความไม่แน่นอน ( Uncertainties) และความท้า
ทาย (Challenges) ของปัจจุบันซึ่ งมีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่ เหมาะสม (Strategic Options ) ในการรับมือและจัดการกับความไม่แน่นอน
นั้น ภายใต้ฉากทัศน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ สูง (Possible Scenarios) ท้ังนี้ เพื่อให้สอดรับและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ท้ังนี้การคาดการณ์จากการสร้างภาพอนาคตทาง
ยุทธศาสตร์นั้นมิใช่การทำนาย เพราะ เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะยอมรับความไม่แน่นอน ทำ
ความเส่ียงให้ชัดเจน และมีภาพอนาคตท่ีหลากหลาย 

การใช้กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแรง
ขับ (Driving Forces) ที่มีพลวัตทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่ออนาคต รวมทั้งเพื่อแสวงหา
แนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ และความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในอนาคต
ด้วยการเตรียมทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยมีกระบวนวิธีดังนี้ 

(๑) Analysis วิเคราะห์หาแรงขับ (Driving Forces) โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ (Events) และ
แนวโน้ม (Trends) สำคัญ โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้วยเทคนิควิธี STEEP Analysis ในด้านสังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technological) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และการเมือง
และกฎหมาย (Political)  



๔ 

(๒ ) Interpretation แปลความหมายและอธ ิบายความไม ่ แน ่นอนระด ับว ิกฤต ( Critical 
Uncertainties) ซึ่งมีค่าความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) และมีผลกระทบสูง (Hight Impact) ด้วย 
Delphi Methode  

 (๓) Prospection คาดการณ์อนาคตด้วยวิธีการสร้างฉากทัศน์ (Scenario Building) และภาพ
เหตุการณ์อนาคต (Future Events) เพื่อกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ที่มีความ
เป็นไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ กรอบการจัดทําภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Foresight Framework) 
 

๑.๔.๕ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Scanning) ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน ด้วยวิธี 
TOWS Matrix เพื่อนำไปกําหนดแนวทางและกลยุทธ์เชิงรุก (SO)     กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ 
(ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT)  

๑.๔.๖ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๖๗๔) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล (๒ เดือน) สั้นเกินไป รวมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์คณะ
ผู้บริหารหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีภารกิจมาก  รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในวงกว้าง 



๕ 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๖.๑ นำเอาผลวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์มากำหนดกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการของ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดรับกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 
๑.๖.๒ เห็นภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) ท่ีเช่ือมโยงและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.๖.๓ สามารถนำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ไปประกอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื ่อเตรียมความพร้อมและเพิ ่มศักยภาพให้กับองค์กรในการเผชิญสภาวะการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

๑.๖.๔ พัฒนาต่อยอดเพื่อบูรณาการระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ ท้ัง ๕ กองทุน ในฐานะ
กลไกในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกำกบกิจการพลังงาน 

 
  



๖ 

บทที ่ ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป  

๒.๑.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอกระดับโลก (Global Environmental Level)  
 ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นเงื่อนไขและตัวแปรกำหนดให้ภาคพลังงานท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย 
ต้องปรับเปล่ียนท่าทีและทบทวนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อรับมือการเปล่ียนผ่านพลังงานครั้งสำคัญ ซึ่งส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนโยบายและการดำเนินงานพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ สรุปได้
ดังนี้ 
 ๑. สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาพลังงานของโลก1  
     ทิศทางการพัฒนาพลังงานโลกได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนใน
รูปแบบของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกให้ความสําคัญกับการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังเห็นได้จากการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล  และพลังความร้อนใต้
พิภพ รวมกันเพิ่มขึ้นจาก ๑,๐๐๐ กิกะวัตต์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ๒,๑๙๕      กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ในปี ๒๕๕๙ ประเทศต่าง ๆ ๑๑๘ ประเทศได้ให้สัตยาบันความตกลงปารีส (The Paris Agreement) ซึ่งได้ต้ัง
เป้าหมํายรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส ในปลายศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ทําให้การดําเนินธุรกิจในภาค
พลังงานมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การผลิตไฟฟ้า Solar Roof และการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สอดรับกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน 
(Energy Transition)  ท ี ่ภาคพล ั งงานท ั ่ วโลกกำล ั งข ับเคล ื ่อนไปส ู ่ เป ้าหมายเด ียวก ัน  น ั ่นค ือ  ๑. 
Decarbonization พยายามยับย้ังการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อช้ันบรรยากาศโลก
และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Golabal Warming) ๒. Decentralization สนับสนุนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า
ผ่านระบบสายส่งและนอกระบบสายส่งให้เกิดการซื้อขายระหว่างกัน  สนับสนุนให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าระดับชมุชน         
การสำรวจและจัดทำแผนท่ีเครือข่ายพลังงานท่ัวประเทศ  การสร้างความสมดุลของพื้นท่ีไฟฟ้าในทุกภูมิภาค ๓. 
Digitization ปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data) ต่าง ๆ ที่เป็นแบบอนาล็อก (Analog) ไปสู่ดิจิทัล (Digital) เพื่อให้การ
จัดการพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ ก็เริ่มกําหนดนโยบายที่จะใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  เป็นต้น ในปี ๒๕๕๘ 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ UN ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals - SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นําไปปฏิบัติให้
บรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปี เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมาย SDGs ในการส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ๙/๑๐ ราย สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าได้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๕ ของการผลิตไฟฟ้ารวม ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือเป็นโอกาสของประเทศไทยท่ีจะพัฒนาประเทศให้มีการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานท่ีทันสมัยซึ่งจะช่วยยกระดับประเทศเข้า
สู่สังคมคาร์บอนต่ำและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

 
1 แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 



๗ 

๒. บทบาทประเทศไทยทางด้านพลังงานในเวทีโลก 
    ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 

๒๑ (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ประกาศการ
ลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๗๓ โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และกระจายชนิดเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยให้ความสนใจในการใช้
พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันในประเทศไทย มีการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ศักยภาพ   เชื้อเพลิงในพื้นที่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้
และจําหน่ายอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างการยอมรับในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ของประเทศ ในขณะเดียวกันมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนําอย่างยั่งยืน กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันภารกิจ
ดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้  ร้อยละ ๑๘ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๙  

๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)  
     เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาร่วมกันของโลก พัฒนาขึ้นจาก “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” หรือ Millenium Development 
Goals (MDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ ภายใต้ความเห็นชอบจากประเทศภาคีสมาชิก เพื ่อต่อยอด
เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Domensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื ่อมโยงกัน กำหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายไว้ ๑๕ ปี 
(กันยายน ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๗๓) ประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย ทั้งนี้ มีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการสร้าง
หลักประกันทางพลังงาน อันได้แก่ เป้าหมายท่ี ๗ พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ (SGD 7: Affordable and 
Clean Energy) ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสัมพันธ์สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการกำกับกิจการ
พลังงานของประเทศ  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ ซึ่งว่าด้วย “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง
ได้” มวีัตถุประสงค์คือ 

    ๑) สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓  

    ๒) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี ๒๕๗๓ 
    ๓) เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น ๒ เท่า ภายในปี ๒๕๗๓ 

และมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
     - ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและ

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาด ภายในปี ๒๕๗๓ 

    - ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานท่ีเป็นสมัยใหม่และ
ยั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี ๒๕๗๓ 
 
 
 
 



๘ 

๒.๑.๒ สภาวะแวดล้อมภายนอกระดับประเทศ (Internal Environmental Level) 
         ๑. ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐  

           ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ ียวข้องกับด้านพลังงาน คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
สำคัญ คือ การบริโภคท่ียั่งยืนและการผลิตท่ียั่งยืน โดยในการดำเนินการที่สำคัญด้านพลังงาน คือ ต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยมุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ในภาคการผลิตไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการผลิตและใช้
พลังงานสะอาด โดยมีประเด็นการพัฒนาว่าด้วยเรื่องพลังงาน ได้แก่  

 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใช้
นำ้อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความม่ันคง
พลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นนคงด้านการเกษตรและอาหารของ
ประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

      ๒. แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐  
 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

ชาติให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ในปี ๒๕๘๐ ประกอบด้วยแผนแม่บท ๒๓ ประเด็น โดยมีแผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้อง
กับด้านพลังงาน รวม ๓ ประเด็น ได้แก่  

 ๑) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีแนวทางพัฒนาที่สําคัญภายใต้ 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ได้แก่ การจัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มี
ความมัน่คงในระดับท่ีเหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตและบริการ รวมท้ังในครัวเรือน และพัฒนา
ปรับปรุงกฏหมายการกํากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน  

 ๒) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางพัฒนาท่ีสําคัญภายใต้ ๒ แผนย่อย ได้แก่ 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นการวิจัยท่ีสําคัญ เช่น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ และการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น ส่วนแผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมจะเน้นแนวทางการผลิตไฟฟ้าท่ีมีการกระจํายศูนย์มากขึน้  

 ๓) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางพัฒนาท่ีสําคัญภายใต้ ๒ แผนย่อย 
ได้แก่ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเช้ือเพลิงชีวภาพ 
และพลังงานชีวภาพ และแผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมจะให้ความสําคัญกับการ
ผลักดัน การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั ้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต  

 
 



๙ 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาประเทศ 

ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่ม อาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา 
พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  (ยุทธศาสตร์ที ่ ๔.๑) มุ่งเน้น การ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมี  คุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า (๒) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ (๕) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย และ (๖) ผลักดัน
ให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๒) มุ่งลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมี
แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มโอกาส
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน  

๓) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๔) มุ่ง
เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน



๑๐ 

และระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และ
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก     สาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสาคัญเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม (๒) ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (๓) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๗) มุ่งเน้นในเรื่อง
การลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบ  ขนส่งทางรางและ
ทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีด สามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนา ด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ ำประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คือ พัฒนาด้านพลังงาน การจัดหาพลังงานให้เพียงพอและ
สร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด  

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๘) เน้นใน
เรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่ม  ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และ (๓) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย  

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๙) มุ่งเน้น ในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมือง ศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน โดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสาคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่ งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั ้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง พัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม  

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้มีการดำเนินการ ปฏิรูป

ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวม ๑๑ คณะ และได้นำเสนอร่าง



๑๑ 

แผนปฏิรูปประเทศต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ
วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนปฏิรูปประเทศเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ได้มีประเด็นปฏิรูปท่ีสำคัญ ๖ ด้าน รวม ๑๗ ประเด็น  

๑) ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  
กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่สำคัญ การปรับปรุงกลไกโครงสร้าง  ตลาดและ

ราคาพลังงาน เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ส่งเสริม  ธรรมาภิบาล และการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก  นำไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ประกอบด้วย  

• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน  
• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
•  ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายใน

การกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน  
๒) ด้านไฟฟ้า  
ปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  ของ

เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ ปรับปรุงการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมท้ัง
จัดทำ PDP รายภาค และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและท่ีตั้งโรงไฟฟ้าที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และกลไกตลาดในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งจะดำเนินการปรับโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม โดยยังคงรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย  

• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ กำหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงและการจัดหาพลังงานท้ังระบบ จากโครงสร้างแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟ้า  

• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  
• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า  

๓) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากปิโตรเลียม 

ควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สร้างโอกาส  ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas: LNG) ของภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ 
ประกอบด้วย  

• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๗ พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
• ประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ พัฒนาปิโตรเคมี ระยะท่ี ๔  

๔) ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน  
สนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เตรียม ความพร้อม

ด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง รวมถึงกำหนดมาตรฐานการ
ลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ประกอบด้วย  

• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๙ บริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๑ ส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี  



๑๒ 

• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี  
๕) ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กำหนด ประกอบด้วย  
• ประเด็นการปฏิร ูปท่ี ๑๓ ส่งเสริมการอนุร ักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างค้ ุมค่าในกลุ่ม

อุตสาหกรรม  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๔ ใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : 

BEC)  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๕ ใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน ภาครัฐ  

๖) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน  
ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้ นฐานด้าน

พลังงานของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๖ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  
• ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๗ ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 

โดยการจัดทำแผนปฏิรูปในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้การใช้พลังงานในประเทศไทย มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจมั่งคั่ง โดยเติบโตใน
สังคมไทยท่ียั่งยืน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๕. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ (Power Development Plan: 
PDP 2018)  

ให้ความสาคัญ ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ด้านความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยให้คำนึงถึงระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นท่ี โดยมีการกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า (Fuel Diversification) 
ท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง มีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับท่ีหมาะ
สมรองรับการเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid รองรับการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation: DG)  

๖. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
นโยบายพลังงานที่อย่ ูในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ วัน

พฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สรุป สาระสาคัญ 
ดังนี้ 

นโยบายด้านพลังงาน ข้อ ๕.๖.๓  
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิง  ท้ัง

จากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพของแหล่งเช้ือเพลิงในพื้นท่ี เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัด
การพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อเพิ่มการใช้น้ามันปาล์มดิบ และ
จัดหาแนวทางการใช้มาตรฐานน้ำมัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ  
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
โครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการด้าน
พลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต ดำเนินการให้มีการสำรวจและค้นหาแหล่ง
พลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน  



๑๓ 

 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
๒.๒.๑ สถาพแวดล้อมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ตามมาตรา ๙๗2 
         กิจการไฟฟ้าในประเทศไทย3 มีกระทรวงพลังงานเป็นผู้ทำหน้าท่ีหลักในการกำหนด

นโยบายด้านไฟฟ้า และมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน้าท่ีกำกับดูแลโดยการ
กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและเช่ือถือได้  

         พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทยมีท่ีมาจากหลายแหล่ง ท้ังผู้ผลิตไฟฟ้ าในประเทศ 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงมี การนำเข้าไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการควบคุมความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าโดยศูนย์ควบคุมระบบ
กำลังไฟฟ้าแห่งชาติ 

         การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ ไฟฟ้าจะเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่  
ก า ร ไฟฟ้ านครหลว ง  ( กฟน . )  ซ ึ ่ ง จะดู แลผู ้ ใ ช ้ ไ ฟฟ้ า ใน เขตนครหลว ง  ( ก ร ุ ง เทพฯ  นนทบุ ร ี  
สมุทรปราการ) และการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค (กฟภ.) ซึ่ งจะดูแลผู้ ใช้ ไฟฟ้าในจังหวัดที่ เหลือทั้งหมด
ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย4 
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ถือ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวคือ “กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และส่งเสริม

 
2 https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/17  
3 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เหมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

4 ที่มา พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เหมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/17


๑๔ 

การแข่งขันท่ีเหมาะสมเป็นธรรม” จนนำไปสู่การปฏิบัติ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ (มีผลบั งคับใช้ เมื ่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม 
๒๕๕๐ ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑ ) เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง  (๒ ) กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น (๓ ) พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า  (๔ ) ส่ง เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า  

 พระราชบัญญัติดั งกล่ าวกำหนดให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงพลังงาน  มีอำนาจ
หน้าท่ีเสนอนโยบายการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่ ง เป็นองค์กรกลาง
ในการกำกับดู แลกิจการพลั ง งาน ใช้ เป็ นแนวทางในการออกระ เบี ยบ หรื อประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของ กพช. ดังกล่าวต่อไป  

 เมื่อ กพช. ส่งมอบนโยบายการนำส่ง เงินและจ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้  
กกพ.  แล้ว  กกพ.  จะดำเนินการจัดทำร่ างระ เบียบต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. 
ดังกล่าว แล้วนำร่างระเบียบดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อนำความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงร่างระเบียบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป  

 โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) มีฐานะเป็นนิ ติบุคคลซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทำหน้าท่ีเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด โดยแยกออกจากงบประมาณข อง 
สกพ.  ซึ ่ ง ในทุกรอบปีงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของ สกพ .  และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่ า เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด คุ ้ มค่ า  มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด  

แหล่งที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลั งงาน พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๙๔  ได้กำหนด

แหล่งท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไว้ ดังนี้   
๑ . เงินที่ ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตามระเบียบที่  กกพ. ประกาศ

กำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. โดยเงิ นที่นำส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗(๑) 
ให้หักจากอัตราค่าบริการ  

๒. เงินค่ าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตาม มาตรา 128 และ มาตรา 
๑๔๐ (ค่าปรับทางปกครอง)   

๓. เงินหรือทรัพย์สินท่ีมี ผู้บริจาคให้  



๑๕ 

๔. ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  โดยเงินและ
ทรัพย์สินที่ เป็นของกองทุนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังภาพ 

ภาพที่ ๓ แหล่งที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า5 
ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้ รับเงิน จ่ ายเงิน เก็บรักษา และ

บริหารจัดการเงินกองทุนแยกออกจากงบประมาณของสำนักงาน ท้ังนี้  การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ี กกพ. กำหนด (มาตรา ๙๕ )  

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่ง เงินเข้ากองทุน ให้จัดให้มีการแยก
บัญชีตามกิจการที่กำหนดไว้ ใน มาตรา ๙๗ (๑ ) (๒ ) (๓ ) (๔ ) และ (๕ ) อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีจะต้องรับภาระในการท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้า
กองทุน (มาตรา ๙๖ วรรคสอง)  

การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๙๗ ได้กำหนดการใช้

จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้   
๑. เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้

ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (มาตรา ๙๗ (๑))  

๒. เพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตรา ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการท่ี ผู้รับ ใบอนุญาตที่มี
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างไม่
เป็นธรรมหรือมีการเลือกปฏิบัติ (มาตรา ๙๗(๒))  

๓. เพื่ อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ ได้ รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 
(มาตรา ๙๗(๓))  

๔. เพื่อการส่ง เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย (มาตรา ๙๗(๔))  

๕. เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มี ความรู้  ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้า (มาตรา ๙๗(๕)) 

 

5 ที่มา: กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

 



๑๖ 

๖. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (มาตรา ๙๗ (๖)) 
การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการตาม มาตรา ๙๗ 

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสํานักงาน กกพ. ได้แยกบัญชี ตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละเรื่องออกจากกันอย่างชัดเจนและมีการใชจ่ายเงิน
ตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด   

โครงสร้างและการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
 การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินของกองทุน อนุมัติจัดสรรเงิน

และการหาประโยชน์ของกองทุน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อบริหาร
จัดการเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรสำหรับกิจการตามมาตรา ๙๗(๓) ในพื้นที่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงาน กำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนดำเนินการอื่นใด
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)  
มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี และกรอบการจัดสรรเงิน

งบประมาณของกองทุน ในแต่ละพื้นท่ีประกาศ ท่ีเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน และเสนอแนะนโยบาย 
แนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน การใช้จ่ายเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อ กกพ . 
รวมทั้ง มีอำนาจเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา และจัดหารวบรวม จัดส่งหรือช้ีแจงเอกสารข้อมูลต่าง 
ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องตามความเหมาะสม  และแต่งตั ้งที ่ปรึกษา หร ือคณะทำงาน เพื ่อช่วยปฏิบัต ิงานของ
คณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม   

๓. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้า 

มีหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ 
กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดตามมาตรา ๙๗(๔) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการท่ีมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่าย
เงินกองทุน ตามมาตรา ๙๗(๔) โดยมีอำนาจเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่ง
หรือชี้แจงข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือ
กระทำการใด ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

๔. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
มีหน้าท่ีกำหนดแผนดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกล่ันกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ กกพ. ให้

ความเห็นชอบ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๙๗(๕) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความ
จำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่าย
เงินกองทุน ตามมาตรา ๙๗(๕) โดยมีอำนาจเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่ง
หรือชี้แจงข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือ
กระทำการใด ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย  

 
 



๑๗ 

๕. คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
มีหน้าท่ีในการพิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน

ของกองทุนฯ และพิจารณาข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ
เสนอความเห็นต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอต่อ กกพ. โดยมีอำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล หรือคณะ
บุคคล หรือนิติบุคคล มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ตลอดจนแต่งต้ังคณะทำงานหรือบุคคลลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใด ๆ 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

๖. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 
มีหน้าที่ในการพิจารณานำยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ตามนโยบายที่ กกพ. กำหนดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. 
ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยให้มีในการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา
หรือกระทำการใด ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

๗. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการภายใน 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนด ๒ ฝ่ายงานหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

     ๗.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีอำนาจหน้าท่ี 
 (๑) วางแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายกองทุนพฒันา

ไฟฟ้า รวมท้ังแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเส่ียงกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 (๒) งานแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓) – ๙๗(๖) ให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 (๓) กำกับการจัดสรรเงินตามมาตรา ๙๗(๓) – ๙๗(๖) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไขท่ี

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด 
 (๔) กล่ันกรองแผนงานโครงการตามมาตรา ๙๗(๓) – ๙๗(๖) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
 (๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) – ๙๗ (๕) 

 (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีส่วนงานในสังกัด ประกอบด้วย ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม

มาตรา ๙๗(๓) และส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) 
๗.๒ ฝ่ายบริหารจัดการและติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีอำนาจหน้าท่ี 
 (๑) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๑) – ๙๗(๖) 

รวมทั้งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเส่ียงกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 (๒) พัฒนาระบบ และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ

ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และความคุ้มค่าทางการเงิน 
 (๓) ตรวจสอบ และกำกับการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด 



๑๘ 

 (๔) กำกับการนำส่งเงิน และการจัดสรรเงินเพื่อชดเชยและอุดหนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ท่ีด้อยโอกาสหรือให้มีการบริการไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง และการชดเชยการส่ังการผลิตไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาต
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าท่ีไม่เป็นธรรม  

 (๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ และงบประมาณและทรัพย์สินของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

 (๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม และรายงานการเงินรวมของกองทนุพัฒนา
ไฟฟ้า  

 (๗) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม และรายงานการเงินรวมของกองทนุพัฒนา
ไฟฟ้า การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งการดำเนินงานด้าน
บัญชี การเงิน และการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีส่วนงานในสังกัด ประกอบด้วย ส่วนติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และส่วน

บริหารการเงินและบัญชี 

ภาพที่ ๔ โครงสร้างและการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ท่ีมา: กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 
       ๒.๓.๑ วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยวิธีสร้างฉากทัศน์  (Scenarios 
Planning) 
        (๑) Analysis วิเคราะห์หาแรงขับ (Driving Forces) โดยพิจารณาเหตุการณ์ (Events) และ
แนวโน้ม (Trends) สำคัญ โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้วยเทคนิควิธี STEEP Analysis ในด้านสังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technological) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และการเมือง 
(Political) เพื่อนำมาสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) ดังภาพด้านล่าง 
 

ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการวิเคราะห์หาแรงขับ (Driving Forces) จาก (เหตุการณ์) Events และ
แนวโน้ม (Trends) สู่การฉากทัศน์ (Scenarios) 



๒๐ 

และสามารถสรุปรวมได้ดังนี้ 
Dimension Event & Trend Driving Force 
ด้านสังคม 
(Social) 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร  
ประเด็นวิเคราะห์: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีผลต่อรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการใช้พลังงาน ผู้สูงวัยที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นตัวแปร
สำคัญต่อการเตรียมการด้านความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน ปัจจุบัน (พ.ศ. 
๒๕๖๔) ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) แล้ว และจะเข้า
สู่ระดับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ ซึ่งสังคมผู้สูง
วัยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมท่ีแตกต่างออกไป และส่วนใหญ่ใช้
ชีวิตอยู่กับบ้านเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน  

ด้านเทคโนโลยี 
(Technological) 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของพฤติกรรมและกิจกรรมของ
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวทางด้านไฟฟ้า 

Disruptive Technology 

ประเด็นวิเคราะห์: เทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็น ๑ ในภารกิจสำคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพราะสามารถ
เข้าถึงง่าย ประหยัดเวลา และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 
ผู้ให้และรับบริการไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ให้สามารถมีส่วน
ร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา รวมถึงยอมรับและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) 

การปิดตัวหรือลดกำลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้า 

รายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ประเด็นวิเคราะห์: กำลังการผลิตไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าลดลง ซึ่ง
อยู่บนเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า การขาดแคลน
เชื้อเพลิง การไม่ได้รับคำสั่งการเดินเครื่อง การถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างไม่มีคุณภาพ ทำให้รายได้เข้ากองทุนขาด
ความต่อเนื่อง 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นวิเคราะห:์ การนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้เป็นแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล มีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
เปลี ่ยนผ่านทางพลังงาน และอาจเป็นพลังงานทางรอดเดียวสำหรับว ิกฤต
ส่ิงแวดล้อมท้ังในไทยและโลก 

ด้านการเมือง 
(Poltical) 

การเมืองท้องถิ่น / กลุ่มผลประโยชน์ การแทรกแซงการดำเนินงานในพื้นท่ี
ของการเมืองท้องถิ่น 

ประเด็นวิเคราะห์: อิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นท่ี
เป็นอุปสรรคขัดขวางการบริหารจัดการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ทำให้การจัดสรร
เงินกองทุนไม่ท่ัวถึง ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม  

ตารางที่  ๑ สรุปแรงขับ (Driving Forces) ท่ีมีค่าความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) 
และมีผลกระทบสูง (Hight Impact) 6 
 

6 ที่มาของข้อมูล  



๒๑ 

 
(๒) Interpretation แปลความหมายและว ิ เคราะห ์ความไม ่แน ่นอนระด ับว ิกฤต (Critical 

Uncertainties) ซึ่งมีค่าความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) และมีผลกระทบสูง (Hight Impact)  

ตารางที ่๒ Impact-Uncertainty Classification 
จากข้อมูลข้างต้น การวิเคราะห์นำแรงขับ (Driving Forces) ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานกองทุน

พ ัฒนาไฟฟ้า มาว ิ เคราะห ์ลง Matrix  เพ ื ่อหา Critical Scenario Drivers โดยใช ้  Delphi Technique 
(สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านให้วิพากษ์เหตุผล รวม ๓ ครั้ง)  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที ่ม ีผลกระทบสูง (High Impact) และมีความไม่แน่นอนสูง (High 
Uncertainty) ซึ่งเป็นปัจจัย Critical Scenario Building คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และรายได้ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบสูง (High Impact) และ มีความไม่แน่นอนน้อย (Low Uncertainty) คือ 
 

  

 

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ของนักศึกษาหลักสูตรนัก
ยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ุ ๒๕๖๔ 
๒. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 



๒๒ 

 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย และการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

(Disruptive Technology) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ำ (Low Impact) และ มีความไม่แน่นอนปานกลาง (Moderate Uncertainty) 

คือ การแทรกแซงการดำเนินงานในพื้นท่ีของการเมืองท้องถิ่น 
(๓) Prospection คาดการณ์อนาคตด้วยวิธีการสร้างฉากทัศน์ (Scenario Building) จาก Critical 

Scenario Drivers ท้ัง 2 ปัจจัย  
ภาพที่ ๖ ภาพฉากทัศน์ 

 
ภาพที่ ๑ SLOW LIFE สายชิล 

 ภาพสถานการณ์การของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงาน ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นใน ๑๐ ปีข้างหน้า เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นว่าแผนการเป็นไปตามเป้าประสงค์ แตะเป้าหมาย 
(End) ที่วางเอาไว้ในการเป็นองค์กรนำสังคมไทยในการใช้พลังสะอาดในทุกมิติ เงินสะสมเข้ากองทุนมีปริมาณ
สูง (Means) ประกอบกับบุคลากรสามารถดำเนินกลยุทธ์ (Ways) ได้อย่างสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
ทำให้สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จนบรรลุผลสำเร็จ กองทุนฯ มีทรัพยากรเพียงพอและใช้ทรัพยากรได้อย่าง
คุ ้มค่า ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรทั ้งหน่วยงานมีความสุขจากการทำงานจนประสบ
ความสำเร็จ 

ฉากทัศน์เป็นภาพของสุภาพสตรีนั่งทอดอารมณ์ดื่มกาแฟอย่างสบายใจ ไม่รีบร้อน ไม่ต้องกลัดกลุ้ม
เรื่องงานหรือปัญหา ใช้เวลาในการดูแลจิตใจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผลกระทบทางบวก กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีทรัพยากรมากพอจะขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ กกพ. ให้บรรลุพันธ
สัญญาท่ีไทยมีไว้กับเวทีระดับนานาชาติได้ วงการพลังงานเฟื่องฟู มีโรงไฟฟ้ารูปแบบใหม่จากพลังงานสะอาดท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย 

 
 



๒๓ 

ภาพที่ ๒ กินทิพย์ 
 ภาพสะท้อนสังคมที ่อ ุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมที ่ไม่ดีนัก คนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่สนใจปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะคิดถึงปากท้องของตัวเองก่อน แต่ก็มีคนบางกลุ่มซึ่งมีจำนวน
ไม่มากนักแต่ขยายตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ และกำลังกลายเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน คนกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาเปล่ียน
ทัศนคติและพฤติกรรมของตัวเอง และชวนคนอื่นในสังคมมาร่วมกันทำด้วย คือการเลือกอุปโภคบริโภคท่ีจำเป็น 
เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ รู้จักใช้ชีวิตอยา่งมี
ทางเลือกภายใต้บริบทท่ีจำกัด 

ฉากทัศน์เป็นภาพกลุ่มคนที่หันมาดูสุขภาพ ออกกำลังกาย เลือกกิน เลือกใช้ชีวิต เป็นกลุ่มคนที่ไม่
เดือดร้อนเรื่องรายได้จึงเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับตัวเอง สะท้อนความเป็นคนเมืองท่ีมีกำลังซื้อ เน้นสินค้าท่ีมีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับสุภาพสตรีที่นั่งจิบกาแฟอย่างมี
สไตล์ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แม้จะต้องจ่ายในราคาสูงกว่าปกติก็ตาม เปรียบเสมือนการดำเนินงานของ
กองทุนภายใต้เงื่อนไขจำกัด ทรัพยากรอาจไม่พร้อมแต่รู้จักเลือกสรรใช้สอย 

ผลกระทบทางบวก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสามารถเลือกปรับกลยุทธ์เพื่อรับสถานการณ์อันเป็นปัจจัย
ภายนอกได้ดี เพราะมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีนั่งยืน ยอมรับเพื่อจะรับมือกับความ
ไม่แน่นอนได้  

 
ภาพที่ ๓ วิถีฟรีร่อน 

 ภาพสถานการณ์ความมั่นคงทางทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ต้นทุนทางพลังงาน
สูงขึ้น ผู้คนทำงานหนักขึ้นเพราะพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมดีเพราะทุกคนหนัมา
ตระหนักถึงภัยข้างหน้าจึงช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ในทางกลับกันสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดที่กินเวลามากกว่าที่โลกได้คาดการณ์เอาไว้ ส่งผลกระทบยาวไปถึง ๑๐ ปี
ข้างหน้า พฤติกรรมการทำงานของวัยแรงงานเปล่ียนไป เน้นทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์ ประกอบกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมาก คนจึงนิยมทำงานด้วยตัวเอง ขาดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
ประชาชนมีรายได้น้อยต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นเงินออมเพราะไม่มีระบบสวัสดิการจากท่ีทำงาน  

สะท้อนฉากทัศน์นี้ด้วยภาพคนทำงานคนเดียวอยู่กับบ้าน สะท้อนภาพความเป็นคนเมืองและแนวคิด
การใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป  

 
ภาพที่ ๔ หาเช้ากินค่ำ 
ภาพสถานการณ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการเป็นกองทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีอาจเกิดขึ้น

ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า คือ ภาพส่ิงแวดล้อมถูกทำลายลงขณะท่ีเมืองมีความเจริญขึ้น เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
มากขึ้น การพัฒนาประเทศจะทำให้เกิดเมืองขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภคมีความทันสมัย แต่แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติถูกทำลาย พลังงานทางเลือกมีต้นทุนสูงและต้องการเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ ้น ภาครัฐออก
กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมโดยกำหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง อย่างไรก็ตามส่ิงแวดล้อมถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว
กว่าท่ีคาดคิด งานวิจัยและพัฒนาจึงต้องมุ่งเน้นการรักษาส่ิงแวดล้อมไม่ให้เส่ือมโทรมลงไปมากขึ้นกว่าเดิม เป็น
ผลกระทบมาจากแรงขับเคล่ือนหลักของการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ  

ฉากทัศน์แทนภาพด้วยพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์ท่ีหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนมีรายได้น้อยต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ต้องทำงานเพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ประกอบกับสภาพแวดล้อม
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเนื่องจากประชาชนยังคงขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษา เนื่องจากต้องใช้เวลาไปกับ
ปัญหาปากท้องของตนเอง สะท้อนภาพความเป็นเมืองท่ีนิยมสินค้าและบริการท่ีราคาต่ำไม่เน้นความสำคัญกับ
การดูแลส่ิงแวดล้อม ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อตนเอง ไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่น 



๒๔ 

การกำหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) 
Strategic Options ภาพท่ี ๑ ภาพท่ี ๒ ภาพท่ี ๓ ภาพท่ี ๔ 
๑. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็น Key Opinion 
Leader (KOL) ของชาติในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การใช้พลังงานสะอาด 

++ + =  - 

๒. ใช้เงินกองทุนในการสร้าง Green Economy 
เน้นเทคโนโลยีที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ให้
ความสำคัญกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

+ ++ + - 

3.  คนไทยไม่สนใจปรับตัวหันไปใช้พลังงาน
สะอาด ยังคงเน้นการใช้พลังงานจากแหล่ง
ฟอสซิลในระบบการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ส่งผล
เสียต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

- -  ++ ++ 

๔. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนระดับชาติท่ี
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรมแท้จริง 

+ + - - 
 
 

ตารางที่ ๓ การกำหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) 
++   หมายถึง เหมาะสมกับฉากทัศน์มากท่ีสุด 

 + หมายถึง เหมาะสมกับฉากทัศน์มาก 
 = หมายถึง เหมาะสมกับฉากทัศน์ปานกลาง 

- หมายถึง ไม่เหมาะสมกับฉากทัศน์ 
๒.๓.๒ วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยวิธี SWOT Analysis   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. กองทุนฯ มีแหล่งทุนหมุนเวียนตามกฎหมาย  และ
เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง 
๒. มีสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทุกภูมิภาค และ
คณะกรรมการในระดับพื ้นที ่ เพื ่อขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานอย่างท่ัวถึง 
๓. กฎหมายให้อำนาจในการกำหนดและปรับเปลี่ยน
แนวทาง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ เพื่อให้การบริหาร
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ ์  (มอบอำนาจ /อน ุม ั ติ /ปร ั บปรุ ง
เปล่ียนแปลงโครงการ ชุมชน) 

๑. บทบาทและภารกิจของ กกพ. และกองทุนฯ ยังไม่
เป ็นที ่ร ู ้จ ักของผู ้ม ีส ่วนได้เส ียอย่างทั ่วถ ึง จ ึงไม ่ให้
ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาคม และประชาชนในพื้นท่ี  
๒. ขาดบุคลากรที ่ม ีความร ู ้ความเชี ่ยวชาญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเข้าใจด้านพลังงานหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
รองรับภาระงานท่ีมีปริมาณงานมากขึ้น 
๓. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภาะระงานและปริมาณ
งานท่ีมากขึ้น 
๔. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
(คพรฟ.) และเจ้าหน้าที่กองทุนในพื้นที่บางกองทุน มี



๒๕ 

ตารางที่ ๔ SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กองทุนฯ มีระบบงาน/แผนงานต่อเนื่องในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ดำเนินโครงการต่างๆ  
๕. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าประกาศ 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื ้นที ่รอบ
โรงไฟฟ้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ความรู้ เข้าใจกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้เต็มท่ี 
๕. เจ้าหน ้าท ี ่กองท ุนขาดแรงจ ูงใจ/ม ่ ุ งม ั ่นในการ
ปฏิบัติงาน  
๖. การบริหารองค์ความรู้ หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ (ส่วนกลางและภูมิภาค) ยังไม่เหมาะสม
เพียงพอ  
๗. การทำงานระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคยังทำงานไม่
สัมพันธ์ใกล้ชิดกันเท่าท่ีควร 
๘. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ไม่ให้ความสาคัญในการ
ติดตามการบริหารเงินกองทุนอย่างเพียงพอ  
๙.การต ิดตามประเม ินผลและการตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนท่ัวถึง  
๑๐. ระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ต่อการใช้งานให้
ครอบคลุมภารกิจของกองทุนและไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล/
รายงานผล เพื่อการกำกับ/บริหารจัดการ/การตัดสินใจ  
๑๑. ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลในการกำหนดหรือเสนอแนะ
เชิงนโยบาย/ประเด็นเพื่อการพัฒนา  
๑๒. การประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังไม่
สามารถทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นความสำคัญและเข้า
มามีส่วนร่วม  
๑๓. ไม่สามารถจัดสรรเงินกองทุน ๙๗(๔) ให้ดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
๑๔. ข้อจากัดด้านบุคลากรและกระบวนการทำงาน
กระทบต่อการใช ้จ ่ ายเง ินกองท ุน ๙๗ (๖) ไม ่ เกิด
ประสิทธิผล  
๑๕. กระบวนการติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการของชุมชนภายใต้กองทุน ๙๗(๓) ยังไม่เป็นระบบ
และครบถ้วน   



๒๖ 

๒.๓.๓ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis 

  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑ .  ภาคร ัฐม ีนโยบายท ี ่ ช ัด เจนสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีรายได้น้อย การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า การ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
๒. ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาสังคม (สังคม
และประชาชน) ให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ ้าของประเทศที ่ส ่งผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
๓. ภาคร ัฐมีการออกกฎหมาย คำสั ่งที ่ส ่งเสริม      
ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ทำให้เป็นโอกาสใน
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีธรรมาภิบาล 
และเป็นเกราะให้แก่ผู้ปฏิบัติท่ียึดหลักนิติธรรม   

๑. ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวัง/ความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานกองทุนแตกต่างกัน ทำให้การกำหนดนโยบาย
กองทุนไม่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ท่ัวถึง  
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นความสำคัญของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า จึงไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 
๓. ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบ และไม่ยอมรับ
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 
๔. การเมืองท้องถิ่น/กลุ่มผลประโยชน์ แทรกแซงการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื ้นท่ี (ปิดกั ้นการ
เข้าถึงของประชาชน)  
๕. การปิดตัว หรือการลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า 
เนื่องจากการหยุดซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า การขาดแคลน
เช้ือเพลิง หรือไม่ได้รับคำส่ังการเดินเครื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อการนำเงินส่งกองทุนท่ีลดลง  
๖. ผู้เสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุน ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) 
ส่วนใหญ่นำเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๗. ความต้องการในการใช้จ่ายเงินของคนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้ามีลักษณะตอบสนองความต้องการในระยะส้ัน 
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของ กกพ.   



๒๗ 

บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
๓.๑ ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป้าหมายการที ่ยั ่งยืน  (SDGs) สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔) 

Strategic Options ภาพท่ี ๑ ภาพท่ี ๒ ภาพท่ี ๓ ภาพท่ี ๔ 
๑. กองท ุนพ ัฒนาไฟฟ ้า เป ็น Key Opinion 
Leader (KOL) ของชาติในการเปลี ่ยนผ่านไปสู่
การใช้พลังงานสะอาด  

++ + =  - 

๒. ใช้เงินกองทุนในการสร้าง Green Econmy  
เน้นเทคโนโลยีที ่ เป ็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ให้
ความสำคัญกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

+ ++ + - 

๓.  คนไทยไม่สนใจปรับตัวหันไปใช้พลังงาน
สะอาด ยังคงเน ้นการใช้พลังงานจากแหล่ง
ฟอสซิลในระบบการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ส่งผล
เสียต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

- -  ++ ++ 

๔. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนระดับชาติท่ี
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรมแท้จริง 

+ + - - 
 
 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) สำหรับอนาคต ทางเลือกที่เหมาะสม
สำหรับนำไปกำหนดกรอบเป้าหมาย (Goals) เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ในการเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนการ
พัฒนาไฟฟ้าเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย ๒ ทางเลือก ตามลำดับ คือ 



๒๘ 

ทางเลือกที่ ๒ ใช้เงินกองทุนในการสร้าง Green Economy เน้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

ทางเลือกที่ ๑ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็น Key Opinion Leader (KOL) ของชาติในการเปล่ียนผ่านไปสู่
การใช้พลังงานสะอาด 
๓.๒ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End)  

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยอย่างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการยอมรับเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๔” 
๓.๒.๓ เป้าหมาย (Goals) 
๑. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสร้างระบบนิเวศน์ทางพลังงานให้เกิดเป็น Green Economy โดยเน้น
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
๒. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leader) หรือ KOL ของชาติในการ

เปล่ียนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 
๓.๒.๒ พันธกิจ (Missions) 
๑. ชดเชย และอุดหนุนให้มีการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีท่ัวถึง เป็นธรรม 
๒. พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 
๓. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมี  
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
๔. ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
๓.๒.๓ เป้าประสงค ์
๑. ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา รวมถึงยอมรับและอยู่ร่วมกับ

โรงไฟฟ้าได้  
๒. มีแนวทางและมาตรการส่งเสริมการกากับกิจการพลังงานและพัฒนาการประกอบกิจการ  ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ มีส่วนร่วม และเกิดทัศนคติท่ีดีด้านไฟฟ้า 
๔. มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง  
๓.๒.๔ วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อสนับสนุนการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นธรรม  
๒. เพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
๔. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึง

ความมั่นคงและความยั่งยืนด้านไฟฟ้าของประเทศ  
๕. เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  มีการ

พัฒนาเครือข่ายข้อมูล ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
๓.๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กำหนดยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  



๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการกำกับและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้าน
ไฟฟ้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
๓.๓ แนวทางในการดำเนินการ (Way)  

๓.๓.๑ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยวิธี TOWS Analysis  
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ใช้หลักการวิเคราะห์จากเทคนิควิธี TOWS Matrix โดยการนําจุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที ่ได้จากการการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาทําการจับคู่ ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้  

กลยุทธ์เชิงรุก 
SO - Strategy 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
WO - Strategy 

๑. S๒, S๔, O๒ เพิ่มบทบาทสำนักงาน กกพ. ประจำ
เขตในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
๒. S๔, S๕, O๑, O๒, S๓, O๓ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติ กกพ. ในการดำเนินงานกองทุน
ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
๓. S๔, S๕, O๑, O๒ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน 
๔. S๓, S๕, O๑, O๓ ปรับปรุงอัตราเงินนำส่งเข้า
กองทุนสำหรับโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงจัดสรร
เง ินกองทุนให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
๕. S๓, O๒ ปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วย
ดำเนินงานภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า   

๑. W๑, O๒ การสื ่อสารภารกิจของ กกพ. และ
กองทุน ให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานกองทุน 
๒. W๑๒, O๒ สร้างความรู้ ความตระหนัก ความ
เข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย และ
มีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู ้คุณค่า เพื่อรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
๓. W๒-๑๑, W๑๔, W๑๕, O๑ พัฒนากระบวนการ
ทำงาน การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการองค์ความรู้ 
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
ST - Strategy 

กลยุทธ์เชงิรับ 
WT - Strategy 

๑. S๒, S๔, T๑-๔ สร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากท้องถิ ่นและชุมชนในการบริหารจัดการ 
ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการของชุมชน 

๑. W๑๐, T๕ พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ  
๒. W๑, W๒, T๒, T๓ สื ่อสารสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก ี ่ยวกับการดำเน ินงานของกองทุนและ
ประโยชน์จากเงินกองทุนท่ีถูกต้อง 



๓๐ 

๒. S๓, T๕ ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การนำส่งเงินกองทุนที่เหมาะสม กรณี
โรงไฟฟ้าท่ีปิดตัวหรือมีกำลังผลิตไฟฟ้าลดลง 
๓. S๑ , S๓ , T๖ สน ับสน ุนการดำเน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านกำกับกิจการพลังงาน ภายใต้
วัตถุประสงค์ มาตรา ๙๗(๔) (๕)  

๓. W๑๓, T๖, T๗ ปรับแนวทางการจัดสรรเงินตาม
มาตรา ๙๗(๔) (๕) ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การกำกับกิจการพลังงาน 
๔. W๑๒, T๖ การส่ือสารสร้างรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นและ
ผลักดันให้มีการนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์     

ตารางที่ ๕ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยวิธี TOWS Analysis 
 
๓.๓.๒ กลยุทธ์ในการดำเนินการ (Way) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการจัดสรรเงินไปสู่
พื้นท่ีประกาศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และผลักดันให้มีการส่ือสารผลงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีท่ัวถึง  

กลยุทธ์การดำเนินงาน (Way) 
๑. ยกระดับการดำเนินโครงการชุมชนสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการกํากับและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็น

มิตรกับส่งแวดล้อม  
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมท้ัง 
ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดไปต่อยอดเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ  

กลยุทธ์การดําเนินงาน (Way) 
๑. ใช้งานศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการ พลังงาน

ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  
๒. สนับสนุนงานศึกษาวิจัยทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนท่ีรองรับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบันและอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดา้น

ไฟฟ้า  
มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า ตลอดจนการมี

ส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านไฟฟ้า ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกแก่
ประชาชนทุกกลุ่มในด้านไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมรณรงค์สาธิตที่เกี่ ยวข้องกับด้าน
ไฟฟ้า การสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า การให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้สังคมและประชาชนได้มี
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านไฟฟ้า  

 
 
 



๓๑ 

กลยุทธ์การดําเนินงาน (Way) 
๑. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ  
๒. ส่ือสารสร้างความรู้เข้าใจและเครือข่ายด้านพลังงานไฟฟ้า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สาคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้แก่ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และ  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย สะดวกและคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยในการเขา้ถึง
ข้อมูล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาในการ
พัฒนาชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

กลยุทธ์การดําเนินงาน (Way) 
๑. ยกระดับระบบบริหารจัดการกองทุนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารองรับบริบทการเปล่ียนแปลง  

ภาพท่ี ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

 
 
 
 
 
 



๓๒ 

๓.๔ มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (Means) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการจัดสรรเงินไปสู่
พื้นท่ีประกาศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และผลักดันให้มีการส่ือสารผลงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีท่ัวถึง  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา รวมถึงยอมรับและอยู่ร่วมกับ

โรงไฟฟ้าได้  
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
๑. ชุมชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู ้เข้าใจและมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้ นท่ี

ประกาศ 
๓. มีเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนการทาหน้าท่ีส่ือสารบทบาทและการดำเนินงานในพื้นท่ี  
กลยุทธ์การดําเนินงาน  
๑. ยกระดับการดำเนินโครงการชุมชนสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
แผนงานสําคัญ  
๑. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกองทุนฯ 
๒. พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า  
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
๔. ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาในพื้นท่ีประกาศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการกํากับและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ ียวข้อง รวมท้ัง 
ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมพลังงานสะอาดไปต่อยอดเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มีแนวทางและมาตรการส่งเสริมการกากับกิจการพลังงานและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน 

และการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้า รองรับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบันและอนาคต  
กลยุทธ์การดําเนินงาน 
๑. ใช้งานศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการ พลังงาน

ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  
๒. สนับสนุนงานศึกษาวิจัยทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนท่ีรองรับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบันและอนาคต  
 
 



๓๓ 

แผนงานสําคัญ 
๑. ศึกษาและวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมี ประสิทธิภาพ 

และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย  
- กฎระเบียบ มาตรการด้านราคา เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานหมุนเวียน  
- นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน Policy Advocacy  

๒. ส่งเสริม และสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า  
๓. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมน้อย  
- การใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบันและอนาคต 
๔. บริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษววิจัย (KM) (เพื่อนำไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดา้น

ไฟฟ้า  
มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า ตลอดจน  การมี

ส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านไฟฟ้า ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกแก่
ประชาชนทุกกลุ่มในด้านไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมรณรงค์สาธิตที่เกี่ ยวข้องกับด้าน
ไฟฟ้า การสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียม    ความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า การให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้สังคมและประชาชนได้มี
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านไฟฟ้า  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ มีส่วนร่วม และเกิดทัศนคติท่ีดีด้านไฟฟ้า  
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในกิจการด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
กลยุทธ์การดําเนินงาน  
๑. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นท่ีประกาศ  
๒. ส่ือสารสร้างความรู้เข้าใจและเครือข่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
แผนงานสําคัญ  
๑. เสริมสร้างศักยภาพส่งเสริมบทบาทและพัฒนาองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หรือบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง  
๒. ส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดีด้านไฟฟ้า  
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน  
ด้านไฟฟ้า  
๔. สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสาคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้แก่ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย สะดวกและคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้



๓๔ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล  
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานได้
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีจิตสานึกท่ีดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและยกระดับการบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
๒. กฎระเบียบมีความเหมาะสมรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศ

ทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. เจ้าหน้าท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
กลยุทธ์การดําเนินงาน 
๑. ยกระดับระบบบริหารจัดการกองทุนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารองรับบริบทการเปล่ียนแปลง  
แผนงานสําคัญ  
๑. บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๑)เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านราคาไฟฟ้า 

(งบประมาณ ๙๗(๑)) 
๒. บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๒) (ถ้ามี) 
๓. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ ให้ครอบคลุมธุรกรรมหลัก และเช่ือมโยงท่ัว

ประเทศ 
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
๕. สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสนับสนุนงานกองทุนฯ ในพื้นท่ีประกาศ  
๘. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๙. จัดทำ/ทบทวนระเบียบ ประกาศ มติ กกพ. และคู่มือท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานกองทุน  
๑๐.  งบสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจาก ผลกระทบท่ี

มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า  
๑๑. บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๔), (๕), (๖)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับการพัฒนาและฟืน้ฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนรว่มและได้รับประโยชนจ์ากการพัฒนา รวมถึงยอมรับ และอยู่

ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินโครงการสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗  
๑. งานปรับ
โครงสร้างและ
แผนงานโครงการ
ชุมชน เพื่อยกระดับ
การดำเนินโครงการ
ชุมชนสู่คุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ชุมชนมีระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

หน่วยนับ
ความสำเร็จของ
การปรับโครงสร้าง
และแผนงาน
โครงการเพื่อ
ยกระดับการ
ดำเนินโครงการ
ชุมชนสู่คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  

๕ ๕ ๕ - - ยฟ. สข. บฟ. 

๒. งานพัฒนาหรือ
ฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้า 

ผู้มีส่วนได้เสีย
รับรู้ เข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับ
ประโยชน์จาก
เงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นท่ี
ประกาศ 

ร้อยละของผล
ประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีรับรู้ 
เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับประโยชน์
จากเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นท่ีประกาศ 

- ๕๐ - ๕๕ - ยฟ. สข. บฟ. 

๓. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

มีเครือข่าย
พันธมิตร
สนับสนุนการทำ
หน้าท่ีส่ือสาร
บทบาทและการ
ดำเนินงานใน
พื้นท่ี 

ร้อยละของ
ความสำเร็จของ
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในพื้นท่ีประกาศ
และผู้เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน
ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 

๘๐ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ สข. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการกำกับและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีแนวทางและมาตรการส่งเสริมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ๑. ใช้งานศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเมประสิทธิภาพการประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 



๓๖ 

๒. สนับสนุนงานศึกษาวิจัย ทดลอง ท่ีเกี่ยวกับการดูแลเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน ท่ีรองรับรูปแบบการดำเนินงานปัจจุบัน
และอนาคต 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗  
๑. การศึกษาและ
วิจัยด้านพลังงาน
หมุนเวียน และ
เทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมี
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อย 

ผลการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาในการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การประกอบ
กิจการพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียน และ
การกำกับกิจการ
พลังงานไฟฟ้า 
รองรับรูปแบบ
การดำเนินงาน
ปัจจุบันและ
อนาคต 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การจัดสรรเงิน
ตามแผนงานและ
กรอบนโยบายท่ี 
กกพ. เห็นชอบ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ยฟ. 

๒. งานส่งเสริม และ
สาธิตการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการ
ประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 

ผลการ
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาในการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การประกอบ
กิจการพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียน และ
การกำกับกิจการ
พลังงานไฟฟ้า 
รองรับรูปแบบ
การดำเนินงาน
ปัจจุบันและ
อนาคต 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การใช้ผลงาน
ศึกษาในการ
ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
หมุนเวียนในพื้นท่ี
เป้าหมาย 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ยฟ. 

ตารางท่ี ๖ ตัวอย่างแผนงานและโครงการ 
 

  



๓๘ 

บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตร์ไปใช้  

๑. การดำเนินงานในรูปแบบกองทุนอาจมีความคล่องตัวในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แต่การดำเนินการให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมได้ยาก
และมีความผันผวนสูง เช่น การงดการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าจากหลายสาเหตุดังท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานกองทุน เนื่องจากเป็นงบประมาณหมุนเวียนท่ีมีความไม่แน่นอน  

๒. ผลจากการใช้กระบวนการฉายภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) และ การ
วางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) ซึ่งเป็นการวางแผนโดยใช้วิธีเขียนสถานการณ์ เหมาะสำหรับ
การมองอนาคตระยะยาว ท่ีไม่สามารถใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยท่ัวไปได้  

๓. การเทคนิคช้วิธี Delphi กับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไม่เพียงพอต่อการจัดทำภาพ
อนาคตทางยุทธศาสตร์ (Startegic Foresight) เนื ่องจากยังขาดข้อมูลเชิงลึกในมิติอื ่น ๆ เช่น นวัตกรรม 
เทคโนโลยีห่งอนาคต IOT เป็นต้น  

๔. การกำหนดโครงการในอนาคตระยะยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากและมีความผัน
ผวนสูง เช่น สภาพพื้นที่เปลี่ยนไป การเก็บเงินรายได้เข้ากองทุน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นของเทคโนโลยี 
อาจปล่ียนไปจากปัจจุบัน  
 ๕. จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าทุกกองทุน หรือระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับกองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน กองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนงานใน
ภาพรวมของประเทศ และเอื้อต่อการรับมือสถานการณ์ในอนาคตที่หากเกิดปัญหากับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
โดยเฉพาะ การพิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่จำเป็นจะเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ
ยาวมากกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบบัที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนปี 

๒๕๖๔). สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, กรุงเทพฯ, ๒๕๖๓    
นักยุทธศาสตร์รุ่นท่ี ๑๒. (๒๕๖๒). แผนยุทธศาสตร์การประปานครหลวงระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

รองรับ Smart City. เอกสารผลงานวิชาการ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. 
กรุงเทพฯ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๗). สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒ 

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา). สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ, 
๒๕๖๐  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).  เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools). 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔). กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. แผนพัฒนากำลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐). 
กรุงเทพฯ, กระทรวงพลังงาน, ๒๕๖๒ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic 
Formulation Handbook) ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๓. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงทพฯ, ๒๕๖๓ 

ภาษาอังกฤษ 
Thailand Sustainable Development, Foundation.  Thailand’s Sustainable Development 

Sourcebook. Bangkok, Editions Didier Millet (EDM), 2015 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 

http://e-plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 

http://e-plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf  
สัมภาษณ์  
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, กรรมการกำกับกิจการพลังงาน. ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม 
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