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 จากการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ .ศ . 2546 ที่เน้น
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้หน่วยงานราชการในทุกระดับต้องเพ่ิมความส าคัญกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวการณ์ ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ  รวมทั้งสถานการณ์เชิง 
มหภาค  และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเข้ากับการวางแผนงบประมาณ  การจัดการด้าน
ทรัพยากร  ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ   (Key 
Performance Indicator; KPI) ให้เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานจะสามารถน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้สูงสุด 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เอง  ส่งผลให้มีกระบวนการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้กับรัฐสภา  เพ่ือเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาประเทศ  โดยหน่วยงาน
ราชการต่างๆ  ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน   และใช้แผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวเป็นกรอบการด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนจัดสรรงบประมาณ การจัดการทรัพยากร  ไปจนถึง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและบุคลากร    

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติใน
ประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศอ่ืน  

 เพ่ือให้การบริหารราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง  สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ขึ้น  เพ่ือให้สามารถน าองค์กรให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน  โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนถึงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  

 แผนยุทธศาสตร์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติฉบับ พ.ศ. 2559-2563 นี้  ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวชี้วัด  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกระทรวงพลังงาน  ในด้านการ
เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน  และการส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานการปฏิบัติราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถสอดรับและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับกระทรวงได้ 

 แผนยุทธศาสตร์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินี้ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  เนื่องจากเป็นแผนระยะยาวที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณใช้เป็น
แนวทาง  หรือเป็นตัวก ากับทิศทางในการด าเนินงานของแต่ละปี   โดยจะมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis)  เพ่ือช่วยให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสามารถที่จะด าเนินการภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ และสามารถที่จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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บทที่ 1 

สถานการณ์เชื้อเพลิงธรรมชาติของโลกและประเทศไทย 

ในบทแรกนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมของสถานการณ์ด้านพลังงานในส่วนของเชื้อเพลิงธรรมชาติของ
โลก ทั้งปริมาณส ารองและการผลิต การใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ หลังจากนั้นจะสรุปภาพรวมสถานการณ์
เชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทยดังนี้ 

 
1.1 สถานการณ์ด้านปิโตรเลียมและถ่านหินของต่างประเทศ ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
นานาชาติที่ส่งผลกระทบ 

สถานการณ์ด้านพลังงานของโลกในปัจจุบันนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ายังมีแนวโน้มที่จะมีการใช้
พลังงานที่สูงขึ้นอยู่ในอนาคต อีกทั้งความต้องการในการใช้พลังงานและการผลิตพลังงานก็มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป อันเกิดจากความแตกต่างด้านทรัพยากรธรรมชาติและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่
ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานทางด้านพลังงานทั่วโลกก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้พยายาม
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานอยู่ตลอดเพ่ือให้ทราบถึง ความ
เคลื่อนไหวอันสามารถจะน าไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความม่ันคงทางพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงจากประชามคมโลก
สามองค์กร ได้แก่ ทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency, IEA) องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ ามัน
เพ่ือการส่งออก (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล 
คอร์ปอเรชั่น (ExxonMobil Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ของโลก การท าความเข้าใจใน
การคาดการณ์สถานการณ์พลังงานของโลกจากทั้งสามองค์กรนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานของหน่วยงานต่างๆ ได้ 

 
1.1.1 ทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency, IEA) 

การจัดประชุม World Energy Outlook 2014 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทบวงพลังงาน
โลก สรุปว่า ภาพรวมด้านพลังงานทั่วโลกนับตั้งแต่ปี ค .ศ. 2014-2040 (ดังรูปที่ 1-1) นั้น กลุ่มประเทศใน
องค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานคงที่ ซึ่งผิดกับ
ประเทศที่เหลือที่ยังคงต้องการใช้พลังงานในทุกรูปแบบที่สูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ที่คาดกันว่าจะเติบโต
ด้านการใช้พลังงานมากที่สุด จนอาจจะมาแทนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนในอนาคต 

ทบวงพลังงานโลกได้แบ่งแหล่งพลังงานหลักๆ ของโลกออกเป็น 5 ส่วน คือน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที ่1-1 ความต้องการใช้พลังงานโดยภาพรวมทั่วโลกในแต่ละพื้นที ่ 
               (ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014)) 

 

1) น้ ามัน การเติบโตด้านการผลิตน้ ามันอาจเพ่ิมสูงขึ้น ดังรูปที่ 1-2 อันเนื่องมาจากประเทศ
ในแถบตะวันออกกลาง บราซิล แคนาดา ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายหลักมีแนวโน้มการผลิตสูงขึ้น 
ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีแนวโน้มการผลิตน้ ามันลดลงก็ตาม แต่ก็ยังคงท าให้อัตราการเติบโตด้านพลังงานจาก
น้ ามันเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมาเป็น 14 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี ค.ศ. 2040 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประเทศในแถบ
ตะวันออกกลางนั้นจะมีการรวมอิรักและอิหร่านมาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามันเพ่ิมขึ้นด้วย ส าหรับบราซิลและ
แคนาดานั้น จะมีการผลิต Unconventional Oil เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

รูปที ่1-2 การเติบโตด้านการผลิตน้ ามันในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายหลัก 
     (ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014) 
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2) ก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ ามัน ที่มีความต้องการใช้และการผลิต
สูงขึ้น โดยทุกวันนี้มีการน าก๊าซธรรมชาติมาเปลี่ยนรูปเป็นของเหลว  หรือที่เรียกว่า แอลเอ็นจี (Liquefied 
Natural Gas, LNG) เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้ง่ายต่อการขนส่ง จากรูปที่ 1-3 นั้นจะเห็นว่าประเทศที่คาดว่าน่าจะ
กลายมาเป็นประเทศหลักในการผลิต LNG ในปี ค.ศ.  2040 นั้นได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย 
ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันออก 

 

    

รูปที ่1-3 กลุ่มประเทศท่ีมีก าลังการผลิต LNG ในแต่ละพื้นท่ีทั่วโลก  
                (ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014)) 

 
3) ถ่านหิน  เป็นแหล่งพลังงานที่คาดว่าน่าจะเติบโตน้อยลงเช่นกันหากเทียบกับในอดีต 

เนื่องจากข้อจ ากัดทางกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีในการก าจัดมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากถ่านหิน ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 1-4  ซึ่งจะเห็นได้ว่านับต่อจากนี้แนวโน้มการใช้พลังงานถ่านหินจะ
ลดลงในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีบ้างในบางประเทศที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรถ่านหินสูง
อยู่ เช่น จีน ที่ถือว่าได้กลายมาเป็นผู้ใช้พลังงานจากถ่านหินหลักของโลกในปัจจุบันไปแล้ว ก็ยังแสดงแนวโน้ม
ลดลงเช่นกัน ส่วนอินเดียยังคงแสดงท่าที่ที่มีการใช้คงที่เช่นเดิม ตรงกันข้ามกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ที่แสดงอย่างชัดเจนว่ามีนโยบายยกเลิกการใช้งานพลังงานจากถ่านหิน
เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศจากถ่านหินมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิคการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บกัก (Carbon 
Capture and Storage, CCS หรือ Carbon Capture and Sequestration) แต่ผลที่ได้ยังคงอยู่ในขั้นศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู ่
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รูปที ่1-4 ความต้องการการใช้พลงังานจากถ่านหินในแต่ละพื้นท่ีทั่วโลก  
           (ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014)) 

 
4) พลังงานนิวเคลียร์ ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา แต่

กลับมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลัง ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากความกังวลถึงความปลอดภัยในการควบคุมพลังงาน
ดังกล่าวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เช่น 
การระเบิดของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสี
นิวเคลียร์แก่ชุนชนโดยรอบในประเทศญี่ปุ่นนั้น นับว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ท าให้หลายประเทศตระหนักถึง
อันตรายในพลังงานชนิดนี้และเริ่มหันไปใช้พลังงานชนิดอ่ืนแทน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ลดลง ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียที่เป็น
ประเทศหลักในการใช้พลังงานดังกล่าว มีแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สูงขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าส าหรับสหรัฐอเมริกานั้น สาเหตุที่แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ไม่เพ่ิมขึ้นอย่างมากเท่าไรนัก
มาจากการกังวลถึงความปลอดภัยหากมีการก่อวินาศกรรมใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบสูงต่อพลเมืองของประเทศ ส าหรับรัสเซียนั้น น่าจะเป็นเพราะความกังวลจากเหตุการณ์ระเบิดของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อหลายปีก่อนในสหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศ
อินเดียและจีน จะพบว่าความสนใจในการใช้พลังงานนิวเคลียร์นั้นสูงขึ้นอย่างมาก ดังรูปที่ 1-5 
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รูปที ่1-5 แนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศท่ียังคงใช้พลังงานนี้เป็นหลัก  
(ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014)) 

 
5) พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ า ลม แสงอาทิตย์ นับว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ

มากในกลุ่มประเทศยุโรป สังเกตได้จากการหันมาศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและน ามาใช้จริงแล้วในปัจจุบันในบาง
พ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการน ามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเห็นได้จากรูปที่ 1-6 ในปี ค.ศ. 2040 
พลังงานทดแทนจะถูกน ามาใช้เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรูปพลังงานอ่ืนๆ  

 

 

รูปที ่1-6 การผลิตไฟฟ้าจากแหลง่พลังงานรูปแบบต่างๆ  
                             (ที่มา: IEA, World Energy Outlook 2014 (WEO-2014)) 
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1.1.2 องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ ามันเพื่อการส่งออก (Organization of Petroleum 
Exporting Countries, OPEC)  

จากรายงานฉบับ World Oil Outlook 2014 สรุปว่า ภาพรวมของพลังงานทั่วโลกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2014-2040 ดังรูปที่ 1-7 มีการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยสังเกตได้ว่าอัตราการเติบโตพลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2.4 สูงขึ้นมากกว่าอัตราการเติบโตของน้ ามันที่มีทิศทางลดลงเหลือเพียงร้อย
ละ 0.7 ส่วนพลังงานทดแทนอ่ืนๆ มีอัตราการเติบโตมากที่สุดถึงร้อยละ 7.7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพลังงานจาก
ก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถูกจับตามองจากกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันเช่นกัน ใน
ส่วนของอัตราการเติบโตพลังงานจากน้ ามัน ดังรูปที่ 1-8  กลุ่มประเทศ OECD มีแนวโน้มความต้องการใช้
พลังงานจากน้ ามันลดลง ส่วนกลุ่มประเทศ OPEC แอฟริกา และเอเชีย ยังคงมีการเติบโตในความต้องการใช้
พลังงานจากน้ ามันเช่นเดิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงร้อยละ 71 ของการเติบโตโดยรวมในประเทศก าลังพัฒนา 

 

 

รูปที่ 1-7 ภาพรวมการผลติพลังงานในรูปแบบต่างๆ ท่ัวโลก (ที่มา: OPEC, 2014 World Oil Outlook) 
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รูปที่ 1-8 การเติบโตในความต้องการใช้พลังงานด้านน้ ามันในแตล่ะกลุ่มประเทศท่ัวโลก  
                                    (ที่มา: OPEC, 2014 World Oil Outlook) 
 

1.1.3 บริษัท เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น (ExxonMobil Corporation)  

จากรายงานฉบับ The Outlook for Energy 2014: A View to 2040 มีข้อสรุปดังรูปที่ 1-9 ว่า
อัตราการเติบโตการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อปีเท่านั้น หาก
พิจารณาอัตราการเติบโตย่อยในแต่ละรูปพลังงานแล้วนั้น ก๊าซธรรมชาตินับว่ามีแนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึง
พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนที่เติบโตมากท่ีสุด 

 

 

รูปที่ 1-9 อัตราการเตบิโตการใช้พลังงานของแหล่งพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก  
                                     (ที่มา: OPEC, 2014 World Oil Outlook) 
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ในส่วนของพลังงานที่เป็นในรูปของเหลวทั่วโลกนั้น รูปที่ 1-10 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าน้ ามันดิบที่มา
จากแหล่งน้ ามันดิบแบบธรรมดา (Conventional Crude & Condensate)  เริ่มมีการส ารวจและหายากมาก
ยิ่งขึ้น ยกเว้นในแถบตะวันออกกลาง ส่วนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มการใช้เทคนิคช่วยในการผลิตหรือดึงน้ ามัน
ขึ้นมาจากแหล่งกักเก็บมากขึ้น (Enhanced Oil Recovery, EOR) ในส่วนแหล่งน้ ามันดิบแบบใหม่รวมถึง
แหล่งที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต (New Conventional Crude & Condensate) ก็เริ่มประสบปัญหา
มากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยการใช้การลงทุนสูง ในส่วนน้ ามันที่มาจากแหล่งน้ ามันดิบที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน ก็มี
อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเช่นกัน (Unconventional Crude & Condensate) ยกตัวอย่างเช่น น้ ามันดิบจาก
แหล่งน้ ามัน Tight Oil และแหล่งน้ ามัน Oil Sand แต่ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ถึงแม้อาจมีการเริ่มผลิต
ในเชิงพาณิชย์แล้วในบางประเทศ แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนสูงในการ
ผลิต ท าให้ราคาขายเมื่อเทียบกับราคาน้ ามันดิบจากแหล่งน้ ามันแบบธรรมดาและแบบใหม่ยังไม่สามารถ
แข่งขันได้เท่าเทียม และหากพิจารณาถึง LNG แล้วนั้น กลับพบว่าค่อนข้างได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
มาก ซึ่งในอดีตได้ท าการเผาทิ้งเกิดเป็น flare gas แต่หากพิจารณาเหตุปัจจัยอ่ืนแล้วนั้นจะพบว่า ราคา
น้ ามันดิบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อน ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) 
น้ ามันดิบจะมีราคาต่ าลงมากก็ตาม แต่หากพิจารณาถึงแนวโน้มของราคาในภาพรวมจากในอดีตมาจนถึง
ปัจจุบันและต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตแล้วนั้น ก็ยังอาจคาดการณ์ได้ว่าราคาน้ ามันดิบยังคงสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ 
ฉะนั้น การพัฒนาในการน าก๊าซธรรมชาติมาอัดใช้ในรูปของ LNG จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทดแทนการใช้
น้ ามันดิบที่มีราคาสูง อีกทั้งเทคโนโลยีในการอัดก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในรูปของ LNG นั้นมีต้นทุนในการท าที่
ต่ าลงกว่าแต่ก่อนมาก กล่าวอีกนัยนึงคือการน า LNG มาใช้นั้นมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์นั่นเอง 

  

 

รูปที่ 1-10 พลังงานท่ีอยู่ในรูปของเหลวท่ัวโลกจากแหล่งเช้ือเพลิงตา่งๆ (ที่มา: OPEC, 2014 World Oil Outlook) 
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จากการคาดการณ์ในสถานการณ์ด้านพลังงานจากปัจจุบันจนถึงปี ค.ศ. 2040 ของทั้งสามองค์กร
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันกล่าวโดยสรุปคือ การใช้พลังงานจากน้ ามันและนิวเคลียร์เริ่มลดลงใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแต่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ในส่วนของก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทน
ได้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจของคนทั้งโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ได้ริเริ่มหันมาใช้มากขึ้นใน
ปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะใช้มากขึ้นอีกเรื่อยๆ จึงท าให้สถานการณ์การใช้พลังงานของโลกนั้นให้ความสนใจ
ไปในด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์การใช้พลังงานของโลกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากเกิดมีสถานการณ์ไม่ปกติทางการเมือง การก่อจลาจลภายในกลุ่มประเทศผลิตน้ ามัน และสงครามระหว่าง
ประเทศ ที่อาจจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของพลังงานโลกให้เป็นไปในทิศทางอ่ืนได้ ดังนั้นทุกกลุ่มองค์กรควร
ติดตามและประเมินผลสถานการณ์พลังงานทั่วโลกตลอดเวลา เพ่ือสามารถรับรู้และรู้ทันต่อความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ์ด้านพลังงานโลกได้อย่างทันท่วงท ี

 
1.2 สถานการณ์เชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย 

 1.2.1 สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary Commercial Energy 
Consumption) เท่ากับ 2.05 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน มากขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 2.6 
โดยหากพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2557) การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทย
มากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 1-11 

 

 

รูปที่ 1-11 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2557  
     (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 
 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็นการใช้ปิโตรเลียม 
ร้อยละ 80 โดยในนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 36 และเป็นก๊าซธรรมชาติร้อยละ 44 ส่วนถ่านหินและ
ลิกไนต์รวมกันคิดเป็นร้อยละ 18 และพลังงานน้ าและไฟฟ้าน าเข้าคิดเป็นร้อยละ 2 ดังแสดงในรูปที่ 1-12 
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รูปที่ 1-12 สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557  
                                      (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 
 การจัดหาปิโตรเลียมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มีการจัดหาจากแหล่งภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 
0.893 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน แบ่งเป็นการจัดหาในรูปน้ ามันดิบร้อยละ 16 (142,840 บาร์เรล
ต่อวัน) ก๊าซธรรมชาติเหลวร้อยละ 9.5 (85,006 บาร์เรลต่อวัน) และก๊าซธรรมชาติ (รวมพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย) ร้อยละ 74.5 (3,650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 44 ของการจัดหาปิโตรเลียม
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 56 ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

 น้ ามันดิบที่จัดหาได้ทั้งจากแหล่งภายในประเทศและน าเข้ารวมประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันจะถูก
ส่งเข้าสู่โรงกลั่นน้ ามันดิบเพ่ือกลั่นเป็นน้ ามันส าเร็จรูปและใช้ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามน้ ามันส าเร็จรูปที่
เหลือจากความต้องการใช้ และน้ ามันดิบบางส่วนที่ไม่เป็นที่ต้องการของโรงกลั่นภายในประเทศจะถูกจ าหน่าย
ไปยังต่างประเทศ ซึ่งมปีระมาณ 6,500 บาร์เรลต่อวัน  

 ส าหรับก๊าซธรรมชาติที่จัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศและพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย จะถูก
ส่งไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง ประมาณวันละ 2,785 ล้านลูกบาศก์ฟุต เพื่อแยกโมเลกุลก๊าซที่มีคาร์บอน 
ผลิตเป็นก๊าซ LPG และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGLs) โดยรวมในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ภาคส่วนต่างๆ แบ่งออกเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 59 โรงแยกก๊าซและปิโตรเคมีร้อยละ 20 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14 และภาคขนส่งร้อยละ 7 ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1-13 
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รูปที่ 1-13 ดุลยภาพปิโตรเลียม มกราคม-ธันวาคม 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต)ิ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ณ  สิ้นปี พ.ศ. 2557 ดังแสดง
ในตารางที่ 1-1 
 
ตารางที่ 1-1 ปริมาณส ารองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นทีพ่ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ณ  สิ้นป ีพ.ศ. 2557   
                 (ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม ธันวาคม 2557 
  พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ   

 ก๊าซธรรมชาติ (พันลา้นลบ.ฟุต ) 7,752 7,808 3,325   
 ก๊าซธรรมชาตเิหลว (ล้านบารเ์รล) 182 229 65   
 น้ ามันดิบ (ล้านบาร์เรล) 223 330 188   

 

 
 

http://www2.dmf.go.th/executive/reserves.htm
http://www2.dmf.go.th/executive/reserves.asp?type=prove
http://www2.dmf.go.th/executive/reserves.asp?type=probable
http://www2.dmf.go.th/executive/reserves.asp?type=possible
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 1.2.2 สถานการณ์ถ่านหินในประเทศไทย 

 พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของคนทั่วโลก ความต้องการใช้
พลังงานยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ ามันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อน ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2558) น้ ามันดิบจะมีราคาต่ าลงมากก็ตาม แต่หาก
พิจารณาถึงแนวโน้มของราคาในภาพรวมจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตแล้วนั้น ก็ยัง
อาจคาดการณ์ได้ว่าราคาน้ ามันดิบยังคงสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ จึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนลดการใช้น้ ามันลงและหันมา
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และแก้ไขปัญหา
การพัฒนาพลังงานของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท าให้ถ่านหินกลายเป็น
เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีความส าคัญก็คือ ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ ากว่าเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ ส าหรับ
การใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งการเพ่ิมเติมถ่านหินให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้านั้น ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ ที่ใช้เกิดการขาดแคลน 

จุดเด่นของถ่านหินที่เห็นได้ชัดนั้นคือราคาต่ าและมีเสถียรภาพ รวมถึงมีปริมาณส ารองมาก จึงมีความ
มั่นคงมากกว่าก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานเหล่านี้มีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น 
ก๊าซธรรมชาติ ต้องมีการวางท่อขนส่ง และราคาไม่มีเสถียรภาพ พลังงานทดแทนก็ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนสูง ท าให้พลังงานที่ผลิตได้มีต้นทุนและราคาสูง ส่วนถ่านหินเอง
ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากยังฝังใจใน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในอดีตที่ใช้ถ่านหินคุณภาพต่ าและไม่ได้น าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมา
ใช้ การที่ประเทศไทยต้องใช้เชื้อเพลิงราคาสูงนั้นมีผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและท าให้ไม่สามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน าเข้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจากต่างประเทศมาใช้ในเชิงพาณิชย์
ก็ตาม แต่ก็ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก ดังนั้น ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชนในการใช้ถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดใน
ประเทศไทย 

 ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการใช้ถ่านหินสะอาด พบว่าในปัจจุบันมีมาตรการที่ส าคัญอยู่ 2 มาตรการ
คือ Carbon Tax และ Emission Trading Scheme (ETS) หรือ Cap and Trade ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะ
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยระบบตลาดแลกเปลี่ยน ซื้อขายจ านวน
คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการก าหนดราคาซื้อขายในท้องตลาด จะเห็นได้ว่าสอง
มาตรการข้างต้นนี้เป็นตัวผลักดันที่ท าให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างรายได้แก่ธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย 

หากกล่าวถึงการท าเหมืองในประเทศไทยนั้น จะมีอยู่ 9 แห่งหลัก คุณภาพของถ่านหินที่ขุดได้
ส่วนมากเป็นถ่านหินลิกไนต์ และซับบิทูมินัสเล็กน้อย เหมืองที่สามารถผลิตถ่านหินได้มากที่สุดคือเหมืองแม่
เมาะ ในภาพรวมถ่านหินที่ผลิตได้ภายในประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 17.98 ล้านตัน และมีการน าเข้าถ่าน
หินอยู่ที่ 20.88 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศร้อยละ 42 และการน าเข้าร้อยละ 58 ดัง
แสดงในรูปที่ 1-14 
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         รูปที่ 1-14 สัดส่วนการจดัหาถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ พ.ศ. 2557  
                       (ที่มา: เอกสารน าเสนอสถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2558 , ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 

 
 ส าหรับการใช้ถ่านหินในปี 2557 ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 จะถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้า ที่เหลือร้อยละ 46.8 
ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมดังแสดงในรูปที่ 1-15 
 

 

         รูปที่ 1-15 สัดส่วนการใช้ถ่านหินน าเข้า/ลิกไนต์ พ.ศ. 2557  
                       (ที่มา: เอกสารน าเสนอสถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2558 , ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 
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อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายถ่านหินน าเข้าในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอยู่ในระดับไม่สูง
นัก โดยส่วนใหญ่ถ่านหินน าเข้าจะถูกขนส่งมาโดยเรือขนาดใหญ่และขนถ่ายไปเรือขนาดเล็ก หรือท่าเรือน้ าลึก
ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และส่งต่อไปยังจุดกองเก็บและโรงคัดขนาดบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา หรือท่าเรือน้ าลึกของแหล่งรับซื้อโดยตรง เช่น ท่าเรือน้ าลึกของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
นอกจากนี้ ไทยยังมีการน าเข้าถ่านหินบางส่วนเข้ามาทางท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง ส าหรับใช้ในพ้ืนที่บริเวณทาง
ใต้ของประเทศ และยังน าเข้าถ่านหินบางส่วนจากประเทศลาว พม่า และจีน โดยขนส่งเข้ามาทางจังหวัด
เชียงรายอีกด้วย 

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั้นในปัจจุบันมีประมาณ 
120 ราย โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไอน้ าเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น และปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดประมาณ 3 โรง คือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าเก็คโค่วัน โดยใช้เทคโนโลยีการ
เผาไหม้ 3 แบบตามล าดับ คือแบบ pulverized combustion แบบ subcritical combustion และแบบ 
super critical combustion โดยมีเทคโนโลยีหลังการเผาไหม้คือ ESP, FGD, SCR เพ่ือลดการปล่อยฝุ่น SOx 
และ NOx สู่สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับนโยบายการใช้ถ่านหินในประเทศไทยในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีนโยบายชัดเจน
จากแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบในอนาคต
รวมทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าที่หมดอายุด้วย ในขณะที่นโยบายการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยยังไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณการใช้ถ่านหินในอนาคตรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ต่างๆ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการไม่มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานในการวางนโยบาย รวมไปถึงการก ากับดูแลการใช้
ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยมี
การก ากับดูแลการใช้ถ่านหินอย่างกระจัดกระจาย โดยมีหลายหน่วยงานท าหน้าที่ดูแลในแต่ละขั้นตอนต่างกัน
ไป ภายใต้อ านาจทางกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งท าให้ไม่มีการบูรณาการในการก ากับดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการก ากับดูแลผู้ใช้ถ่านหินขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะมี 
2 ประเด็นกฎหมาย คือ กฎหมายด้านความปลอดภัย และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการถ่านหิน  ทั้งโรงงานและ
แหล่งแร่ การคมนาคมขนส่ง การเก็บกอง และแรงงาน ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2522, พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510, พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469, พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2456, พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494, พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2555, และ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับลูกจ้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้ในกระบวนการการใช้ถ่านหินข้างต้น เริ่มตั้งแต่การท าเหมืองถ่านหิน การขนถ่ายและ
ล าเลียงถ่านหิน ตลอดจนการน าถ่านหินไปใช้ประโยชน์ ทุกขั้นตอนของกิจกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบ
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ต่อสภาพแวดล้อม กล่าวคือ เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางกลิ่น และมลพิษทางเสียงและการ
สั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ได้กระจายอยู่
ในกฎหมายแม่บทหลายฉบับ โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่มีขอบข่ายครอบคลุมการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการควบคุมมลพิษ
ทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายบทบัญญัติและหลายข้อก าหนดที่สามารถใช้ควบคุมการ
ปล่อยมลพิษจากกระบวนการใช้ถ่านหินอีก เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารของเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ระบุมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540)  

จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายทีก่ระจัดกระจายอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหลายส่วน แต่ยัง
ขาดการบูรณาการ และเจ้าภาพที่ชัดเจน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและการยอมรับจากประชาชนด้วย นอกจากนั้นกฎหมายและข้อก าหนด
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อการใช้ถ่านหินในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้มีข้อมูลบางส่วนยังไม่
มีความชัดเจนเท่าใดนัก เช่น ตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 การขอใบอนุญาตตั้งโรงงานตกแต่งแร่ 
การขนแร่ การคัดขนาดถ่านหิน การบดถ่านหิน ไม่ได้ครอบคลุมถึงแร่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้การ
น าเข้าถ่านหินเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ จึงยังไม่มีกฎหมายควบคุมชัดเจน นอกจากนี้การ
ปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอาร์เซนิก รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานที่ใช้ถ่านหินก็ยังไม่มีกฎหมายใดมาควบคุมอย่างชัดเจน ส่วนกฎหมายด้านการขนส่งได้พบว่าโทษ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและพระราชบัญญัติกรมเจ้าท่า ค่อนข้างอ่อนมาก เป็นต้น ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญเก่ียวกับกิจการถ่านหินในประเทศไทยนั้นมิใช่เรื่องของเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด แต่คือปัญหา
ด้านความชัดเจนทางกฎหมาย การบังคับใช้และการก ากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 

 
1.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 นอกเหนือจากความท้าทายในด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต ตลอดจนขีดจ ากัดด้านแหล่งปิโตรเลียมใน
ประเทศตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องให้ความส าคัญในการ
พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 4 ปีข้างหน้า โดยตัวชี้วัดความส าเร็จ  หรือ Key Performance 
Indicator (KPI) ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ก าหนดเพ่ือวัดความก้าวหน้าของการบรรลุ
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมฯ สามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของกรมฯ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีความ
เหมาะสม สามารถท่ีจะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือ กรมฯ จึงใช้
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดความส าเร็จจะแสดงถึงภารกิจที่
กรมฯ จะต้องปฏิบัติบนพื้นฐานของเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ดี  นอกจากการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์  ทั้งนี้จะต้อง
ค านึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนในการด าเนินงาน ซึ่งดัชนีวัดความยั่งยืนทางธุรกิจของดาวโจนส์ หรือ Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI)  เป็นดัชนีระดับโลกดัชนีแรก โดยบริษัท RobecoSAM และดัชนี 
ดาวโจนส์ ทีจ่ัดอันดับจากผลส ารวจผลการด าเนินงานทางด้านการเงินของบริษัทชั้นน าทั่วโลกที่ยึดความยั่งยืน
เป็นพลังผลักดันองค์กร รวมถึงบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือและเที่ยงธรรม ในการจัด
อันดับการลงทุนที่ยึดความยั่งยืนเป็นหลัก บริษัทต่างๆ ที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ 
จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวด ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับประจ าปีของดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ ได้
จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ขององค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมอย่างรอบ
ด้าน ดังรูปที่ 1-16 โดยประเมินประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง การสร้าง
แบรนด์ การลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มาตรฐานต่างๆ ด้านซัพพลายเชน และแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ซึ่งรวมกันเป็นเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ
ทั่วไป รวมถึงอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซ (Oil and Gas Producers: OIX)   

 

 
รูปที่ 1-16 ดัชนีวัดความยั่งยืนทางธุรกิจของดาวโจนส ์ (ที่มา: RobecoSAM, Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) 
              Diagnostic Tool for Oil and Gas Producer) 

 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการ
ปฎิบัติภารกิจนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือบริษัทน้ ามันเอกชน โดยกรมฯ มีหน้าที่
ก ากับดูแลผู้รับสัมปทานฯ ให้ปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อผูกพันที่ให้ไว้ ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จที่เหมาะสมที่
กรมฯ ควรน ามาประยุกต์ในการก ากับดูแลผู้รับสัมปทานฯ ตามแนวทางการพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาว
โจนส์มีดังนี ้

 

 

ECONOMIC 

•Corporate Governance 

•Risk & Crisis Management 

•Code of Conduct 

•Supply Chain Management 

•Exploration & Production 

•Gas Portfolio 

•Transparency 

ENVIRONMENT 

•Environmental Reporting 

•Policy & Management System 

•Operational Eco-
efficiency/Release to the 
Environment 

•Biodiversity 

•Climate Strategy 

•Water Related Risks 

SOCIETY 

•Social Reporting 

•Labour KPI & Human Rights 

•Human Capital Development 

•Talent Attraction & Retention 

•Corporate Citizenship 

•Occupational Health & Safety 

•Social Impact on Communities 

•Stakeholder Engagement 



  
 
  

   - 19  -  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

1) อัตราส่วนของปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (proven reserves หรือ P1) 
ต่อปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในแต่ละปี หรือ Reserve-to-Production ratio (R/P ratio)  

  ตัวชี้วัดความส าเร็จนี้เป็นค่าที่ใช้ส าหรับประเมินระยะเวลาคงเหลือในการผลิตปิโตรเลียมมา
บริโภคด้วยอัตราการผลิตต่อปีจากปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วที่มีอยู่ ณ ปีนั้น โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตต่อปี จากข้อมูลของ BP Statistical Review of World Energy  June 2015 
พบว่า อัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ณ สิ้นปี พ.ศ. 
2557 ของทั่วโลกดังรูปที่ 1-17 อยู่ที่ 54.1 ปี ในส่วนของประเทศไทยจากรายงานประจ าปีของกรมฯ ณ สิ้นปี 
พ.ศ. 2557 ดังรูปที่ 1-18 พบว่าอัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิต
ก๊าซธรรมชาติมีประมาณ 5.8 ปี 
 

 

รูปที่ 1-17 อัตราส่วนปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูน์แล้วต่อปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557  
 (ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

 

 

รูปที่ 1-18  อัตราส่วนของปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แลว้ต่อปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย  
                    ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ) 



  
 
  

   - 20  -  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศอัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อ
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ดังรูปที่ 1-19 และรูปที่ 1-20 พบว่า ในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิกมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 
30.5 ปี ในส่วนภูมิภาคอาเซียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.2 ปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
พิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลกที่ดี ซึ่งควรมีอัตราส่วน
ของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีที่ระยะเวลามากกว่า 
18 ปี อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จ กรมฯ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ
พิจารณาบริบทด้านพลังงานของประเทศเป็นส าคัญ 
 



  
 
  

   - 21  -  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

 
รูปที่ 1-19 ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์ทั่วโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2537 2547 และ 2557  

                                 (ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 
 

Natural Gas: Total proved reserves
at end 1994 at end 2004 at end 2013 at end 2014

Trillion Trillion Trillion Trillion Trillion

cubic cubic cubic cubic cubic Share R/P

metres metres metres feet metres of total ratio

US 4.6 5.5 9.6 345.0 9.8 5.2% 13.4

Canada 1.9 1.6 2.0 71.7 2.0 1.1% 12.5

Mexico 1.9 0.4 0.3 12.3 0.3 0.2% 6.0

Total North America 8.5 7.5 12.0 429.0 12.1 6.5% 12.8

Argentina 0.5 0.5 0.3 11.6 0.3 0.2% 9.3

Bolivia 0.1 0.8 0.3 10.5 0.3 0.2% 13.9

Brazil 0.1 0.3 0.5 16.4 0.5 0.2% 23.1

Colombia 0.2 0.1 0.2 5.7 0.2 0.1% 13.7

Peru 0.3 0.3 0.4 15.0 0.4 0.2% 33.0

Trinidad & Tobago 0.3 0.5 0.3 12.2 0.3 0.2% 8.2

Venezuela 4.0 4.3 5.6 197.1 5.6 3.0% *

Other S. & Cent. America 0.2 0.1 0.1 2.0 0.1 w 21.8

Total S. & Cent. America 5.7 7.0 7.7 270.6 7.7 4.1% 43.8

Azerbaijan n/a 0.9 0.9 41.2 1.2 0.6% 68.8

Denmark 0.1 0.1 0.0 1.2 0.0 w 7.6

Germany 0.2 0.2 0.1 1.5 0.0 w 5.6

Italy 0.3 0.1 0.1 1.7 0.0 w 7.5

Kazakhstan n/a 1.3 1.5 53.2 1.5 0.8% 78.2

Netherlands 1.7 1.3 0.8 28.2 0.8 0.4% 14.3

Norw ay 1.3 2.4 2.0 67.9 1.9 1.0% 17.7

Poland 0.1 0.1 0.1 3.5 0.1 0.1% 23.6

Romania 0.4 0.3 0.1 3.9 0.1 0.1% 9.6

Russian Federation n/a 31.1 32.3 1152.8 32.6 17.4% 56.4

Turkmenistan n/a 2.3 17.5 617.3 17.5 9.3% *

Ukraine n/a 0.7 0.6 22.5 0.6 0.3% 34.3

United Kingdom 0.7 0.5 0.2 8.5 0.2 0.1% 6.6

Uzbekistan n/a 1.2 1.1 38.3 1.1 0.6% 19.0

Other Europe & Eurasia 3.9 0.2 0.2 7.7 0.2 0.1% 32.7

Total Europe & Eurasia 40.6 42.7 57.5 2049.5 58.0 31.0% 57.9

Bahrain 0.2 0.1 0.2 6.4 0.2 0.1% 10.7

Iran 20.8 27.5 34.0 1201.4 34.0 18.2% *

Iraq 3.1 3.2 3.6 126.7 3.6 1.9% *

Israel ^ 0.0 0.2 6.7 0.2 0.1% 25.3

Kuw ait 1.5 1.6 1.8 63.0 1.8 1.0% *

Oman 0.3 1.0 0.7 24.9 0.7 0.4% 24.3

Qatar 7.1 25.4 24.7 866.2 24.5 13.1% *

Saudi Arabia 5.3 6.8 8.2 288.4 8.2 4.4% 75.4

Syria 0.2 0.3 0.3 10.1 0.3 0.2% 65.5

United Arab Emirates 6.8 6.1 6.1 215.1 6.1 3.3% *

Yemen 0.3 0.3 0.3 9.5 0.3 0.1% 28.0

Other Middle East ^ 0.0 0.0 0.2 0.0 w 40.4

Total Middle East 45.5 72.2 80.0 2818.6 79.8 42.7% *

Algeria 3.0 4.5 4.5 159.1 4.5 2.4% 54.1

Egypt 0.6 1.9 1.8 65.2 1.8 1.0% 37.9

Libya 1.3 1.5 1.5 53.2 1.5 0.8% *

Nigeria 3.5 5.2 5.1 180.1 5.1 2.7% *

Other Africa 0.8 1.1 1.2 42.2 1.2 0.6% 60.3

Total Africa 9.1 14.2 14.2 499.8 14.2 7.6% 69.8

Australia 1.3 2.3 3.7 132.0 3.7 2.0% 67.6

Bangladesh 0.3 0.4 0.3 8.9 0.3 0.1% 10.7

Brunei 0.4 0.3 0.3 9.7 0.3 0.1% 23.3

China 1.7 1.5 3.5 122.2 3.5 1.8% 25.7

India 0.7 0.9 1.4 50.4 1.4 0.8% 45.0

Indonesia 1.8 2.8 2.9 101.5 2.9 1.5% 39.2

Malaysia 1.9 2.5 1.1 38.1 1.1 0.6% 16.2

Myanmar 0.3 0.5 0.3 10.0 0.3 0.2% 16.8

Pakistan 0.6 0.8 0.6 20.4 0.6 0.3% 13.8

Papua New  Guinea ^ ^ 0.2 5.3 0.2 0.1% 31.0

Thailand 0.2 0.4 0.2 8.4 0.2 0.1% 5.7

Vietnam 0.1 0.2 0.6 21.8 0.6 0.3% 60.4

Other Asia Pacif ic 0.3 0.4 0.3 10.2 0.3 0.2% 15.6

Total Asia Pacific 9.7 13.0 15.2 539.0 15.3 8.2% 28.7

Total World 119.1 156.5 186.5 6606.4 187.1 100.0% 54.1

of w hich: OECD 14.5 14.8 19.4 688.2 19.5 10.4% 15.6

                 Non-OECD 104.6 141.7 167.0 5918.3 167.6 89.6% 75.8

                 European Union 3.6 2.8 1.5 52.7 1.5 0.8% 11.3

                 Former Soviet Union 35.5 37.5 53.9 1926.9 54.6 29.2% 71.8
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บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

 
รูปที่ 1-20 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2547 – 2557  

                (ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 
 

  
 

Natural Gas: Production * Change 2014

2014 over share

Billion cubic feet per day 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 of total

US 50.8 49.5 50.7 52.8 55.1 56.5 58.4 62.7 65.7 66.7 70.5 6.1% 21.4%

Canada 17.7 18.1 18.2 17.7 17.0 15.9 15.5 15.5 15.1 15.1 15.7 3.8% 4.7%

Mexico 4.2 5.1 5.5 5.2 5.2 5.7 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 -0.2% 1.7%

Total North America 72.7 72.6 74.5 75.6 77.3 78.1 79.4 83.8 86.2 87.4 91.8 5.3% 27.7%

Argentina 4.3 4.4 4.5 4.3 4.3 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.4 -0.3% 1.0%

Bolivia 0.9 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.1 5.6% 0.6%

Brazil 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2 1.4 1.6 1.9 1.8 1.9 7.0% 0.6%

Colombia 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 -6.3% 0.3%

Peru 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.7 1.1 1.1 1.2 1.3 6.0% 0.4%

Trinidad & Tobago 2.9 3.2 3.9 4.1 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 -1.8% 1.2%

Venezuela 2.7 2.7 3.0 3.5 3.2 3.0 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 0.5% 0.8%

Other S. & Cent. America 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2% 0.1%

Total S. & Cent. America 13.0 13.6 14.9 15.7 15.7 15.3 15.8 16.2 16.8 16.8 16.9 1.0% 5.0%

Azerbaijan 0.4 0.5 0.6 0.9 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 4.6% 0.5%

Denmark 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 -4.8% 0.1%

Germany 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 -6.1% 0.2%

Italy 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 -7.6% 0.2%

Kazakhstan 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.6 1.5 1.7 1.8 1.8 1.9 3.4% 0.6%

Netherlands 6.6 6.1 6.0 5.9 6.4 6.1 6.8 6.2 6.2 6.6 5.4 -18.7% 1.6%

Norw ay 7.6 8.3 8.6 8.7 9.7 10.1 10.4 9.8 11.1 10.5 10.5 0.1% 3.1%

Poland 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 -2.0% 0.1%

Romania 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5.4% 0.3%

Russian Federation 55.3 56.1 57.6 57.3 58.1 51.1 57.0 58.7 57.1 58.5 56.0 -4.3% 16.7%

Turkmenistan 5.1 5.5 5.8 6.3 6.4 3.5 4.1 5.8 6.0 6.0 6.7 11.1% 2.0%

Ukraine 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 -3.7% 0.5%

United Kingdom 9.3 8.5 7.7 7.0 6.7 5.8 5.5 4.4 3.8 3.5 3.5 0.3% 1.1%

Uzbekistan 5.2 5.2 5.5 5.6 5.6 5.4 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 0.7% 1.6%

Other Europe & Eurasia 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 -11.6% 0.2%

Total Europe & Eurasia 98.9 99.5 100.9 100.7 103.2 91.9 98.8 100.1 99.2 100.1 97.0 -3.1% 28.8%

Bahrain 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 7.2% 0.5%

Iran 9.3 9.9 10.8 12.1 12.8 14.0 14.7 15.5 16.0 15.9 16.7 5.2% 5.0%

Iraq 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.4% ♦

Kuw ait 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6 0.5% 0.5%

Oman 1.8 1.9 2.3 2.3 2.3 2.4 2.6 2.6 2.9 3.0 2.8 -4.9% 0.8%

Qatar 3.8 4.4 4.9 6.1 7.4 9.1 12.2 15.6 16.4 17.1 17.1 0.4% 5.1%

Saudi Arabia 6.3 6.9 7.1 7.2 7.8 7.6 8.5 8.9 9.6 9.7 10.5 8.2% 3.1%

Syria 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 -7.9% 0.1%

United Arab Emirates 4.5 4.6 4.7 4.9 4.8 4.7 5.0 5.1 5.2 5.3 5.6 5.8% 1.7%

Yemen - - - - - 0.1 0.6 0.9 0.7 1.0 0.9 -6.3% 0.3%

Other Middle East 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 17.2% 0.2%

Total Middle East 28.6 30.8 33.0 35.9 38.6 41.1 47.3 52.3 54.5 56.2 58.1 3.5% 17.3%

Algeria 7.9 8.5 8.2 8.2 8.3 7.7 7.8 8.0 7.9 7.9 8.1 2.2% 2.4%

Egypt 3.2 4.1 5.3 5.4 5.7 6.1 5.9 5.9 5.9 5.4 4.7 -13.1% 1.4%

Libya 0.8 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 0.8 1.2 1.1 1.2 10.9% 0.4%

Nigeria 2.4 2.4 2.9 3.6 3.5 2.5 3.6 3.9 4.2 3.5 3.7 6.6% 1.1%

Other Africa 0.9 1.0 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 -0.4% 0.6%

Total Africa 15.1 17.1 18.6 19.8 20.5 19.3 20.6 20.3 20.8 19.8 19.6 -1.0% 5.8%

Australia 3.4 3.6 3.8 3.9 3.7 4.1 4.4 4.5 5.0 5.2 5.3 3.6% 1.6%

Bangladesh 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 4.1% 0.7%

Brunei 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 -2.9% 0.3%

China 4.1 4.9 5.9 6.9 8.0 8.5 9.6 10.5 11.0 12.1 13.0 7.7% 3.9%

India 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 3.8 4.9 4.5 3.9 3.3 3.1 -5.9% 0.9%

Indonesia 7.2 7.3 7.2 6.9 7.1 7.4 8.3 7.9 7.4 7.0 7.1 1.7% 2.1%

Malaysia 5.5 6.0 6.1 6.0 6.2 5.9 6.1 6.0 5.9 6.5 6.4 -1.2% 1.9%

Myanmar 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.6 28.6% 0.5%

Pakistan 3.3 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 -1.6% 1.2%

Thailand 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 3.0 3.5 3.6 4.0 4.0 4.1 0.8% 1.2%

Vietnam 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 4.7% 0.3%

Other Asia Pacif ic 1.0 1.1 1.4 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.3 23.7% 0.7%

Total Asia Pacific 33.3 36.1 37.9 39.4 41.2 43.4 47.9 48.1 48.6 49.6 51.4 3.7% 15.3%

Total World 261.6 269.9 279.9 287.2 296.5 289.2 309.9 320.8 326.1 329.8 334.8 1.6% 100.0%

of w hich: OECD 105.4 104.9 106.2 106.5 109.1 109.2 111.5 113.4 116.5 117.5 120.8 3.0% 36.3%

                 Non-OECD 156.2 165.0 173.7 180.6 187.4 180.0 198.3 207.4 209.7 212.3 214.1 0.8% 63.7%

                 European Union # 22.1 20.7 19.6 18.4 18.5 16.9 17.2 15.2 14.3 14.2 12.8 -9.8% 3.8%

                 Former Soviet Union 69.1 70.4 72.6 73.5 74.9 64.9 71.2 75.0 73.7 75.3 73.6 -2.3% 21.9%

Source: Includes data from Cedigaz.
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 อัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดิบที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตน้ ามันดิบ ณ สิ้นปี พ.ศ. 
2557 ดังรูปที่ 1-21 พบว่า น้ ามันดิบทั่วโลกสามารถผลิตได้ 52.5 ปี จากรายงานประจ าปีของกรมฯ ณ สิ้นปี 
พ.ศ. 2557 ดังรูปที่ 1-22 พบว่าอัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวที่พิสูจน์แล้วต่อ
ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศไทยมีประมาณ 4.4 ปี 
 

 

รูปที ่1-21 อัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดบิท่ีพิสูจน์แล้วต่อปรมิาณการผลิตน้ ามันดิบทั่วโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557  
                  (ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

 

 

รูปที่ 1-22 อัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดบิท่ีพิสูจน์แล้วต่อปรมิาณการผลิตน้ ามันดิบของประเทศไทยในปลายปี  
                  พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ) 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ อัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดิบที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการ
ผลิตน้ ามันดิบ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ดังรูปที่  1-23 และรูปที่ 1-24 พบว่า ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมีค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนของปริมาณส ารองน้ ามันดิบที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตน้ ามันดิบอยู่ที่ 18.6 ปี ในส่วนภูมิภาค
อาเซียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.0 ปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคง
ดาวโจนส์ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลกที่ดี ซึ่งควรมี อัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีที่ระยะเวลามากกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ใน
การก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จ กรมฯ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและพิจารณาบริบทด้าน
พลังงานของประเทศเป็นส าคัญ 
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รูปที่ 1-23 ปริมาณส ารองน้ ามันดบิท่ีพิสูจน์ทั่วโลก ณ สิ้นปี พ.ศ. 2537 2547 และ 2557  
(ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

Oil: Total proved reserves at end 1994 at end 2004 at end 2013 at end 2014

Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand

million million million million million Share R/P

barrels barrels barrels tonnes barrels of total ratio

US 29.6 29.3 48.5 5.9 48.5 2.9% 11.4

Canada 48.1 179.6 172.9 27.9 172.9 10.2% *

Mexico 49.8 14.8 11.1 1.5 11.1 0.7% 10.9

Total North America 127.6 223.7 232.5 35.3 232.5 13.7% 34.0

Argentina 2.3 2.5 2.3 0.3 2.3 0.1% 10.1

Brazil 5.4 11.2 15.6 2.3 16.2 1.0% 18.9

Colombia 3.1 1.5 2.4 0.4 2.4 0.1% 6.8

Ecuador 3.5 5.1 8.2 1.2 8.0 0.5% 39.4

Peru 0.8 1.1 1.6 0.2 1.6 0.1% 40.2

Trinidad & Tobago 0.6 0.8 0.8 0.1 0.8 w 20.3

Venezuela 64.9 79.7 298.3 46.6 298.3 17.5% *

Other S. & Cent. America 1.0 1.5 0.5 0.1 0.5 w 9.6

Total S. & Cent. America 81.5 103.4 329.8 51.2 330.2 19.4% *

Azerbaijan 1.2 7.0 7.0 1.0 7.0 0.4% 22.6

Denmark 0.8 1.3 0.7 0.1 0.6 w 10.0

Italy 0.8 0.5 0.6 0.1 0.6 w 14.5

Kazakhstan 5.3 9.0 30.0 3.9 30.0 1.8% 48.3

Norw ay 9.7 9.7 7.0 0.8 6.5 0.4% 9.5

Romania 1.0 0.5 0.6 0.1 0.6 w 19.4

Russian Federation 115.1 105.5 105.0 14.1 103.2 6.1% 26.1

Turkmenistan 0.5 0.5 0.6 0.1 0.6 w 6.9

United Kingdom 4.3 4.0 3.0 0.4 3.0 0.2% 9.8

Uzbekistan 0.3 0.6 0.6 0.1 0.6 w 24.3

Other Europe & Eurasia 2.3 2.2 2.0 0.3 2.0 0.1% 14.0

Total Europe & Eurasia 141.2 140.8 157.2 20.9 154.8 9.1% 24.7

Iran 94.3 132.7 157.8 21.7 157.8 9.3% *

Iraq 100.0 115.0 150.0 20.2 150.0 8.8% *

Kuw ait 96.5 101.5 101.5 14.0 101.5 6.0% 89.0

Oman 5.1 5.6 5.0 0.7 5.2 0.3% 15.0

Qatar 3.5 26.9 25.1 2.7 25.7 1.5% 35.5

Saudi Arabia 261.4 264.3 265.9 36.7 267.0 15.7% 63.6

Syria 2.7 3.2 2.5 0.3 2.5 0.1% *

United Arab Emirates 98.1 97.8 97.8 13.0 97.8 5.8% 72.2

Yemen 2.0 3.0 3.0 0.4 3.0 0.2% 56.7

Other Middle East 0.1 0.1 0.3 ^ 0.2 w 3.1

Total Middle East 663.6 750.1 808.7 109.7 810.7 47.7% 77.8

Algeria 10.0 11.8 12.2 1.5 12.2 0.7% 21.9

Angola 3.0 9.0 12.7 1.7 12.7 0.7% 20.3

Chad - 0.9 1.5 0.2 1.5 0.1% 52.4

Rep. of Congo (Brazzaville) 1.4 1.5 1.6 0.2 1.6 0.1% 15.6

Egypt 3.9 3.6 3.9 0.5 3.6 0.2% 13.8

Equatorial Guinea 0.3 1.8 1.7 0.1 1.1 0.1% 10.7

Gabon 1.4 2.2 2.0 0.3 2.0 0.1% 23.2

Libya 22.8 39.1 48.4 6.3 48.4 2.8% *

Nigeria 21.0 35.9 37.1 5.0 37.1 2.2% 43.0

South Sudan - - 3.5 0.5 3.5 0.2% 60.3

Sudan 0.3 0.6 1.5 0.2 1.5 0.1% 37.7

Tunisia 0.3 0.7 0.4 0.1 0.4 w 22.1

Other Africa 0.6 0.6 3.7 0.5 3.7 0.2% 40.0

Total Africa 65.0 107.6 130.1 17.1 129.2 7.6% 42.8

Australia 3.8 3.9 4.0 0.4 4.0 0.2% 24.3

Brunei 1.2 1.1 1.1 0.1 1.1 0.1% 23.8

China 16.3 15.5 18.5 2.5 18.5 1.1% 11.9

India 5.8 5.6 5.7 0.8 5.7 0.3% 17.6

Indonesia 5.0 4.3 3.7 0.5 3.7 0.2% 11.9

Malaysia 5.2 5.2 3.8 0.5 3.8 0.2% 15.4

Thailand 0.2 0.5 0.5 0.1 0.5 w 2.8

Vietnam 0.6 3.1 4.4 0.6 4.4 0.3% 33.0

Other Asia Pacif ic 1.1 1.5 1.1 0.1 1.1 0.1% 10.9

Total Asia Pacific 39.2 40.6 42.7 5.7 42.7 2.5% 14.1

Total World 1118.0 1366.2 1701.0 239.8 1700.1 100.0% 52.5

of w hich: OECD 148.4 244.4 249.1 37.3 248.6 14.6% 30.3

                 Non-OECD 969.5 1121.8 1451.9 202.6 1451.5 85.4% 60.1

                 OPEC 778.9 918.8 1214.9 170.5 1216.5 71.6% 91.1

                 Non-OPEC £ 216.0 324.1 342.4 50.0 341.7 20.1% 24.5

                 European Union # 8.0 7.3 5.8 0.8 5.8 0.3% 11.2

                 Former Soviet Union 123.1 123.3 143.8 19.3 141.9 8.3% 28.2

Canadian oil sands: Total 41.3 174.0 167.1 27.2 167.1

of w hich: Under active development 3.6 10.4 25.2 4.1 25.2

Venezuela: Orinoco Belt - - 220.5 35.4 220.5
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รูปที ่1-24 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2547 – 2557 
                 (ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

 

 

Oil: Production * Change 2014

2014 over share

Thousand barrels daily 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 of total

US 7250 6897 6827 6860 6784 7260 7556 7861 8904 10069 11644 15.9% 12.3%

Canada 3080 3041 3208 3290 3207 3202 3332 3515 3740 3977 4292 7.9% 5.0%

Mexico 3830 3766 3689 3479 3165 2978 2959 2940 2911 2875 2784 -3.3% 3.2%

Total North America 14160 13704 13724 13629 13156 13441 13847 14316 15555 16921 18721 10.5% 20.5%

Argentina 868 839 838 813 772 716 705 650 644 635 629 -1.2% 0.7%

Brazil 1543 1713 1809 1833 1899 2029 2137 2193 2149 2114 2346 11.2% 2.9%

Colombia 528 526 529 531 588 671 786 915 944 1004 990 -1.4% 1.2%

Ecuador 528 534 538 513 507 488 488 501 505 527 556 5.6% 0.7%

Peru 86 92 97 96 99 107 113 110 107 104 110 7.3% 0.1%

Trinidad & Tobago 165 181 193 166 174 153 148 140 120 116 112 -3.4% 0.1%

Venezuela 3305 3308 3336 3230 3222 3033 2838 2734 2704 2687 2719 1.1% 3.3%

Other S. & Cent. America 144 146 140 139 138 129 134 137 143 148 149 0.4% 0.2%

Total S. & Cent. America 7166 7339 7479 7322 7398 7326 7350 7379 7317 7335 7613 3.9% 9.3%

Azerbaijan 309 445 646 856 895 1014 1023 919 872 877 848 -3.3% 1.0%

Denmark 390 380 346 311 287 265 249 225 204 178 167 -6.4% 0.2%

Italy 113 127 120 122 108 95 106 110 112 116 121 4.7% 0.1%

Kazakhstan 1248 1294 1368 1413 1485 1609 1672 1684 1662 1720 1701 -1.2% 1.9%

Norw ay 3180 2961 2772 2551 2466 2349 2136 2040 1917 1838 1895 2.9% 2.0%

Romania 120 114 105 100 99 94 90 89 83 86 85 -2.1% 0.1%

Russian Federation 9335 9598 9818 10044 9950 10139 10366 10516 10640 10777 10838 0.6% 12.7%

Turkmenistan 194 193 187 199 208 211 217 217 222 231 239 3.8% 0.3%

United Kingdom 2064 1843 1666 1659 1555 1477 1361 1116 949 867 850 -2.3% 0.9%

Uzbekistan 138 115 114 104 102 95 78 77 68 68 67 -1.8% 0.1%

Other Europe & Eurasia 482 454 445 442 420 409 394 394 390 398 387 -2.4% 0.5%

Total Europe & Eurasia 17572 17524 17587 17799 17576 17757 17692 17385 17119 17155 17198 0.2% 19.8%

Iran 4201 4184 4260 4303 4396 4249 4352 4373 3742 3525 3614 2.0% 4.0%

Iraq 2030 1833 1999 2143 2428 2452 2490 2801 3116 3141 3285 4.6% 3.8%

Kuw ait 2523 2668 2737 2663 2786 2511 2562 2915 3172 3135 3123 -0.5% 3.6%

Oman 783 777 738 710 757 813 865 885 918 942 943 0.3% 1.1%

Qatar 1082 1149 1241 1279 1449 1416 1655 1850 1968 1998 1982 -0.9% 2.0%

Saudi Arabia 10458 10931 10671 10268 10663 9663 10075 11144 11635 11393 11505 0.9% 12.9%

Syria 487 448 421 404 406 401 385 353 171 59 33 -44.4% ♦

United Arab Emirates 2836 2922 3099 3001 3026 2723 2895 3325 3406 3648 3712 0.9% 4.0%

Yemen 424 421 387 341 315 307 306 241 190 150 145 -3.7% 0.2%

Other Middle East 48 185 182 194 192 192 192 201 183 207 213 2.4% 0.2%

Total Middle East 24873 25518 25734 25305 26417 24727 25777 28088 28502 28198 28555 1.1% 31.7%

Algeria 1921 1990 1979 1992 1969 1775 1689 1642 1537 1485 1525 1.8% 1.6%

Angola 1103 1404 1421 1684 1901 1804 1863 1726 1784 1799 1712 -4.9% 2.0%

Chad 168 173 153 144 127 118 122 114 101 83 78 -5.5% 0.1%

Rep. of Congo (Brazzaville) 217 239 271 221 235 269 294 302 289 281 281 0.3% 0.3%

Egypt 701 672 679 698 715 730 725 714 715 714 717 0.5% 0.8%

Equatorial Guinea 351 358 342 350 347 307 274 252 272 267 281 5.6% 0.3%

Gabon 273 270 242 246 240 241 255 254 245 236 236 - 0.3%

Libya 1623 1745 1816 1820 1820 1652 1656 479 1509 988 498 -49.8% 0.6%

Nigeria 2430 2502 2392 2265 2113 2211 2509 2450 2395 2302 2361 2.5% 2.7%

South Sudan - - - - - - - - 31 99 159 60.6% 0.2%

Sudan 291 294 356 483 457 475 462 291 103 115 109 -5.2% 0.1%

Tunisia 71 73 70 97 89 83 80 68 67 61 53 -13.3% 0.1%

Other Africa 165 172 224 193 190 183 167 232 227 254 252 -0.6% 0.3%

Total Africa 9313 9891 9945 10194 10203 9849 10095 8524 9275 8684 8263 -5.0% 9.3%

Australia 582 580 542 559 547 518 561 498 489 421 448 6.5% 0.5%

Brunei 210 206 221 194 175 168 172 165 159 135 126 -6.4% 0.1%

China 3486 3642 3711 3742 3814 3805 4077 4074 4155 4216 4246 0.7% 5.0%

India 773 737 760 768 803 816 882 916 906 906 895 -1.3% 1.0%

Indonesia 1130 1096 1018 972 1006 994 1003 952 918 882 852 -3.5% 1.0%

Malaysia 776 757 713 742 741 701 718 653 671 645 666 3.6% 0.7%

Thailand 241 297 325 341 362 376 388 414 449 459 453 -2.0% 0.4%

Vietnam 424 389 355 334 311 342 312 317 348 350 365 4.3% 0.4%

Other Asia Pacif ic 233 284 303 319 338 328 314 298 287 272 272 1.8% 0.3%

Total Asia Pacific 7854 7988 7947 7970 8097 8049 8428 8288 8382 8286 8324 0.5% 9.4%

Total World 80938 81963 82417 82220 82847 81149 83190 83980 86150 86579 88673 2.3% 100.0%

of w hich: OECD 20819 19900 19467 19149 18440 18448 18553 18592 19505 20623 22489 8.9% 24.6%

                 Non-OECD 60119 62063 62949 63072 64407 62701 64637 65388 66645 65956 66184 0.3% 75.4%

                 OPEC 34040 35170 35489 35161 36279 33978 35073 35939 37472 36628 36593 -0.3% 41.0%

                 Non-OPEC £ 35521 34994 34645 34297 33787 33957 34625 34501 35087 36161 38278 5.7% 43.0%

                 European Union # 2955 2711 2471 2425 2264 2127 1987 1724 1528 1436 1411 -2.1% 1.6%

                 Former Soviet Union 11378 11799 12283 12763 12782 13214 13491 13541 13590 13791 13802 0.1% 16.0%
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2) อัตราส่วนของปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (proven reserves หรือ P1) ที่
เพิ่มข้ึนในแต่ละปีต่อปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในแต่ละปี หรือ Reserves Replacement Ratio (RRR) 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จของความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานอีกตัวหนึ่งคือ ร้อยละการ
ทดแทนปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
จากข้อมูลของ BP Statistical Review of World Energy  June 2015 พบว่า ร้อยละการทดแทนปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วโดยเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 - 2557 ของทั่วโลกดังตารางที่ 1-2 เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.35 และเมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และ 
2557 มีค่าลดลงร้อยละ 83.62 ในส่วนของประเทศไทยจากรายงานประจ าปีของกรมฯ ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 
ดังตารางที่ 1-3 พบว่าการทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่
พิสูจน์แล้วมีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.48 และหากเปรียบเทียบเฉพาะในปี 2556 และ 2557 มีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
49.96 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในระดับโลกที่ดี ซึ่งควรมีร้อยละการทดแทนปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วมากกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม การก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวที่
เหมาะสมของกรมฯ ต้องค านึงถึงบริบทของประเทศไทยในการบริหารจัดการพลังงานเป็นส าคัญด้วย 

 ปริมาณส ารองน้ ามันดิบของทั่วโลกมีการทดแทนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ดัง
ตารางที่  1-4 เท่ากับร้อยละ 11.53 ตามการรายงาน BP Statistical Review of World Energy  June 2015 
และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะปี 2556 และ 2557 มีค่าลดลงร้อยละ 102.84 ในส่วนของประเทศไทยจาก
รายงานประจ าปีของกรมฯ ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 พบว่า ร้อยละการทดแทนปริมาณการผลิตน้ ามันดิบและ 
ก๊าซธรรมชาติเหลวในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วมีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.66 และหากเปรียบเทียบ
เฉพาะในปี 2556 และ 2557 มีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.00 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาดัชนีวัดความ
มั่นคงดาวโจนส์ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลกที่ดี ซึ่งควรมีร้อยละการทดแทนปริมาณการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วมากกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวที่เหมาะสมของกรมฯ ต้องค านึงถึงบริบทของประเทศไทย
ในการบริหารจัดการพลังงานเป็นส าคัญอีกประการหนึ่ง 
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

ตารางที่ 1-2 ร้อยละการทดแทนปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติในแต่ละปดี้วยปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557  
(ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

Country 
Total proved gas reserves (Bcm**) Production* (Bcm**) RRR (%) Average 

RRR 
(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Australia 3,530.1 3,666.2 3,737.8 3,737.8 3,737.8 3,737.8 45.9 46.5 51.6 53.4 55.3 196.98 53.94 - - - 125.46 
Bangladesh 364.0 354.0 349.0 275.7 253.2 253.2 19.9 20.1 21.1 22.7 23.6 -150.23 -124.91 -448.05 -199.27 - -230.62 
Brunei 309.0 301.2 288.0 288.0 276.0 276.0 12.3 12.8 12.6 12.2 11.9 -163.20 -203.43 - -198.31 - -188.31 
China 2,940.2 2,816.1 3,002.5 3,218.7 3,459.2 3,459.2 99.0 108.8 114.3 124.9 134.5 -225.45 71.33 89.15 92.64 - 6.92 
India 1,115.3 1,148.6 1,278.1 1,330.2 1,354.8 1,427.1 50.8 46.1 40.3 33.7 31.7 -34.48 180.77 29.33 -27.19 128.49 55.38 
Indonesia 3,069.5 2,965.1 2,965.1 2,926.5 2,875.3 2,875.3 85.7 81.5 77.1 72.1 73.4 -221.90 - -149.92 -171.05 - -180.96 
Malaysia 1,135.0 1,081.6 1,106.7 1,072.1 1,078.3 1,078.3 62.6 62.2 61.6 67.2 66.4 -185.36 -59.52 -156.19 -90.82 - -122.97 
Myanmar 332.7 221.1 221.1 283.2 283.2 283.2 12.4 12.8 12.7 13.1 16.8 -998.34 - 387.42 - - -305.46 
Pakistan 693.6 657.4 651.5 643.5 578.7 578.7 42.3 42.3 43.7 42.7 42.0 -185.56 -113.77 -118.35 -251.68 - -167.34 
Thailand 312.3 299.6 284.9 256.0 238.3 238.3 36.2 37.0 41.4 41.8 42.1 -135.16 -139.75 -169.88 -142.28 - -146.77 
Vietnam 682.1 617.1 617.1 617.1 617.1 617.1 9.4 8.5 9.4 9.8 10.2 -790.91 - - - - -790.91 
Other Asia 
Pacific 

297.7 287.8 283.5 273.1 292.5 287.9 18.2 18.4 18.2 18.8 23.3 -154.41 -123.02 -157.10 2.74 
-

119.79 
-110.32 

Total Asia 
Pacific 

14,936.9 14,570.9 14,940.5 15,077.0 15,199.2 15,263.5 494.7 496.9 504.0 512.3 531.2 -173.97 -25.63 -72.92 -76.14 -87.90 -87.31 

                   
Total World 169,153.4 176,385.3 185,770.3 185,377.4 186,492.5 187,073.8 3,202.6 3,315.7 3,380.2 3,408.8 3,460.6 125.81 183.05 -111.62 -67.29 -83.20 9.35 

* Excludes gas flared or recycled. Includes natural gas produced for Gas-to-Liquids transformation. 

**Conversion factor: 1 billion cubic meters (Bcm) of NG = 35.3 billion cubic feet (Bcf) of NG 

- not available  

 Notes: Total proved reserves of natural gas - Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be recovered in the future from known reservoirs under existing 
economic and operating conditions. The data series for total proved oil does not necessarily meet the definitions, guidelines and practices used for determining proved reserves at company level, for instance as published by the US 
Securities and Exchange Commission, meet the definitions, guidelines and practices used for determining proved reserves at company level, for instance as published by the US Securities and Exchange Commission, nor does it 
necessarily represent BP’s view of proved reserves by country. 

 Source of data - The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources and third-party data from Cedigaz and the OPEC Secretariat.  
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

ตารางที่ 1-3 ร้อยละการทดแทนปริมาณการผลติปิโตรเลียมในแตล่ะปีด้วยปรมิาณส ารองปิโตรเลยีมทีพ่ิสูจน์แล้วของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557  
(ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

Year 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 
Total proved gas reserves (Bcf) 10,588.52 10,061.13 9,038.92 8,414.77 7,751.71 
Proved gas reserves addition* (Bcf) 745.15 495.00 366.75 696.80 662.11 
Gas production (Bcf) 1,246.88 1,020.00 1,388.97 1,320.95 1,325.17 
RRR 59.76 48.53 26.40 52.75 49.96 

Average RRR 47.48 
  

Total proved crude oil and  
condensate reserves (MMbbl) 

442.49 453.27 448.78 461.80 404.83 

Proved crude oil and  
condensate reserves addition* (MMbbl) 

91.97 104.04 85.99 102.4 33.06 

crude oil and condensate production (MMbbl) 84.87 81.24 90.15 90.23 86.99 
RRR 108.37 128.06 95.39 113.49 38.00 

Average RRR 96.66 

หมายเหตุ *จากปริมาณส ารอง P2 และ P3 เป็น P1 การประเมินผลข้อมูลใหม่ และโครงการพัฒนาใหม่ 
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

ตารางที่ 1-4 ร้อยละการทดแทนปริมาณการผลติน้ ามันดบิในแต่ละปีด้วยปริมาณส ารองน้ ามันดิบที่พิสูจน์แล้วทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557  
(ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2015) 

Country 
Total proved crude oil reserves (MMbbl) Production* (MMbbl) RRR (%) 

Average 
RRR 
(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014  
Australia 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -212.45 -76.95 -72.54 -76.87 -85.00 -104.76 
Brunei 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 - - - - - - 
China 17.3 17.8 18.1 18.5 18.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -3.45 -65.99 -81.60 -74.32 - -56.34 
India 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -96.80 -138.78 -95.11 -102.63 -90.09 -104.68 
Indonesia 4.2 3.7 3.7 3.7 3.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 -119.94 -240.59 - -115.16 - -158.57 
Malaysia 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 -36.31 - -129.01 -65.18 - -76.83 
Thailand 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 -95.05 -92.55 -102.71 -92.25 - -95.64 
Vietnam 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -187.69 - - - - -187.69 
Other Asia Pacific 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -113.49 -97.25 -131.19 -53.45 -141.40 -107.35 
Total Asia Pacific 42.0 41.9 42.2 42.7 42.7 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 -60.92 -101.87 -92.28 -82.99 -99.48 -87.51 
  

          
      

Total World 1636.6 1675.3 1697.9 1701.0 1700.1 30.4 30.7 31.4 31.6 32.4 252.45 26.53 -28.25 -90.26 -102.84 11.53 
 
* Includes crude oil, tight oil, oil sands and NGLs (the liquid content of natural gas where this is recovered separately). Excludes liquid fuels from other sources such as biomass and derivatives of coal and natural gas. 
- not available  
 Notes: Total proved reserves of natural gas - Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be recovered in the future from known reservoirs under 
existing economic and operating conditions. The data series for total proved oil does not necessarily meet the definitions, guidelines and practices used for determining proved reserves at company level, for instance as 
published by the US Securities and Exchange Commission, meet the definitions, guidelines and practices used for determining proved reserves at company level, for instance as published by the US Securities and Exchange 
Commission, nor does it necessarily represent BP’s view of proved reserves by country. 

 Source of data - The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources and third-party data from Cedigaz and the OPEC Secretariat.  



  
 
  

 - 31 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

3) ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างาน หรือ Loss Time Injury 
Frequency (LTIF) 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวเป็นสถิติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ผลิต
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (ผู้รับสัมปทานฯ) รวมถึงผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นสัดส่วนจ านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานต่อล้านชั่วโมงการท างาน จากข้อมูล Safety performance indicators – 2014 data โดย 
International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) พบว่า ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อ
ล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องของทั่วโลก ในช่วงปี 
2548 - 2557 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 1-25  แต่เมื่อเปรียบเทียบความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานต่อล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงผู้รับจ้างที่ เกี่ยวข้องทั้ง
บนดินและนอกชายฝั่ง มีแนวโน้มความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานลดลง โดย
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานนอกชายฝั่งเกิดขึ้นถ่ีกว่าการปฏิบัติงานบนดิน ดังรูปที่ 1-26 

  เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ด้านความปลอดภัยต่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในระดับโลกที่ดี ควรมีเป้าหมายความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานของ
บริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตาม การก าหนด
เป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวที่เหมาะสมของกรมฯ ต้องค านึงถึงการปฎิบัติงานของบริษัทผู้ผลิต
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นหลัก จากรายงาน Safety 
performance indicators – 2014 data ขององค์กรผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศ  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
และผู้รับจ้างที่เก่ียวข้องของทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557  มีค่าเท่ากับ 0.43 ดังตารางที่ 1-5 
 

 

รูปที่ 1-25 ความถี่ของอุบัติเหตุถงึขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลติน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจา้ง 
            ที่เกี่ยวข้องของทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2558 (ที่มา: IOGP, Safety performance indicators – 2014) 
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รูปที่ 1-26 ความถี่ของอุบัติเหตุถงึขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลติน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจา้ง 
              ที่เกี่ยวข้องของทั่วโลก แยกเป็นการปฏิบตัิงานบนดินและนอกชายฝั่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2558   
              (ที่มา: IOGP, Safety performance indicators – 2014) 
 
 
ตารางที่ 1-5 ความถี่ของอุบัติเหตถุึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างานของบริษัทผู้ผลติน้ ามันและกา๊ซธรรมชาติ และผู้รับ 
                จ้างที่เกี่ยวข้องของทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 (ที่มา: IOGP, Safety performance indicators – 2014) 

LTIF 2012 2013 2014 Average 
Company 0.47 0.4 0.26 0.38 
Contractor 0.49 0.47 0.39 0.45 
Overall 0.48 0.45 0.36 0.43 
Onshore 0.38 0.34 0.29 0.34 
Offshore 0.81 0.77 0.52 0.70 

   

  4) การเผาก๊าซ (Flaring) 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการเผาไหม้ของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีระบบ
ควบคุมในช่วงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมและการเผาไหม้ของก๊าซในระบบความ
ปลอดภัยด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือทางเทคนิค จากข้อมูล Environmental performance 
indicators - 2013 data โดย International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)  ในปี 2556 มี
ปริมาณการเผาก๊าซทั่วโลกโดยเฉลี่ย 15.1 ตันต่อพันตันไฮโดรคาร์บอนที่ผลิต และโดยค่าเฉลี่ยการเผาก๊าซทั่ว
โลกระหว่างปี 2550-2556 ลดลงร้อยละ 4.67 ต่อปี ดังรูปที่ 1-27 
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รูปที่ 1-27 การเผาก๊าซจากกจิกรรมการส ารวจและผลติปิโตรเลียมระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556   
                               (ที่มา: IOGP, Environmental performance indicators - 2013) 

 
 เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ด้านสิ่งแวดล้อมของการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ระดับโลกที่ดี ควรมีเป้าหมายการเผาก๊าซของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวที่เหมาะสมของกรมฯ ต้องค านึงถึงการปฎิบัติงานของ
บริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นหลัก โดยพิจารณา
จากภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยคือ ภูมิภาคเอเชียและออสตราเลเซีย ภูมิภาคโอเชียเนีย ดังรูปที่ 1-28 
พบว่า ปริมาณการเผาก๊าซอยู่ที่ 16.1  ตันต่อพันตันไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย
ทั่วโลก และในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีปริมาณการเผาก๊าซอยู่ที่ 16.5 ตันต่อพันตันไฮโดรคาร์บอน 
  

 

รูปที่ 1-28 การเผาก๊าซจากกจิกรรมการส ารวจและผลติปิโตรเลียมแยกตามภมูิภาคระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556  
                     (ที่มา: IOGP, Environmental performance indicators - 2013) 
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 5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission: GHG Emission) 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  (ผู้รับ
สัมปทานฯ) ส าหรับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยเป็นหลักในกิจกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม คือ CO2 และ 
CH4 จากข้อมูล Environmental performance indicators - 2013 data โดย International Association 
of Oil & Gas Producers (IOGP)  ที่น าเสนอก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยทั้งในรูป CO2 และ CH4 น ามา
ค านวณเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e เท่ากับ CO2 + 21 × CH4) จากรายงานดังกล่าว 
บริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่เข้าร่วมในปี พ.ศ. 2556 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 148 ตัน
ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อพันตันของการผลิตสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยส าหรับปี พ.ศ. 2555 และโดยค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2556 
ลดลงร้อยละ 1.64 ต่อปี ดังรูปที่ 1-29 
 

 

รูปที่ 1-29 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556  
                      (ที่มา: IOGP, Environmental performance indicators - 2013) 

 
  เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความมั่นคงดาวโจนส์ด้านสิ่งแวดล้อมของการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในระดับโลกที่ดี ควรมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติให้น้อย
ที่สุด อย่างไรก็ตาม การก าหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวที่เหมาะสมของกรมฯ ต้องค านึงถึงการ
ปฎิบัติงานของบริษัทผู้ผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นหลัก 
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดังรูปที่ 1-30 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้พลังงานคิดเป็น
ร้อยละ 55 ของที่ระบุในรายงาน  Environmental performance indicators - 2013 data ร้อยละ 34 จาก
การเผาก๊าซ ร้อยละ 8 มาจากการระบายหรือช่องระบายอากาศ และร้อยละ 3 เนื่องมาจากการรั่วไหลฟุ้ง
กระจาย 
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รูปที่ 1-30 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามแหล่งการเกดิก๊าซเรอืนกระจก ปี พ.ศ. 2556  
(ที่มา: IOGP, Environmental performance indicators - 2013) 
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บทที่ 2 

การประเมินสภาพแวดล้อมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1.1 ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้ให้ความส าคัญกับความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
เพ่ือกระจายการพ่ึงพาแหล่งพลังงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและ
ชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนา
พลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทา ง
ราง ทางน้ า และทางอากาศ อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานี
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์เรื่อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา (ตามแถลงการณ์ วันที่ 12 กันยายน 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวคือ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศ และให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หนว่ยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่
เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานดังกล่าว กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงานเพ่ือให้มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ สร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 เอาไว้ 5 ด้าน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

2.1.2 ความต้องการและการจัดหาปิโตรเลียมของประเทศในระยะ 5 ปี  

 แผนพัฒนาและจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศระยะ 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิต
ปิโตรเลียม เพ่ือให้ประเทศมีเชื้อเพลิงธรรมชาติใช้อย่างเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้ก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาแหล่งน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว ไว้ดังนี้ 
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 การพัฒนาแหล่งน้ ามันดิบ ได้ประเมินถึงความต้องการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศว่ามีอัตรา
การเติบโตช้าลง สัดส่วนการใช้น้ ามันเป็นพลังงานขั้นต้นลดลง เนื่องจากผลของวิกฤตการณ์ราคาน้ ามัน ท าให้มี
การใช้พลังงานทางเลือกอ่ืน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการขนส่งจึงคาดว่าการขยายตัวของความ
ต้องการใช้พลังงานขั้นต้นอยู่ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ท าให้คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นต้นของ
ประเทศในปี 2565 เป็น 2,554 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

 จากการคาดการณ์การเติบโตความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากแผนการพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2555–2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (PDP 2015) และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในแต่ละ
ภาคสาขา ทั้งอุตสาหกรรม การขนส่ง และปิโตรเคมี พบว่า  

- ความต้องการก๊าซธรรมชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553–2557) มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 ต่อปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4,714 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

- ความต้องการก๊าซธรรมชาติในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2558–2562) คาดว่าจะมีความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง เท่ากับ  5,099 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี ณ ปี 2562 (ตามแผน PDP 2015) 

- ความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว (ปี 2563–2579) โดยภาครัฐมีนโยบาย
กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไปสู่เชื้อเพลิงอ่ืนเพ่ือลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ในปี 
2573 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติส าหรับผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 58 (ตามที่ก าหนดในแผน PDP 2015) 
เหลือประมาณร้อยละ 45 และลดลงเหลือร้อยละ 37 ในปี 2579 ตามล าดับ จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น 
ประมาณการความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในระยะยาว (ปี 2563-2579) ของประเทศจะลดลง โดยในปี 2563 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมจะอยู่ในระดับประมาณ 4,915 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และในช่วงท้ายแผนในปี 2579 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะลดลงอยู่ที่ระดับ
ประมาณ 4,344 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนีค้วามต้องการใช้ตามภาคส่วนการใช้ในปี 2556 จ าแนกได้ดังนี้คือ 
(1) ภาคการผลิตไฟฟ้า การใช้ก๊าซธรรมชาติจะเติบโตที่อัตราร้อยละ 3 ต่อป ีคิดเป็นวันละ 2,826 ล้านลูกบาศก์
ฟุต (2) ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ การใช้ก๊าซธรรมชาติจะเติบโตที่อัตราร้อยละ 11 ต่อปี คิดเป็นวันละ 
697 ล้านลูกบาศก์ฟุต (3) ภาคขนส่ง การใช้ก๊าซธรรมชาติจะเติบโตที่อัตราร้อยละ 21 ต่อปี คิดเป็นวันละ 295 
ล้านลูกบาศก์ฟุต ทั้งนี้ สาเหตุที่ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์ และภาคขนส่ง
ขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้นสืบเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ ามันใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และในการขนส่ง โดยการวางโครงข่ายท่อย่อยรอบเมือง ส่งเสริมการใช้ระบบ District 
Cooling และ Cogeneration เร่งรัดการก่อสร้างสถานี NGV (Natural Gas for Vehicles) เพ่ิมเติม และ
ด าเนินมาตรการจูงใจทางภาษีอากรน าเข้าอุปกรณ์และเครื่องยนต์ NGV และ (4) ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ การใช้จะเติบโตที่อัตราร้อยละ 9 ต่อปี คิดเป็นวันละ 1 ,034 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้แก่
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศ นอกจากนั้นเป็นก๊าซที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

- น้ ามันดิบ ความต้องการใช้น้ ามันดิบจะมีการเติบโตที่ช้าลง จากแผนการลดการพ่ึงพา
น้ ามันในภาคคมนาคมขนส่ง ซึ่งอ้างอิงจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี คาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวใน
อัตราร้อยละ 1.21 ต่อปี โดยในปี 2565 คาดว่าจะมีความต้องการใช้อยู่ที่วันละประมาณ 1,088 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
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- ก๊าซธรรมชาติเหลวและก๊าซธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ศักยภาพปิโตรเลียม แนวโน้ม
การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมของประเทศ ประกอบกับความสามารถของอุปกรณ์ในการผลิตและขนส่งของแหล่ง
ท าให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศและพ้ืนที่พัฒนาร่วม เพ่ิมเป็นวันละประมาณ 3,800 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ในปี 2557 โดยประมาณการตามปริมาณซื้อขาย (DCQ) ในสัญญาก๊าซ แต่หากประเมินจาก
ความสามารถในการขนส่งก๊าซ (CDC) ซึ่งเป็นปริมาณที่ผู้รับสัมปทานน่าจะจัดหาได้ แล้วค านวณเทียบที่ค่า
ความร้อนที่ 1000 btu/cf รวมทั้งก๊าซจากท่อส่งพม่าแล้วจะสามารถจัดหาก๊าซได้วันละประมาณ 5,200 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต จึงยังรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ได ้

- การจัดหา LNG ในปี 2561 จะมีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
โดย LNG ที่จัดหาได้จะน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการขนส่ง 

 

 

รูปที่ 2-1 สัดส่วนการผลติไฟฟ้าจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015)  
                   (ที่มา: เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานและ  

                                ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ วันท่ี 11-12 ก.ค. 2558 กระทรวงพลังงาน) 
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  รูปที่ 2-2 การคาดการณ์ปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2557-2575 (ที่มา: เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการจดัท าแผน
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงนโยบายพลงังานและถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ วันที่ 11-12 ก.ค. 2558 กระทรวงพลังงาน) 

 
 

2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ส่งผลให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สังกัดกระทรวงพลังงาน มีฐานะ
เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นแกนน าในการส่งเสริม และเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติใน
ประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อนที่จะมีการปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริม
และเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการส ารวจ
และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย และการ
จ าหน่ายปิโตรเลียม 

2. ก าหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม 
3. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณส ารอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
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4. พิจารณาสิทธิ ประสาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม  

5. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

6. ประสานความร่วมมือในการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วม พ้ืนที่ 
ทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืน 

7. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอ่ืนๆ 
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่

กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  มีการแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ 
1. ส านักบริหารกลาง 
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
4. ส านักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
5. ส านักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
6. ส านักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 
7. ส านักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 
8. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

และมีกลุ่มงานสนับสนุนดังนี้ 
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. กลุ่มวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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              รูปที่ 2-3 โครงสร้างการบริหารงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
                  (ที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Group 

กลุ่มวิชาการเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
Mineral Fuels Technical Group 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
Management Process Development 

Group 

รองอธิบด ี
Deputy Director-General 

รองอธิบด ี
Deputy Director-General 

ส านักจัดการเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
Mineral Fuel Management Bureau 

ส านักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
Petroleum Operations and Technology 

Bureau 

ส านักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่าง
ประเทศ 

International Petroleum Bureau 

ส านักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 
Petroleum Concession Bureau 

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
Petroleum Data and Information Center 

กองแผนงานเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
Planning Division 

กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
การประกอบกิจการปิโตรเลียม 

Petroleum Safety and 
Environment Division 

อธิบด ี
Director-General 

ส านักบริหารกลาง 
Office of Department Secretary 

and Administrative Support 
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กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีข้าราชการ 201 อัตรา พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 53 อัตรา 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการบรรจุและปฏิบัติงานจริง พบว่ามีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและปฏิบัติงานจริง จ านวน 
159 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดตามตารางที่ 2-1 

 
ตารางที่ 2-1 อัตราก าลังบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและปฏิบตัิงานจริง  

(ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

หน่วยงาน อัตราก าลัง บรรจุ ปฏิบัติงานจริง 
ราชการบริหารส่วนกลาง 3 3 3 
กลุ่มวชิาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 8 5 5 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 3 3 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 2 2 
ส านักบริหารกลาง 36 33 33 
ส านักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 19 12 12 
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16 16 16 
ส านักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 34 26 26 
ส านักเทคโนโลยีการประกอบกจิการปิโตรเลียม 35 21 21 
ส านักบริการสัมปทานปิโตรเลียม 25 23 23 
ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 20 15 15 

รวม 201 159 159 

 
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วงระหว่างปี 2553-2557 อยู่ระหว่าง 
176.5 - 207.5 ล้านบาท ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 

 

                    รูปที่ 2-4 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปี 2553-2557  
                                 (ที่มา : รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 
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งบบุคคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
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2.2.2 แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในช่วงท่ีผ่านมา 

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2554-2558 ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 2-5 แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554-2558 (ที่มา : เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการจัดท าแผน  
      กลยุทธ์การสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานและถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ วันที่ 11-12 ก.ค. 2558 กระทรวงพลังงาน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างและรักษาความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงจากแหล่งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เป็นยุทธศาสตร์ที่รองรับนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานและให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งปิโตรเลียมซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่ างยั่งยืน และท าให้
ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยด าเนินงานดังนี้ 

- ประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพ่ือให้มีข้อมูลของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพียงพอและเพ่ิมโอกาส
ในการส ารวจให้ประสบผลส าเร็จมากข้ึน 

- เตรียมความพร้อมส าหรับการออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม เพื่อเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาและค้นพบแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่ 

- เร่งรัดการส ารวจในพื้นที่สงวน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการค้นพบปริมาณส ารองปิโตรเลียม 

- ส่งเสริมการด าเนินงานผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
ความสามารถในการน าปิโตรเลียมขึ้นมาจากชั้นหินกักเก็บ (ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมค่า Recovery Factor) และใช้
หลุมเจาะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Well Optimization) 
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- เตรียมความพร้อมส าหรับแปลงที่ก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลาผลิต เพ่ือให้การส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมสามารถด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผลิตแล้ว 

- ศึกษาก าหนดแนวทางเพ่ือให้การด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาแนวทางเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

- สนับสนุนความร่วมมือกับคณะมนตรีด้านปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Council of 
Petroleum: ASCOPE) ในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศในภูมิภาค  
(Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP) 

- สนับสนุนความร่วมมือด้านถ่านหินในระดับภูมิภาค เช่น การประชุมระดับอาเซียนด้าน
ถ่านหิน (ASEAN Forum on Coal: AFOC) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

เป็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเป้าประสงค์ให้กิจการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานโดยด าเนินงานดังนี้ 

- จัดให้มี โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น โครงการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าทะเลอ่าวไทย โครงการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในเนื้อเยื่อปลาทะเล โครงการศึกษาความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียม 

- จัดท าคู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม 

- ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ  

- ส่งเสริมให้มีการน าก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์แทนการเผาหรือปล่อยทิ้ง เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม เช่น โครงการน าก๊าซธรรมชาติของแหล่งน้ ามันดิบ
ประดู่เฒ่าไปใช้ผลิตไฟฟ้าก าลังผลิต 3 เมกะวัตต์ โครงการน าก๊าซธรรมชาติของแหล่งน้ ามันดิบหนองตูมไปผลิต 
LNG และไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงการเพ่ิมระบบ Vapor Recovery ของแหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติบงกชและแหล่งน้ ามันดิบเบญจมาศ 

- ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
การก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
กระบวนงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยด าเนินงานดังนี้ 
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- เพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานและการให้บริการโดยทบทวนและปรับมาตรฐาน
กระบวนงานอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบและด าเนินการติดตาม ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 

- ยกระดับฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียมแบบออนไลน์ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งติดตั้งโดยใช้ระบบ GIS เพ่ือบูรณาการข้อมูล
ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

- ทบทวนภารกิจและโครงสร้างอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม พร้อมเร่งรัดสรรหาบุคคลที่มี
ศักยภาพเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ าเป็น ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรให้ยอมรับการหมุนเวียนต าแหน่ง
งานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร นอกจากนี้ยังพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรม  
จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ัน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เพ่ิมการรับรู้ข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยด าเนินงานดังนี้ 

- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 

1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น 
โครงการเครือข่ายปิโตรเลียม โครงการท่องโลกปิโตรเลียม โครงการ  Petroleum Summer School และ
โครงการค่ายเยาวชน 3 จงัหวัดรอบอ่าวไทย 

2) โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาปิโตรเลียมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสงขลา 

3) โครงการขยายศักยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา
ปิโตรเลียมบริเวณอ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมส าหรับ
เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

5) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเขตทะเล ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล 
ร่วมกับกองทัพเรือ และสถาบันการศึกษา 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติและสถานการณ์ปิโตรเลียม โดยใช้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมายที่
จะเปิดสัมปทานปิโตรเลียม 31 จังหวัด 

- เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถอธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจโดยง่ายและครบถ้วน ตลอดจนพัฒนาทั กษะในงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 
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1) โครงการจัดท าและทบทวนเกณฑ์สมรรถนะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
2) โครงการจัดท าและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคคลตามเกณฑ์สมรรถนะที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน 
3) โครงการการจัดการความรู้ การจัดท ารายการความรู้ที่จ าเป็นและจัดโครงสร้างความรู้ 

การพัฒนาหัวข้อความรู้ การจัดท าแนวทาง แผนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน  

Sea survival การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน (Public Participation) และการอบรม 
OHSAS 18001 

5) โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 

 2.2.3 ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมา 

 ผลการด าเนินงานด้านการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในปี 2557 มีผู้รับสัมปทาน
ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 45 สัมปทาน รวม 56 แปลงส ารวจ มีการลงทุนด้านการส ารวจพัฒนาและผลิตเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 193,824 ล้านบาท ท าให้ประเทศสามารถจัดหาปิโตรเลียมในรูปน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ
เหลว และก๊าซ LPG คิดเป็นมูลค่าปิโตรเลียมรวมทั้งปี 516,187 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐได้รับรายได้โดยตรงจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็นเงินประมาณ 187,563 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าภาคหลวง 62,418 
ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 4,971 ล้านบาท  และภาษีปิโตรเลียมที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากรจ านวน 
100,670 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพ่ิมเติมอีก 
20,185 ล้านบาท โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 สามารถสรุปภาพรวมของการด าเนินงานของ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดังตามตารางท่ี 2-2  
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการด าเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2557  
(ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 
  

ณ เดือนมกราคม 2558 พบว่า มีสัมปทานปิโตรเลียมอยู่ทั้งสิ้น 56 แปลง ใน 45 สัมปทาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2.6 – 2.8 

 
ตารางที่ 2-3 จ านวนสมัปทานและแปลงปิโตรเลียม พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

สัมปทานปิโตรเลียม ณ มกราคม 2558 

 พ้ืนที่ สัมปทาน แปลง   

อันดามัน 1 2   

อ่าวไทย 24 31   

บนบก 20 23   

รวมท้ังสิ้น 45 56   

http://www2.dmf.go.th/executive/exploration.htm
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รูปที่ 2–6 แผนที่แปลงสัมปทานปโิตรเลียมบนบก (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2–7 แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย     รูปที่ 2–8 แผนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน 
(ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)    (ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) 
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 ภายใต้กรอบชี้น าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้น ตลอดจนสภาวะความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เร่งรัดให้มีการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เพ่ือลด
การพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยการส ารวจปิโตรเลียมในปี 2557 มีทั้งการส ารวจธรณีฟิสิกส์และการ
เจาะหลุมปิโตรเลียมในพ้ืนที่บนบก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งมีเพียงการส ารวจวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติบนบก คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 842 ตารางกิโลเมตร ซึ่งลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มี
การด าเนินการส ารวจคิดเป็นพ้ืนที่ 2,173 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากยังไม่มีการเปิดสัมปทานรอบใหม่และใน
พ้ืนที่เดิมส่วนใหญ่ท าการส ารวจไปแล้ว และได้มีการเจาะหลุมปิโตรเลียมบนบก ในปี 2557 จ านวน 129 หลุม 
เป็นหลุมส ารวจ 17 หลุม และหลุมผลิต 112 หลุม ส่วนในอ่าวไทย ปี 2557 มีหลุมเจาะ 696 หลุม เป็นหลุม
ส ารวจ 27 หลุม และหลุมผลิต 669 หลุม ดังแสดงข้อมูลดังกล่าวในตารางที่ 2-4  

 
ตารางที่ 2-4 การส ารวจปโิตรเลยีม พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

การส ารวจปิโตรเลียม  ปี 2557 
 การส ารวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม   
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -   
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) 842 - 842   
 การเจาะ   รวม   
 รวมท้ังสิ้น 129 696 825   
 หลุมส ารวจ 17 27 44   
 หลุมผลิต 112 669 781   
  

โดยสถิติการด าเนินงานส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ และการเจาะหลุมปิโตรเลียม จากในอดีตจนถึงสิ้นปี 
2557  มีตัวเลขโดยประมาณดังแสดงในตารางที่ 2-5 

 
ตารางที่ 2–5 การส ารวจปิโตรเลยีมในอดีตจนถึง พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต)ิ 

การส ารวจปิโตรเลียม  
 การส ารวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม   
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) 57,587 171,263 228,850   
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) 8,759 39,517 48,276   
 การเจาะ   รวม   
 รวมท้ังสิ้น 1,424 7,427 8,851   
 หลุมส ารวจ 208 372 580   
 หลุมพัฒนา 1,216 7,055 8,271   
 

 
 
 
 

http://www2.dmf.go.th/executive/exploration.htm
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว พบว่าในปี 2557 มีการเจาะหลุมส ารวจปิโตรเลียมทั้งหมด 44 หลุม พบปิโตรเลียม 
25 หลุม คิดเป็นร้อยละ 57 โดยเป็นการเจาะในแปลงส ารวจบนบก 17 หลุม พบปิโตรเลียม 9 หลุม คิดเป็น
ร้อยละ 53 และเจาะส ารวจในอ่าวไทยจ านวน 27 หลุม พบปิโตรเลียม 16 หลุม คิดเป็นร้อยละ 59  

 ในด้านการผลิตปิโตรเลียม พบว่าในปี 2557 สามารถผลิตปิโตรเลียมเป็นปริมาณเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
จ านวน 810,928 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของการจัดหาปิโตรเลียมของทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 มีปริมาณการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 1.08 โดยสามารถจ าแนกผลผลิตออกเป็น  

- ก๊าซธรรมชาติ ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 3,305 ล้านลูกบาศก์ฟุต ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 0.05 
- ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 94,374 บาร์เรล เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 2.47 
- น้ ามันดิบ ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 148,627 บาร์เรล ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.87 

โดยมีสถิติการผลิตปิโตรเลียมตั้งแต่ปี 2553-2557 ดังนี้ 
 

 

รูปที่ 2–9 สถิติการผลิตปโิตรเลยีม พ.ศ. 2553-2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 
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 การด าเนินกิจการปิโตรเลียมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังจะเห็นได้ว่าการลงทุนส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยปี 2557 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีการ
ลงทุนในกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  213,163 ล้านบาท หรือประมาณ 
ร้อยละ 2.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยในปี 2557 (GDP ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 
9,235,000 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านกิจการปิโตรเลียมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2557) ทั้ง
บนบกและในทะเล รวมกันเป็นเงิน 848,280 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนด้านการส ารวจ พัฒนา ผลิต 
ขาย และบริหารงาน ดังแสดงในรูปที่ 2-10 
 

 

รูปที่ 2–10 สถิติการลงทุนในการส ารวจ พัฒนา และผลิตปโิตรเลียม พ.ศ. 2553-2557  
                                      (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 

รายได้ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมสามารถแบ่งได้เป็นสอง
ส่วนคือ ส่วนแรกประกอบด้วยค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  (SRB) ซึ่งจัดเก็บ
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ส่วนที่สองเป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ซึ่งจัดเก็บโดยกรมสรรพากรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
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1) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

ในปี 2557 รัฐจัดเก็บค่าภาคหลวงเป็นเงิน 62,418 ล้านบาท จากปริมาณการขายปิโตรเลียม
ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ ามันดิบ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว คิดเป็นมูลค่าปิโตรเลียมทั้งสิ้น 
516,187 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-6 

 
ตารางที่ 2–6 มูลค่าปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 
 

 ในปี 2557 ได้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิตบนบกและแหล่งผลิตในทะเลที่อยู่
ภายในเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมเป็นเงิน  4,526.58 ล้านบาท โดย
เป็นค่าภาคหลวงที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

 
ตารางที่ 2–7 การจัดสรรคา่ภาคหลวง พ.ศ. 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลงิธรรมชาต)ิ 
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 ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตปิโตรเลียมในปี 2524 และเมื่อนับรวมจนถึงสิ้นปี 2557 สามารถ
ผลิตปิโตรเลียมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,986,381 ล้านบาท โดยรัฐจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้รวม
ทั้งสิ้น 615,853 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-8 

 
ตารางที่ 2–8 มูลค่าปิโตรเลียมและค่าภาคหลวงในอดีตจนถึง พ.ศ. 2557 

                   (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต)ิ 

 
  

และได้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงจากแหล่งผลิตบนบกและแหล่งผลิตในทะเลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2557 รวมเป็นเงิน 35,392.88 ล้านบาท 

 
  2) เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) 

เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (Special Remuneratory Benefits, SRB) เป็น
ผลประโยชน์ของรัฐที่จัดเก็บเพ่ิมเติมจากค่าภาคหลวง โดยจัดเก็บภายในระยะเวลา  5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีจากผู้รับสัมปทานในระบบ Thailand III ที่มีผลก าไรเกิดขึ้นจากการผลิตปิโตรเลียมในรอบปีที่
ผ่านมามากเกินกว่าที่ควรจะได้รับตามปกติหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนหมดแล้ว ตามข้อก าหนดในหมวด 
7 ทวิ ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 ที่เอ้ือให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีราคาปิโตรเลียมสูงขึ้นหรือพบแหล่งปิโตรเลียมที่มี
สมรรถนะเชิงพาณิชย์สูงมาก ในระหว่างปี 2557 รัฐสามารถจัดเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผล
ก าไรประจ าปี 2557 ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมจ านวน 4 แปลงส ารวจ เป็นจ านวนเงิน 4,971 ล้านบาท 
โดยมียอดรวมที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงธันวาคม 2557 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 47,255 ล้านบาท 

 
3) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

นอกจากค่าภาคหลวงและเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) แล้ว รัฐโดยกรมสรรพากร
ยังจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากผลการประกอบกิจการปิโตรเลียมของ
ผู้รับสัมปทานโดยจัดเก็บภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยรอบระยะเวลาบัญชีปี 
2556 ซึ่งจัดเก็บในปี 2557 รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้เป็นจ านวนเงิน 100,670 ล้านบาท เป็นผลให้มี
จ านวนเงินภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้นับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 912,436 ล้านบาท 
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การผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปี 2557 ส่งผลให้มีการขาย
ปิโตรเลียมได้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,986,381 ล้านบาท โดยรัฐสามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 1,575,544 ล้าน
บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าภาคหลวง 615,853 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 47,255 ล้านบาท และ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 912,436 ล้านบาท ในขณะที่ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีการใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพ่ือค้นหาและน าปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสิ้นปี 2557 รวม
ทั้งสิ้น 1,968,831 ล้านบาท ดังนั้นหากเปรียบเทียบรายได้หลังจากหักเงินลงทุนแล้ว รัฐจะมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 52 และคงเหลือเป็นสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการร้อยละ 48 

 นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งจัดเก็บโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ รวมรายได้เข้าแผ่นดินเป็น
อันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยในปี 2553-2557 รัฐมี
รายได้จากกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมดังตารางที่ 2-9 

 
ตารางที่ 2–9 มูลค่าปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง พ.ศ. 2553 – 2557 (ที่มา: รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2553, 2554, 2555, 

2556 และ 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ) 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 44,537 51,044 63,782 65,197 64,219 

รายได้ MTJA ส าหรับพื้นที่ JDA 12,185 14,932 16,914 19,077 20,185 

เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 1,780 3,986 3,243 3,243 4,971 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 59,642 81,778 110,620 116,000 100,670 

รวม 118,144 151,740 194,559 203,517 190,045 
หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบของการ
พัฒนาและสร้างความเจริญในท้องถิ่น จากการที่รัฐบาลได้น ารายได้ที่ได้จากการจัดเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
มาจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนจากการด าเนินกิจการของบริษัทผู้รับ
สัมปทานปิโตรเลียม ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ยังตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ได้รับความสนใจในระดับ
สากล และนับได้ว่าเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นด้วย โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัด
ให้มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

1) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ก ากับดูแลการด าเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม และได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ณ สถาน
ประกอบการผลิตปิโตรเลียมตามแผนประจ าปีที่ก าหนดไว้ ซึ่งบริษัทผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือข้อปรับปรุงที่พบจากการตรวจประเมินฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการรวบรวม
ข้อมูลจากการด าเนินงานรายเดือนในด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจัดให้มีการ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ผลจากการตรวจประเมินและการติดตามตรวจสอบพบว่า การ
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ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีโครงการตรวจเฝ้าระวังสารปรอทในอ่าวไทย โดย
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เพ่ือติดตามผลกระทบของสารปรอทต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียม 
รวมทั้งมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งละเว้นการทิ้งน้ าจากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมที่บ าบัดแล้วลงสู่ทะเล (Zero Discharge Policy) 

2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะก ากับดูแลการด าเนินการรื้อถอนสิ่ง
ติดตั้งในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการรื้อถอนฯ ที่สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความเหมาะสม ทั้งในด้านความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการค่ าใช้จ่ายในการรื้อถอน และ
การยอมรับของประชาชน   

 ในด้านการประสานความร่วมมือในการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วม
พ้ืนที่ทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืน ได้มีพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia–Thailand 
Joint Development Area, MTJDA) มีพ้ืนที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ซึ่งประเทศไทยและมาเลเซียอ้างสิทธิเขตไหล่ทวีปทับซ้อนหลังจากการเจรจาอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ
ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนดินใต้ทะเลภายในพ้ืนที่ดังกล่าวในปี  2522 เป็นผลให้มีการจัดตั้ง
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority, MTJA) ขึ้นในปี 2533 โดยมีที่ตั้งส านักงาน
อยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่รวมสิทธิและความ
รับผิดชอบแทนรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียในการส ารวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนา
ร่วมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC) โดยทั้งสองประเทศจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน  (50:50) ในปัจจุบันผู้
ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดังนี้ 

1) แปลง A-18: บริษัท Hess Oil Company of Thailand(JDA) Ltd. (ร้อยละ 49.5) และบริษัท 
Hess Oil Company of Thailand Inc. (ร้อยละ 0.5) จากประเทศไทย และบริษัท PCJDA Ltd. (ร้อยละ 50) 
จากประเทศมาเลเซียเป็นผู้ได้รับสัญญา โดยมีบริษัท Carigali Hess Operating Company Sdn. Bhd. 
(Carigali-Hess) เป็นผู้ด าเนินงาน  

2) แปลง B-17 & C-19 และ B-17-01: บริษัท PTTEP International Ltd. (ร้อยละ 50) จาก
ประเทศไทย และบริษัท PCJDA Ltd. (ร้อยละ 50) จากประเทศมาเลเซียเป็นผู้ได้รับสัญญา โดยมีบริษัท 
Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) เป็นผู้ด าเนินงาน 

 
2.2.4   การด าเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ในป ีพ.ศ. 2557  

1) แปลง A-18 

(1) การจัดหาปิโตรเลียม: ในปี 2557 บริษัท Carigali-Hess สามารถส่งมอบ 
ก๊าซธรรมชาติรวม 302,096 ล้านลูกบาศก์ฟุตและก๊าซธรรมชาติเหลว 2.53 ล้านบาร์เรล คิดเป็นอัตราเฉลี่ยวัน
ละ 828 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ 6,940 บาร์เรล ตามล าดับ โดยก๊าซธรรมชาติจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
ส่งเข้าท่อทรานส์ไทย-มาเลเซียขนาด 34 นิ้ว ไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลาในอัตราเฉลี่ยวันละ 551 ล้านลูกบาศก์
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ฟุต (ส่งเข้าโรงไฟฟ้าจะนะและใช้เป็นเชื้อเพลิง NGV วันละ 154 ล้านลูกบาศก์ฟุต ส่วนก๊าซธรรมชาติจ านวนวัน
ละ 398 ล้านลูกบาศก์ฟุต จะถูกส่งเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ อ.จะนะ แล้วส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย) และ
ส่วนที่สองส่งเข้าท่อขนาด 42 นิ้ว แล้วไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองในอัตราเฉลี่ยวันละ 277 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

(2) การพัฒนาแหล่งผลิต: ในปี 2557 บริษัท Carigali-Hess ได้เริ่มด าเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากแท่นหลุมผลิตบุหลัน-บี (BLB) และภูมี-ดี (BMD) ในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม 
ตามล าดับ และได้ด าเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต Bulan-C (BLC) แล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างการด าเนินการเจาะ
หลุมผลิต โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัท Carigali-Hess ยัง
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างแท่นจักรวาล-เอ็กซ์ (CKX) ซึ่งจะใช้ติดตั้งเครื่องอัดแรงดัน (Booster 
Compressor) เพ่ือช่วยให้สามารถน าก๊าซธรรมชาติที่มีแรงดันต่ าจากภายในแหล่งกักเก็บขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้น ซึ่งมีแผนจะท าการติดตั้งแท่นในทะเลในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และจะเริ่มเดินเครื่อง Booster 
Compressor ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 

(3) การเจาะหลุมปิโตรเลียม: ในปี 2557 มีการเจาะหลุมเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมใน
แปลง A-18 รวมทั้งสิ้น 10 หลุม ดังนี้ 

• หลุมเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิตภูมี-ดี (BMD) 8 หลุม ได้แก่ หลุม 
BMD-01, BMD-02, BMD-03, BMD-04, BMD-05, BMD-06, BMD-07 และ BMD-08 

• หลุมเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิตบุหลัน-ซี (BLC) 2 หลุม ได้แก่ 
หลุม BLC-01 และ BLC-07 

2) แปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 

(1) การจัดหาปิโตรเลียม: ในปี 2557 บริษัท CPOC สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติ
รวม 121,051 ล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 3.07 ล้านบาร์เรล คิดเป็นอัตราเฉลี่ยวันละ 332 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต และ 8,413 บาร์เรล ตามล าดับ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะส่งเข้าท่อขนาด 24 นิ้ว ที่เชื่อมต่อ
กับท่อขนาด 42 นิ้ว แล้วไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยอง 

(2) การพัฒนาแหล่งผลิต: ในปี 2557 บริษัท CPOC ได้เริ่มด าเนินงานในโครงการ
พัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติระยะที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 3 แท่น อยู่ในแปลง B-17 คือ แท่นหลุมผลิตตาปี-เอ 
(TPA) แท่นหลุมผลิตมูด้า-เอฟ (MDF) แท่นหลุมผลิตอมฤต-เอ (AMA) และอีก 1 แท่นในแปลง B-17-01 คือ 
แท่นหลุมผลิตเมลาติ-เอ (MTA) โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนการประมูลงานด้านวิศวกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
งานก่อสร้าง งานติดตั้งและทดสอบระบบ (Engineering, Procurement, Construction,Installation and 
Commissioning, EPCIC) แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างบนบก และคาดว่าจะสามารถ
เริ่มผลิตก๊าซได้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 

(3) การเจาะหลุมปิโตรเลียม: ในปี 2557 มีการเจาะหลุมเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมใน
แปลง B-17 รวมทั้งสิ้น 1 หลุม ดังนี้ 

• หลุมเพ่ือการผลิตปิโตรเลียมที่แท่นหลุมผลิตเจ็งก้า-บี (JKB) 1 หลุม ได้แก่ 
หลุม JKB-10 
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3) รายได้ของประเทศจากพื้นที่พัฒนาร่วมฯ ในปี 2557 

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียท าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทั้งหมดจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมใน
พ้ืนที่พัฒนาร่วมฯ และน าส่งรายได้ครึ่งหนึ่งให้กับประเทศไทยผ่านทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพ่ือน าส่งให้  
กระทรวงการคลังจัดเก็บเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป โดยในช่วงเดือนมกราคม -ธันวาคม 2557 ได้จัดส่ง
ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร และรายได้อ่ืนๆ จากแปลง  A-18 และแปลง B-17 เป็นเงินรวม 
20,185 ล้านบาท  ดังสรุปในตารางที่ 2-10 

       
ตารางที่ 2–10 มูลค่าปิโตรเลียม ค่าภาคหลวง และส่วนแบ่งปิโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมฯ พ.ศ. 2557  
                   (ที่มา: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) 

 
 

ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ผลักดันภารกิจที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติจากต่างประเทศ โดยเล็งเห็นโอกาสที่จะ
สนับสนุนภาคเอกชนของไทยเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนี้ 

  1) มาเลเซีย 

ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2557 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ในขณะนั้น) ได้น า
ผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท  Petroleum Nasional Berhad 
(PETRONAS) โดยมี Ms. Rozaini A. Latiff, Senior General Manager,Strategic Planning, Malaysia 
Petroleum Management (MPM) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซียพร้อมด้วยผู้บริหารของ MPM เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลและระบบการบริหารจัดการภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชธ . และ PETRONAS โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ระบบการจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบ
แผนงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับสัญญาของประเทศมาเลเซีย 

2) ฟิลิปปินส์ 

ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม ได้น าผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมหารือกับ Department of Energy (DOE) ซึ่งมี 
Ms. Zenaida Monsada, Undersecretary เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยผู้บริหารด้านอ่ืนๆ 
ของ DOE และเข้าร่วมหารือกับ Philippines National Oil Company (PNOC) ซึ่งมี Ms. Glenda 
Martinez, Senior Vice President เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยผู้บริหารด้านอ่ืนๆ ของ PNOC 
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โดยได้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ระบบการจัดเก็บรายได้ สถานการณ์การ
ด าเนินงานด้านส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเปิดให้ยื่นขอสิทธิในการส ารวจปิโตรเลียมครั้งที่  5 ของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ส่วนในด้านการบริหารจัดการภายในนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานภายในอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
แหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมท าให้ในปี 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ด้วยค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.954 และปี 2556 ได้ 4.836 จากคะแนนเต็ม 5 
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บทที่ 3 

บทวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558 และผลการประเมินสภาพแวดล้อม  
(SWOT Analysis) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558 อ้างอิงตามทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.  2550-2554) ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งรัดการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน าเข้า
พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน รวมไปถึงการลดมลพิษที่เกิดจากการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน  

ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือกระจายการพ่ึงพาแหล่งพลังงานให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชวีภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการผลิตและ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมและ
วิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน โดยการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยง
การขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นต้น 

ในขณะที่ นโยบายกระทรวงพลังงาน ในกรอบเวลาที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
พ.ศ. 2554-2558 ที่สืบเนื่องจากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ 

- ส่งเสริมการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ และพัฒนาระบบพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดหาก๊าซธรรมชาติจากในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอ และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่เก่ียวข้อง 
- แสวงหาแหล่งพลังงานในต่างประเทศ โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน

ผู้ประกอบการไทย 
- ดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการผลิต การแปรรูป และการใช้พลังงาน 
- ส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) สาขาพลังงาน เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 
ได้ก าหนดให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดย
การส่งเสริมและเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่งการขาย และการ
จ าหน่ายปิโตรเลียม 

2. ก าหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม 
3. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพปริมาณส ารอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
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4. พิจารณาสิทธิ ประสาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม  

5. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

6. ประสานความร่วมมือในการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วมพ้ืนที่  
ทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืน 

7. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอ่ืนๆ 
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่

กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อพิจารณาจากบริบทข้างต้น ทิศทางการพัฒนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 2554-2558 ก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง ปี 2554-2558 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อสร้างและรักษาความม่ันคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สร้างและรักษาความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ส่งเสริมมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพ่ือยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ในการก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   

ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประการ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2554-2559 โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พร้อม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการจัดสรรทรัพยากร 
(Value for Money) ตามแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance Based Budgeting, SPBB) ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  สร้างและรักษาความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและ  
                    ต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554-2558 

ประเทศมีความมั่นคงด้าน
พลังงานและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการ
เชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

อัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่
พิสูจน์แล้ว (P1) ต่อปริมาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติในแต่ละปี จนถึงปี 2567 

> 10 

ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 2P ในรอบปี  
(*รวมพม่า JDA) 

> 27 Tcf 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
                    ที่เกิดจากการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554-2558 

การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน 

 

จ านวนแหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง  >1 แหล่ง/ปี 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100 

ความถี่ของอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานต่อล้าน
ชั่วโมงการท างาน (Loss Time Injury 
Frequency, LTIF)  

ค่าเฉลี่ย LTIF 
(overall) ของ 

OGP สามปีก่อน
หน้า  (ประมาณ 

0.55) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3  มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ                     
                    การก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554-2558 

ก ากับ ประสาน บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
กิจการ ในด้านความรวดเร็ว ถูกต้อง การ
บริการ ความโปร่งใส และความเท่า
เทียม 

 ร้อยละ 75 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                     

                     

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554-2558 

ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ิมการรับรู้ และทัศนคติ
ทางบวกต่อการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

ผลส ารวจการรับรู้ และทัศนคติทางบวกของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ต่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

ร้อยละ 65 ของผู้ตอบ                 
แบบส ารวจมีการรับรู้ และ
ทัศนคติทางบวกต่อ                    
การส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในระดับดี 

 ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามแผนยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศต่อการพัฒนาด้านพลังงานในประเทศตาม
กฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน อ้างอิงตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
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3.1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554-2558 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างและรักษาความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศ
และต่างประเทศ” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 คือประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 2 ค่าดังนี้ 

- อัตราส่วนของปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (P1) ต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
แต่ละปี จนถึงปี 2567 > 10 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมมนาโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสร์การสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 
พบค่าในปัจจุบันอยู่ที่ 5.8  

- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 2P ในรอบปี (*รวมพม่า JDA) > 27 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันที่ 19.0 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างและรักษาความมั่นคงในการจัดหา
เชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ” มีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมาย โดยปัญหาหลักๆ อาจ
แบ่งได้ดังนี้ 

 ไม่สามารถท าการเปิดให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 
เป็นต้นมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ด าเนินการเปิดสัมปทานเพ่ือให้สิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมมาแล้วทั้งสิ้น 20 รอบ โดยรอบหลังสุดคือรอบท่ี 20 เมื่อปี 2550 

 ผลกระทบจากราคาปิโตรเลียมในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2557-2558 ท าให้
ขาดแรงจูงใจในการส ารวจในพ้ืนที่ที่ได้สัมปทานแล้ว และพ้ืนที่สงวนของผู้ที่ได้รับ
สัมปทาน 

 การผลิตก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นตามความต้องการใช้ภายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณ
ส ารองในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว 

 ศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมที่ได้รับสัมปทานแล้ว อยู่ในจุดสูงสุดแล้ว รวมไปถึงแหล่ง
ปิโตรเลียมที่ได้ให้สัมปทานไปนั้น ไม่ได้มีปิโตรเลียมมากตามที่คาดการณ์ไว้ 

 ยั งขาดการส่ ง เสริมการส ารวจแหล่ งปิ โตร เลี ยมใหม่ๆ  เช่น  ประเภทแหล่ ง 
Unconventional Resource 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 ค่าดังนี้ 

- จ านวนแหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง >1 แหล่ง/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557 พบว่าตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ดังกล่าวได้ตัดออกจากการ
ติดตามแล้ว โดยมีเหตุผลดังนี้ 
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 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผู้รับสัมปทานได้ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในปัจจุบันแล้ว การพัฒนาเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจากนี้มี 
ความเป็นไปได้น้อยลง 

 ทาง กว. จะน าเสนอค่าตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ในอนาคต จากการศึกษาตามโครงการ 
“จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการค านวณและรายงานบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม” 

- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการจัดการร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากการติดตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557 ได้ตามเป้าหมาย 

- ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างาน (Loss Time Injury Frequency, 
LTIF) โดยค่าเฉลี่ย LTIF (overall) ของ OGP สามปีก่อนหน้า  (ประมาณ 0.55) เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากการติดตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557 ค่าจะอยู่ที่ 0.08 ซึ่งต่ ากว่าค่าตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์ (ดีกว่า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพการก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ก ากับ ประสาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 ค่า ดังนี้ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการ ในด้านความรวดเร็ว ถูกต้อง การบริการ ความโปร่งใส 
และความเท่าเทียม ได้มากกว่าร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการติดตามแผนยุทธ์ฯปี 
พ.ศ. 2557 พบค่าในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 88.23 ได้ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เพ่ิมการรับรู้ และทัศนคติทางบวก
ต่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 1 ค่า ดังนี้ 

- ผลส ารวจการรับรู้ และทัศนคติทางบวกของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ต่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมได้มากกว่าร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการติดตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 
พ.ศ. 2557 พบค่าในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 100 ได้ตามเป้าหมาย 

- แม้ว่าผลการประเมินในยุทธศาสตร์นี้จะได้มากกว่าตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2556 เป็นต้น
มา ประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด าเนินงานการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมอยู่ 

อย่างไรกต็ามจากปัญหาในยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ไม่สามารถท าการเปิดให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
รอบใหม่ได้นั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการต่อต้านของประชาชนในบางภาคส่วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
อาจมีสาเหตุมาจากการส ารวจการรับรู้และทัศนคติที่ไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้แก้ไข
สถานการณ์โดยการจัดท าแผนแม่บทส าหรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น 
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในปี 2557 โดยสาระส าคัญคือ การท าความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดคุณค่าและแนวทางที่กรมฯ จะส่งให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดเตรียม
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ทรัพยากรของกรมฯ ให้รองรับการด าเนินการจากการติดตามผลการด าเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว พบว่า 
ได้ด าเนินการตามบางกลยุทธ์ในส่วนของชุมชน สังคม ซึ่งได้รับผลความพึงพอใจที่ดีข้ึน 

 ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามแผนยุทธศาสตร์
ข้างต้นเป็นการการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยผู้จัดท าแผนจะน าเสนอ
มุมมองจากภายใน (การประชุมเชิงปฏิบัติการ) และจากภายนอก (การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามล าดับ 

3.2 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส านัก กอง และกลุ่มงานต่างๆ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดังตามตารางท่ี 3-1 

 

ตารางที่ 3-1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 
1) ดร. คุรุจิต นาครทรรพ  อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 
2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
3) นายวีระศักดิ์ พ่ึงรัศมี  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
4) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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5) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
6) นายมนูญ ศิริวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกราคาพลังงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
7) ดร. สมพร ว่องวุฒิพรชัย  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  
                                               บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
8) นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิต จ ากัด 
9) นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
10) ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์  ผู้อ านวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
11) นายชาครีย์ บูรณกานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท  
                                               ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านแอลเอ็นจี 
12) ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกิจ  ผู้เชี่ยวชาญด้านถ่านหิน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดังตามตารางท่ี 3-2 

 
ตารางที่ 3-2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

3.4 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานร่วมกับผลการประเมินสภาพแวดล้อม 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้าปิโตรเลียมกว่าร้อยละ 55 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเกือบร้อยละ 60 มีความต้องการใช้มากถึง 
5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่สามารถจัดหาแหล่งในประเทศได้เพียงประมาณ 3 ,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน น าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ประมาณ 1 ,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจัดหาจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม
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ไทย-มาเลเซียประมาณ 760 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นอกจากนั้น ต้องน าเข้าก๊าซปิโตรเลียม (LNG : 
Liquefied Natural Gas) ประมาณวันละ 190 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ ามันดิบ
ประมาณ 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน แต่สามารถผลิตน้ ามันดิบจากแหล่งในประเทศทั้งบนบก และในทะเลเพียง
ประมาณ 140,000 บาร์เรลต่อวัน จึงจ าเป็นต้องน าเข้าถึงวันละประมาณ 860,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น
มูลค่าการน าเข้าพลังงานทั้งหมดสูงถึงประมาณ 1 ล้านล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะปริมาณก๊าซธรรมชาติมี
แนวโน้มความต้องการใช้ที่จะสูงมากขึ้นในอนาคต ซึ่งหากไม่สามารถจัดหาเพ่ิมจากแหล่งในประเทศก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ LNG ที่มีราคาสูงกว่าการผลิตในประเทศนับเท่าตัว 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลังที่ใช้เงินเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าใน
อนาคตที่ต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอน 

นับตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ด าเนินการเปิดสัมปทานเพ่ือให้สิทธิส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมมาแล้วทั้งสิ้น 20 รอบ โดยรอบล่าสุดคือรอบที่ 20 เมื่อปี 2550 ดังนั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
ค้นหาแหล่ งปิ โตร เลียมใหม่ๆ ให้ประเทศได้มีความมั่นคงด้ านพลั ง งาน ในปลายปี  พ.ศ .  2557  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
ต่างๆ ทั้งพ้ืนที่บนบก และในทะเลอ่าวไทย แต่ด าเนินการได้เฉพาะขั้นตอนการประกาศเชิญชวนและ
จ าเป็นต้องยกเลิกประกาศเพ่ือแก้ไขกฎหมายบางมาตราให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปพลังงานของรัฐบาล 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้ง
เป็นไปตามยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของกรมฯ ทางกรมมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 6 ด้านดังนี้ 

1) การเปิดให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ 
2) การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565 
3) การเจรจาหาข้อยุติเพื่อเปิดแนวทางให้มีการส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพ้ืนที่ไหล่ทวีปทับซ้อน 

ไทย-กัมพูชาในอ่าวไทย (OCA) 
4) การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคประชาชน เพ่ือลดกระแสความเข้าใจผิด และการต่อต้าน

โครงการพัฒนาพลังงานปิโตรเลียม 
5) เตรียมความพร้อมในเรื่อง Decommissioning 
6) แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานประเภท Unconventional Resources 

นอกจากนั้นทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติการตามที่กระทรวงพลังงาน
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อพิจารณาจัดท า “เตรียมแผนการจัดหา LNG เพ่ือความยั่งยืนด้านพลังงานของ
ประเทศ” และ “ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านถ่านหินครบวงจรอย่างบูรณาการ” อันเกิดจากผลกระทบด้าน
การจัดหาก๊าซธรรมชาติที่จะน้อยลงในปี พ.ศ. 2561 ตามรูปที่ 2-2 และสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตาม
ประเภทเชื้อเพลิงตามรูปที่ 2-1 

เพ่ือให้การบริหารราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติฉบับ พ.ศ. 2559-2563 
เพ่ือให้สามารถน าองค์กรให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน โดยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ตามภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการ
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ส่งเสริมและเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน โดยมีมิติท่ีต้องพิจารณาดังนี้ 

1. ตอบสนองนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นโยบายด้านพลังงาน “เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และ
ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561 “ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน  และการส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม” 
ภาพรวมทางยุทธศาสตร์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน แสดงตามรูปที่ 3-1 และ 3-2 

 
รูปที ่3-1 แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

                          และยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2559-2563 
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รูปที ่3-2 แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561  

                      และยุทธศาสตร์กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

 

2. ประสิทธิผลของการบริหารราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภายในประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง 
และปรับเปลี่ยนภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศไทยอย่างเหมาะสมในหลายด้านดังนี้ 

1) ความมั่นคงด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาจากปริมาณส ารองต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศที่มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2558–2579 (PDP 2015) ที่ต้องการลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักจาก
ปัจจุบันที่ร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 37 ในปี 2579 ประเทศจ าเป็นต้องมีการศึกษา เตรียมการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการออกกฎระเบียบที่เหมาะสมส าหรับ
การน าพลังงานจากถ่านหินและ LNG มาใช้ทดแทนแหล่งผลิตในประเทศ รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม โดยการบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2) ด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันผลกระทบของการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทางกรมฯ ได้ยกระดับการท างานด้าน
สิ่งแวดล้อมสู่ระดับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบดังกล่าวในอนาคต ปัญหาการ
ขาดความชัดเจนในการวางกรอบและการปฏิบัติด้านการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบ
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กิจการปิโตรเลียมซึ่งต้องการเตรียมการกฎระเบียบที่ เหมาะสม ซึ่งในอดีตกิจกรรม 
การรื้อถอนฯ นี้ยังไม่ได้เข้ามาข้องเก่ียวเท่าใดนัก 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ทั้งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 3-3 เพ่ือพัฒนาองค์กรให้
มีความพร้อมส าหรับรองรับโอกาสและแก้ไขอุปสรรคในอนาคตจ าเป็นต้องมีแผนในการพัฒนาองค์กร
ในหลายด้านดังนี้  

1) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร น าเสนอ ตัดสินใจ ที่รวดเร็วและถูกต้อง 
องค์กรจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถใช้
ร่วมกันภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงระบบฐานข้อมูลส าหรับคนนอกที่เข้าถึงง่าย 
ส าหรับผู้ที่สนใจข้อมูลด้านพลังงาน 

2) การสื่อสารและงานด้านมวลชนสัมพันธ์ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือตอบสนอง 
ข้อเรียกร้องด้านต่างๆ ของประชาสังคมที่มากขึ้นตามภาวะเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือลดอุปสรรคในการด าเนินงานโดยการปฏิบัติงานเชิงรุก 

3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในส่วนกลางและระดับภูมิภาค เพ่ือลดปัญหาและ
อุปสรรคที่ เ กิ ดจากความซ้ าซ้ อนการทับซ้อนของกฎระเบียบและอ านาจหน้ าที่  
การประสานงานและหาข้อตกลงร่วมกันจัดเป็นส่วนเสริมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว ประเด็นที่แผนยุทธศาตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2559 – 2563 จะต้อง
ค านึงถึงหลักๆ มีดังนี้  

- การเสาะแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติใหม่ๆ เช่นแหล่ง Unconventional Resource 
- การเปิดแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 
- การวางมาตรการเพ่ือรองรับเชื้อเพลิงทางเลือก อันได้แก่ LNG และถ่านหิน 
- การศึกษาแนวทางการจัดการแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่ก าลังจะหมดอายุลงในปี พ.ศ. 2565 
- การวางแนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่ งติดตั้ งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

(Decommissioning) ที่ก าลังจะเกิด  
- การวางแนวทางการสื่อสารรวมไปถึงวิธีการท าความเข้าใจกับผู้ที่เข้าใจในกิจการการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมคลาดเคลื่อน 
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ตารางที่ 3-3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ      
                 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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บทที่ 4  

ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
4.1 ทิศทางการพัฒนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2559-2563 

 เมื่อพิจารณาจากทั้งนโยบายด้านพลังงานของประเทศ แนวโน้มความต้องการและศักยภาพในการ
จัดหาปิโตรเลียม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ด้าน
ปิโตรเลียมในต่างประเทศรวมถึงบทบาทจากนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากภาคส่วนต่างๆ แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในภาพรวม ซึ่งสามารถน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบทิศทางการพัฒนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดย
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปี ข้างหน้าได้ดังนี ้
 

1) วิสัยทัศน์ 
 

 
บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพ่ือสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

 
2) พันธกิจ 

 
 

ส่งเสริมให้มีการส ารวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  
 

3)  ภารกิจ 
 
 
1. บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การส ารวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย การจ าหน่าย

ปิโตรเลียม และการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
2. ก าหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียม 
3. ก าหนดแนวทางการจัดหาแอลเอ็นจีและก ากับดูแลถ่านหินอย่างบูรณาการ 
4. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพปริมาณส ารอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
5. พิจารณาสิทธิ ประสาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพัน

ต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม 
6. บริหารจัดการการด าเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม  
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7. ประสานความร่วมมือในการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วม  พ้ืนที่ทับ

ซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืน 
8. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม แอลเอ็นจี ถ่านหิน และเชื้อเพลิงธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างบูรณาการ 
9. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่สังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี 

และถ่านหินอย่างยั่งยืน 
10. พัฒนาศักยภาพกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
11. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่

กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์หลัก 

 ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้นนั้น มียุทธศาสตร์หลัก 4 ประการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติควรให้
ความส าคัญ เพ่ือเป็นกรอบชี้น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ และโครงการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณมาสนับสนุน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

 
 ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประการ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561 นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
พร้อมตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นการประเมินความส าเร็จในระดับผลลัพธ์ เพ่ือเป็นกลไกในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการจัดสรรทรัพยากร (Value for Money) ตามแนวทางการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success 
Factor) ต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละข้อ เพ่ือน าไปสู่การประเมินปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์และโครงการสนับสนุนที่เหมาะสมและจัดล าดั บ
ความส าคัญได้สอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังแสดง
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประการไว้ถัดไป  

ส าหรับความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและ
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลนั้น ปรากฏดังรูปที่ 3-2 และแผนที่ยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปรากฏ
ดังรูปที่ 4-1 
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รูปที่ 4-1 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator, KPI) ที่มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมนั้น 
สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กรร่วมด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จ และสามารถท าให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชนเกิดความเชื่อถือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงควรใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดความส าเร็จจะแสดงถึงภารกิจที่กรมฯ จะต้องปฏิบัติ
บนพื้นฐานของเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวมีดังนี้ 

1) อัตราส่วนของปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (proven reserves หรือ P1) ต่อปริมาณการ
ผลิตปิโตรเลียมในแต่ละปี หรือ Reserve-to-Production ratio (R/P ratio) 

2) ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการท างาน หรือ Loss Time Injury Frequency 
(LTIF)  

3) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission, GHG) (จะเริ่มมีการจัดท าค่า 
baseline ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้) 
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศและ  
                    ต่างประเทศ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559-2563 
ประเทศมีความมั่นคงด้าน
พลังงาน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการเชื้อเพลิง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

รักษาระดับการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
เหลว (*ไม่รวมพม่า ไม่รวม JDA) 

235,000 บาร์เรลต่อ
วัน 

รักษาระดับการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ภายในประเทศ (*ไม่รวมพม่า รวม JDA) 

3,530 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน 

รักษาระดับปริมาณส ารองต่อการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ (R(2P)/P Ratio) 
(*ไม่รวมพม่า รวม JDA)  

ให้สูงกว่า 7.0 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
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กลยุทธ์และโครงการส าคัญ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

1. เพิ่มการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้
มีข้อมูลพื้นท่ีที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสการส ารวจให้ประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

- รายงานสรุปผลการ
ประเมินปริมาณทรัพยากร
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี
เลือกสรร 

- รายงานการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา 
Unconventional 
Resources ในประเทศ 

- ปีละ 1 พื้นที ่
 
 
 
- ภายในปี 2560 

 

- การประเมินศักยภาพ
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี
เลือกสรร 
                                 

- โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการ
ส ารวจและผลติ 
Unconventional 
resources 

2. เร่งรัดให้มีการเปิดใหส้ิทธิในการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การพบแหล่งปิโตรเลียมใหม ่

- พรบ. ปิโตรเลยีมฉบับ
แก้ไขท่ีเปิดโอกาสให้มีการ
น าระบบบริหารจดัการ
อื่นๆ มาใช้  

- การเปิดใหส้ิทธิในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม
รอบใหม ่

- ภายในปี 2559 
(ต่อเมื่อพระ
ราชบัญ 
ญัติปิโตรเลียม
ฉบับแก้ไขมีผล
บังคับใช้ในปี 
2558) 

- โครงการการ
จัดเตรียมในการออก
กฎหมายล าดับรองที่
เกี่ยวข้องกับ พรบ. 
ปิโตรเลียม ฉบับแก้ไข 

3. ส่งเสรมิการส ารวจในพ้ืนท่ีสงวน เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการพบปริมาณส ารอง 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีสงวน
ของผู้รับสัมปทาน 

- กิจกรรมรายป ี - โครงการติดตามการ
ส ารวจและการขอ
ก าหนดพื้นที่ผลติใน
พื้นที่สงวน 

4. ผลักดันการบูรณาการกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เพื่อให้
สามารถด าเนินการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม
ในพื้นที่ได้ 
 
 
 

- รายงานผลความส าเร็จใน
การติดตามผลการอนุมัต ิ

 
 
 
 

- ด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 
(ปริมาณการผลิตคงที่หรือ
เพิ่มขึ้น) 

- ด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 
(ปริมาณการผลิตคงที่หรือ
เพิ่มขึ้น) 

- ภายในปี 2559 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 100 
ภายในปี 2561 
 
 
 

- ภายในปี 2561 

- โครงการติดตามการ
อนุมัติจากหน่วยงาน
อื่นเพื่อให้ใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีจาก
การส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

- โครงการเร่งรัดการ
ผลิตปิโตรเลียมใน
พื้นที่ความรับผดิชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐ
อื่น 

- โครงการประสานงาน
เพื่อแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานในการ
ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียม 
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5. ส่งเสรมิผู้ประกอบการในการผลิตปิโตรเลียม
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเนน้การเพิ่ม 
Recovery Factor และ Well Optimization 

- สามารถยดือายุแหล่ง
ปิโตรเลียมของประเทศ
เพื่อลดการน าเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ 

- ภายในปี 2562 - โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ และ
สนับสนุนการเพิ่ม
ก าลังการผลิตโดยใช้ 
เทคนิคการเพิ่ม 
Recovery Factor 

6. เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมการส ารวจและผลิตอย่างต่อเนื่องใน
แปลงท่ีสิ้นสดุระยะเวลาผลิต 

- ได้ข้อมลูเพื่อใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย 

 
 
- ได้ข้อมลูเพื่อใช้ในการ

ก าหนดนโยบาย 
 
- ได้แนวทางที่มีความ

เหมาะสมกับศักยภาพ
ปิโตรเลียมภายในประเทศ 
ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสดุ
ของประเทศชาต ิ

- ภายในปี 2559 
 
 
 
- ภายในปี 2559 
 
 
- ได้แนวทาง

ภายในปี 2559 

- โครงการตรวจสอบ
ปริมาณทรัพยากร
ปิโตรเลียมโดย Third 
Party 

- โครงการตรวจสอบ
มูลค่าทรัพย์สินของ
อุปกรณ์ตดิตั้ง 

- โครงการศึกษา
ทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบาย
รองรับการส ารวจและ
ผลิตอย่างต่อเนื่องใน
แปลงท่ีสิ้นสดุ
ระยะเวลาผลติ 

7. จัดท าแนวทางเพื่อให้การส ารวจและผลติใน
พื้นที่พัฒนาร่วมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นทีไ่หลท่วีปทับซ้อน
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

- รายงานผลการศึกษา ใน
ประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การเจรจาเพื่อแก้ไขปญัหา
พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- ปีละ 1 ฉบับ - โครงการศึกษา
วิเคราะหป์ระเด็น
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาพื้นท่ีไหล่
ทวีปทับซ้อนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

8. ส่งเสรมิการจดัหาปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย 

- รายงานการศึกษา (ความ
เข้าใจในลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแสดงให้
เห็นถึงทรัพยากร
ปิโตรเลียมที่มีอยู่ท้ังหมด
ในพื้นที่พัฒนาร่วมช่วย
สร้างความน่าสนใจและ
ดึงดูดนักลงทุนมากยิ่งข้ึน) 

- ได้แนวทางที่เหมาะสมใน
การส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มเติมในพื้นที่
พัฒนาร่วม 
ไทย – มาเลเซีย 

- ภายในปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 

- ภายในปี 2563 
(รอผล
การศึกษาจาก
โครงการ
ข้างบน)  

- โครงการศึกษา
เกี่ยวกับแอ่งสะสม
ตะกอนและโครงสร้าง
แหล่งปิโตรเลียมใน
พื้นที่พัฒนาร่วมฯ 
(JDA Hydrocarbon 
Prospectivity and 
Basin Study) 

- โครงการศึกษา
แนวทางที่เหมาะสม
ในการเปิดให้มีการยื่น
ขอสิทธิในการส ารวจ
ในพื้นที่พัฒนาร่วม
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ไทย – มาเลเซีย 
9. ส่งเสรมิและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้าไป
ลงทุนส ารวจและพัฒนาปโิตรเลียมใน
ต่างประเทศใหเ้พิ่มมากข้ึน รวมทั้งเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพือ่เพิ่มความ
เชื่อมั่นระหว่างกัน อันจะก่อให้เกดิความร่วมมือ
ด้านพลังงานในเชิงรุก 

- รายงานสรุปผลการ
ส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือกับประเทศ
เป้าหมาย 

- กิจกรรมรายป ี - โครงการส่งเสริมและ
สร้างโอกาสการลงทุน
ด้านการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมใน
ต่างประเทศ 

10. ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

- ได้แผนการบูรณาการ 
 
 
 
 
 
- ได้ศูนย์กลางการรับมือต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤตในการ
ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม (Command 
Center) 

- ภายในปี 2561 
 
 
 
 
 

- ภายในปี 2563 

- โครงการบรูณาการ
แผนรับมือสภาวะ
วิกฤตด้านการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีม
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการจดัตั้ง
ศูนย์กลางการรับมือ
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤตใน
การประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 
(Command 
Center) 

11. เตรียมแผนการบริหารจัดการ LNG เพื่อ
ความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ 

- ได้แผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาต ิ

 
 
- มีหน่วยงานรับผิดชอบการ

บริหารจดัการ LNG ทั้ง
ระบบ ที่มีขอบเขต 
ข้อก าหนด กฎหมาย
ควบคุมที่ชัดเจน 

- มีหน่วยงานรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ LNG
ทั้งระบบภายใต้กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน 

- มีบุคลากรในการก ากับ
การด าเนินงานด้าน LNG 

 
 
- ได้ร่างกฎหมายการก ากับ

การด าเนินงานด้าน LNG 

- ภายในปี 2559 
 

 
 

- ภายในปี 2560 
 
 
 
 

- ภายในปี 2561 
 

 
 
 

- ภายในปี 2562 
 
 
 

- ภายในปี 2561 
 

- โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการ
บริหารจดัการก๊าซ
ธรรมชาต ิ

- โครงการศึกษา
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน ระเบียบ
และกฎหมายด้าน 
LNG ของประเทศ 

- โครงการศึกษา
โครงสร้างหน่วยงาน
ในการก ากับและ
บริหารจดัการ LNG 
 

- โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ
การก ากับการ
ด าเนินงานด้าน LNG 

- โครงการจดัท าร่าง
กฎหมายการก ากับ
การด าเนินงานด้าน 
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LNG 
12. บริหารจัดการและแก้ไขปญัหาถ่านหิน
อย่างบูรณาการ 

- สามารถจดัตั้งคณะท างาน
ประชาสมัพันธ์ข้อเท็จจริง
และแก้ไขภาพลักษณ์ของ
ถ่านหิน มีการสร้างฐาน
องค์ความรู้ด้านถ่านหินกับ
ชุมชนในพื้นที่ 

- สามารถจัดท าแผนท่ี 
น าทาง (Roadmap)  
ด้านถ่านหินของประเทศ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง 
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
หรือ นายกรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป 

- ข้อก าหนดด้านเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

 
- มีบุคลากรในการก ากับ

การด าเนินงานด้านถ่าน
หิน 

 
 
 
- ร่างกฎหมายการก ากับ

การด าเนินงานด้านถ่าน
หิน 

- กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
ที่ด าเนินการได้
ตามแผนร้อย
ละ 80 

 
- ภายในปี 2559 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ภายในปี 2561 
 
 

- ภายในปี 2562 
 

 
 
 
 

- ภายในปี 2560 
 

- โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ข้อเท็จจริงและแกไ้ข
ภาพลักษณ์ของถ่าน
หิน 
 

- โครงการศึกษาจดัท า
แผนที่น าทาง
(Roadmap) ในการ
ด าเนินงานด้านถ่าน
หินของประเทศ 

 
 
 
 
 
- โครงการศึกษา

เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดที่เหมาะสม 

- โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ
การก ากับดูแล 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านถ่าน
หิน 

- โครงการศึกษา 
ทบทวน ปรับปรุง 
และจัดท าร่าง
ระเบียบและกฎหมาย 
ในการด าเนินงานและ
ก ากับรวมไปถึง
โครงสร้างหน่วยงาน
ในการก ากับและ
บริหารจดัการด้าน
ถ่านหินของประเทศ 
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การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

ได้กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ แผนงานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ได้กฎหมายและ
ระเบียบการรื้อถอน
ฯ ภายในปี 2559 
และได้คู่มือและ
แผนในการ
ด าเนินการ 
รื้อถอนฯ ภายในปี 
2559-2563 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้าน
ชั่วโมงการท างาน (Loss Time Injury 
Frequency, LTIF)  

ไม่เกินค่าเฉลี่ย 
LTIF (overall) 
ของ IOGP ซึ่งอยู่ที่  
0.40 ครั้งต่อล้าน
ชั่วโมงการท างาน 

อัตราการเกิดน้ ามันรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมต่อ
ปริมาณผลิตเทียบเท่าน้ ามันดิบ ส าหรับการ
ผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศไทย (Onshore 
& Offshore) 

ไม่เกินค่าเฉลี่ยของ 
IOGP ซึ่งอยู่ที่ 4.13 
บาร์เรลต่อล้าน
บาร์เรลการผลิต  
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ์และโครงการส าคัญ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

1. เตรียมการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมอย่างปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- ออกกฎหมายการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

-  ออกประกาศกรมฯ เรื่อง
การรื้อถอนสิ่งตดิตั้งในการ
ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

 
- แนวทางการน าสิ่งติดตั้งไป

ใช้ประโยชน ์
 
- ได้คู่มือการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง

ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

 
- มีบุคลากรในการด าเนิน

กิจกรรมการรื้อถอนสิ่ง
ติดตั้งจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

- ได้แนวทางการจัดการสาร
โลหะหนักท่ีปนเปื้อนใน
อุปกรณ์การผลิตและท่อ
ขนส่งปิโตรเลียมที่ได้
มาตรฐาน เสนอต่อ
คณะกรรมการปิโตรเลียม 

 

- ภายในปี 2559  
 
 
- จ านวน 6 ฉบับ 
ภายในปี 2560 
 
 

 
- ภายในปี 2560 
 
 

- จ านวน 1 ฉบับ 
ภายในปี 2560 
 
 

- ภายในปี 2561 
 
 

 
- ภายในปี 2562 
 
 

- โครงการศึกษาแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใช้ใน
กิจการปิโตรเลียมเพื่อจัดท าร่าง
ประกาศกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
เกี่ยวกับการรื้อถอนและร่าง
ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง  
ให้แก่รัฐ 

- โครงการศึกษาแนวทางการน าสิ่ง
ติดตั้งท่ีสิ้นสุดการผลิตไปใช้
ประโยชน ์

- โครงการจดัท าคู่มือการพิจารณา
วิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีมที่
เหมาะสม 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการด าเนินกิจกรรมการ   
รื้อถอนสิ่งติดตั้งจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 

- โครงการจดัท าแนวทางการจัดการ
สารปนเปื้อนในอุปกรณ์การผลิต
และท่อขนส่งปิโตรเลียม 

2. พัฒนาองค์ความรู้และ
จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ช่วย
ยกระดับด้านการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้
น างานศึกษาวิจัยที่มี
ประสิทธิผลมาขยายผลอยา่ง
ต่อเนื่อง 
                                                                          

- ค่า Baseline ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
การผลิตปิโตรเลียม 

- ร่างระเบียบปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลการเจาะส ารวจ  

 
- รายงานการจัดการตะกอน

อย่างเหมาะสม 
 
 
- ปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อ

ปลาหน้าดิน 

- ภายในปี 2563 
 
 

- ภายในปี 2560 
 

 
 

- ภายในปี 2563 
 
 
 
- ไม่เกินค่า
มาตรฐานของ
ประเทศ (รายงาน

- โครงการการจัดท าค่า Baseline 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
การผลิตปิโตรเลียม 

- โครงการร่างระเบียบปฏิบตัิในการ
ก ากับดูแลการเจาะหลมุส ารวจ 
(Code of Practice for 
Exploration Drilling) 

- โครงการศึกษาคณุภาพดินตะกอน
พื้นท้องทะเลโดยรอบพื้นที่ท่ีมีการ
ส ารวจและผลติ ปิโตรเลยีมในอ่าว
ไทย 

- โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 
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ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

ประจ าปี) 
3. กระตุ้นและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการด้าน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมในการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมเชิงป้องกัน 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพื่อกระตุ้น จูงใจ
ผู้ประกอบการในการ
จัดการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการส ารวจ
และผลิตฯ 

- 1 กิจกรรมต่อปี - โครงการบริหารจัดการด้านอาชีว-
อนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมส าหรับสถานประกอบ
กิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE 
Award) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

ก ากับ ประสาน บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ถูกต้อง 
ประกอบกิจการ ในด้านความรวดเร็ว 
โปร่งใส และเท่าเทียม ในการให้บริการ 

 ร้อยละ 75 
 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
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กลยุทธ์และโครงการส าคัญ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานงานและการให้บริการ 
โดยทบทวนปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการท างานของกรมฯ 
อย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนา
ระบบและด าเนินการติดตาม
ประเมินผลกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- คู่มือปฏิบัติงานท่ีแสดง 
work flow และ 
information flow  

- ร้อยละของผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามคู่มือ
ปฏิบัติงานท่ีแสดง work 
flow และ information 
flow 

- ภายในป ี
2560 
 

- ร้อยละ 80 

- โครงการทบทวนปรับปรุง
กระบวนการท างานและตดิตามผล
ตามคู่มือปฏิบัติงาน 

2. ยกระดับฐานข้อมูลของ 
กรมฯ สู่การเป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้ด้านการส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียมของประเทศ 
 

- ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลธรณี
ฟิสิกส์และฐานข้อมลูหลมุ
เจาะ (จ านวนข้อมูลที่
น าเข้าและพร้อมใช้งานใน
ระบบฐานข้อมลู)  

- ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท าระบบข้อมูล
ปิโตรเลียมที่ใช้งานได้ใน
แอพพลิเคชั่นเดียวกัน และ
ตอบสนองการใช้งานของ
บุคลากรกรมฯ ได ้

- ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนามาตรฐานข้อมลูการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

- ไม่น้อยกว่า 
500 GB/ปี
ภายในปี 
2561 
 
 

- ร้อยละ 100 
ภายในปี 
2563 
 
 

 
- ร้อยละ 100 

ภายในปี 
2560 

- การปรับปรุงฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์
และฐานข้อมลูหลมุเจาะปิโตรเลียม  

 
 
 
- โครงการจดัท าระบบข้อมูล

ปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินศักยภาพ และการก ากับ
บริหารสัมปทานการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 
- การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการ

ส ารวจและผลติปิโตรเลียม  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ความเที่ยงตรง และสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ใช้งานได้อย่างน้อย 6 
กระบวนงาน) 

- ร้อยละ 100 
ภายในปี 2560 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive 
Information System) (ภายใต้
โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม
ระบบงานและระบบข้อมูลส าหรบั
ศูนย์ปฏิบัติการกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

4. บริหารอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจ โครงสร้าง   
พร้อมกับสรรหาและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีศักยภาพกับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ควบคู่กับ
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้บริหาร 

- ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้มี
การวิเคราะห์และทบทวน
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาตามแผน 

- ร้อยละ 80 
ภายในป ี
2561 

 
- ร้อยละ 80 

ทุกป ี

- โครงการจดัท าแผนบริหาร
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจ  

 
 
- โครงการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) 

5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ มคีวามสามารถ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ การ
เป็นผู้น าและการท างานร่วมกัน
เป็นทีม และการถ่ายทอดความรู้
เพื่อการพัฒนาองค์กร 

- ได้ฐานข้อมลูการประเมิน
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง
งาน 

- มีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามหลักสมรรถนะ 

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

 
 
- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า

ร่วมโครงการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) (เทียบกับ
จ านวนบุคลากรที่ก าหนดไว้
ตามแผน) 

- ภายในปี 
2559 

 
- ภายในปี 

2563 
 
 
- ร้อยละ 70 

ทุกป ี
 

- ร้อยละ 70 
ทุกป ี

 
 
 

- ร้อยละ 70 
ทุกป ี

 
- ร้อยละ 60 

ทุกป ี

- โครงการจดัท าฐานข้อมูลและวาง
ระบบกลไกการพัฒนาทรัพยากร
รายบุคคลตามหลักสมรรถนะ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรรายบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

- การประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนา
องค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

- โครงการเสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการพัฒนาองค์กรแก่
บุคลากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร (DMF 
Ambassador) รุ่นที่ 1 และ 2 

- โครงการกิจกรรม  KM DAY 
(Knowledge Management: KM) 

6. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ให้มีทักษะในการสื่อสารและงาน
ด้านมวลชนสัมพันธ์ 

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการ (เทียบกับ
จ านวนบุคลากรที่ก าหนดไว้
ตามแผน) 

- ร้อยละ 60 
ทุกป ี

- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
การสื่อสารและมวลชนสัมพันธ ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

7.  เสริมสร้างคณุค่า ความพึง
พอใจ ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

- ผ่านเกณฑ์
ความพึง
พอใจ   
(สีเขียว) 

- ร้อยละ 80 
 

- โครงการเสรมิสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร / โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
ข้าราชการ 

- โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเชื่อม่ันและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน    
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

เพ่ิมการรับรู้ และทัศนคติ
ทางบวกต่อภารกิจในการบริหาร
จัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี 
และถ่านหิน ให้กับประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ 

ผลส ารวจการรับรู้ และทัศนคติทางบวกที่ดีขึ้น
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ต่อการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม การจัดหาแอลเอ็นจี 
และการก ากับดูแลถ่านหิน 

ร้อยละ 65 ของผู้ตอบ                 
แบบส ารวจมีการรับรู้ 
และทัศนคติทางบวกท่ีดี
ขึ้นต่อการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม การ
จัดหาแอลเอ็นจี และการ
ก ากับดูแลถ่านหินใน
ระดับดี 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

 
 

 

 

เพิ่มการรับรู้ และทัศนคติทางบวกต่อภารกิจในการบริหารจัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี และถ่านหิน 
ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และเชื่อม่ันต่อภารกิจในการบริหาร
จัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี และถ่านหิน 

มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่าย  

มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในส่วนกลางและระดับภูมิภาค 

ตอบสนองต่อปัญหาเชิงวิกฤติจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสังคม 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ์และโครงการส าคัญ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559-2563 

โครงการส าคัญ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและเครือข่ายเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และเสรมิสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อกิจการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีม 

- ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมกับชุมชนและเครือข่าย
ที่ด าเนินการได้ตามแผน 

- มากกว่า 
ร้อยละ 70 

- ภายในปี 
2559 

 
 
- ภายในปี 

2559 

- โครงการเสรมิสร้างความรู้และความ
เข้าใจเรื่องปิโตรเลียม 

- โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ และเพิ่มการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

- โครงการจดัท าสื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านการจัดหาพลังงาน 

2. เพิ่มการประชาสมัพันธ์
สถานการณ์ปิโตรเลียมในวง
กว้าง เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ต่อกรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ

- ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมประชาสมัพันธ์ที่
ด าเนินการไดต้ามแผน 

 

- ร้อยละ 80 - โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจกับการมสี่วนร่วมในการเปิด
สัมปทานรอบที่ 21 

3. เสรมิสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐในส่วนกลางและ
ระดับภูมิภาค 

- ร้อยละความส าเร็จจดัตั้ง
ศูนย์ประสานข้อมลูข่าวสาร
ส่วนภูมภิาค  3 จังหวัด 
เพื่อเป็นศูนย์ประสานข้อมลู
ข่าวสารส่วนภูมภิาค 

- ร้อยละ 100 
ภายในปี 
2560 

- โครงการบริหารข้อมลูข่าวสาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
เสรมิสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ ์ 
ความเชื่อมั่น และความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

4. ตอบสนองต่อปัญหาเชิง
วิกฤติจากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อ
สังคม 

- ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อปัญหาเชิงวิกฤต ิ

- ร้อยละ 100
ภายในป ี
2559 

- โครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้
สภาวะวิกฤตด้านการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาตผิ่านสื่อ Social Media 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

บทที่ 5 
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

 ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงทิศทาง เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในปี 2559 – 2563 ผ่าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ส าหรับบทนี้จะอธิบายการน าทิศทาง 
เป้าหมายมาถ่ายทอดสู่การด าเนินการตามกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานโครงการ แผนงบประมาณ เ พ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามทิศทาง เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเข้าใจตรงกันของหน่วยงาน บุคลากร ใน
บทบาท หน้าที่ และภารกิจที่ต้องด าเนินการ 

 การก าหนดแผนด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้จากข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปัจจุบัน 
การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน การวิเคราะห์ SWOT ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ที่ได้ร่วมก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่จะด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ความส าเร็จในแต่ละเป้าประสงค์จ าเป็นต้องอาศัยแผนการด าเนินงาน
กลยุทธ์ที่เน้นประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน และสามารถตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

1. เพิ่มการประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียม 
เพื่อให้มีข้อมูลพื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะ
เพิ่มโอกาสการส ารวจให้
ประสบผลส าเร็จมากข้ึน 

โครงการการประเมินศักยภาพ
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีเลือกสรร 

รายงานสรุปผลการประเมิน
ปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียม
ในพื้นที่เลือกสรร 

ปีละ 1 แหล่ง - - - - -   สจ. 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การส ารวจและผลิต 
Unconventional resources 

รายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพัฒนา 
Unconventional 
Resources ในประเทศ 
 

ภายในปี 2560 - - - - -   สจ. 

2. เร่งรัดให้มีการเปิดให้
สิทธิในการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการพบแหล่งปิโตรเลียม
ใหม ่

โครงการการจัดเตรยีมในการ
ออกกฎหมายล าดับรองที่
เกี่ยวข้องกับ พรบ. ปิโตรเลียม
ฉบับแก้ไข 
 
 

- พรบ.ปิโตรเลียมฉบับแกไ้ขท่ี
เปิดโอกาสให้มีการน าระบบ
บริหารจดัการอื่นๆ มาใช้  

- การเปิดใหส้ิทธิในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม
รอบใหม ่
 
 

ภายในปี 2559 
(ต่อเมื่อ

พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียมฉบับ
แก้ไขมีผลบังคับ
ใช้ในปี 2558) 

- - - - -   สส. 

3. ส่งเสรมิการส ารวจใน
พื้นที่สงวน เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการพบปริมาณส ารอง 

โครงการติดตามการส ารวจและ
การขอก าหนดพื้นท่ีผลิตในพ้ืนท่ี
สงวน 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในพื้นที่สงวนของผู้รับ
สัมปทาน 

กิจกรรมรายป ี - - - - -   สจ. 
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งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

4. ผลักดันการบูรณาการ
กฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีได ้

โครงการติดตามการอนุมตัิจาก
หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ใช้ประโยชน์
ในพื้นที่จากการส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียม 

รายงานผลความส าเร็จในการ
ติดตามผลการอนุมตั ิ

ภายในปี 2559 
 

- - - - -   รอ 
ยืนยัน
ผู้รับ 
ผิด
ชอบ
หลัก 

โครงการเร่งรัดการผลิต
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ภาครัฐอ่ืน 

ด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ (ปริมาณการผลิตคงที่
หรือเพิ่มข้ึน) 

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2561 

- - - - -   สท. 

 โครงการประสานงานเพื่อ
แก้ปัญหาการด าเนินงานในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

ด าเนินการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ (ปริมาณการผลิตคงที่
หรือเพิ่มข้ึน) 

ภายในปี 2561 - - - - -   สท. 

5. ส่งเสรมิผู้ประกอบการ
ในการผลติปิโตรเลียมใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสดุ โดย
มุ่งเน้นการเพิ่ม Recovery 
Factor และ Well 
Optimization 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
และสนบัสนุนการเพิ่มก าลัง  
การผลิตโดยใช้เทคนิคการเพิ่ม 
Recovery Factor  

สามารถยืดอายุแหล่ง
ปิโตรเลียมของประเทศ     
เพื่อลดการน าเข้าพลังงาน 
จากต่างประเทศ 

ภายในปี 2562 - - - - -   สท. 

6. เตรียมความพร้อม
เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมการส ารวจและ
ผลิตอย่างต่อเนื่องในแปลง
ที่สิ้นสุดระยะเวลาผลิต 

โครงการตรวจสอบปริมาณ
ทรัพยากรปิโตรเลียมโดย   
Third Party  
 
 

ได้ข้อมลูเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบาย 

ภายในปี 2559 - - - - -   สจ. 
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(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 โครงการตรวจสอบมูลค่า
ทรัพย์สินของอุปกรณต์ิดตั้ง 

ได้ข้อมลูเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบาย 

ภายในปี 2559 - - - - -   รอ
ยืนยัน
ผู้รับ 
ผิด
ชอบ
หลัก 

โครงการศึกษาทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบายรองรับการ
ส ารวจและผลติอย่างต่อเนื่องใน
แปลงท่ีสิ้นสดุระยะเวลาผลิต 

ได้แนวทางที่มีความเหมาะสม
กับศักยภาพปิโตรเลียม
ภายในประเทศ ไดม้าซึ่ง
ผลประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาต ิ

ได้แนวทาง 
ภายในปี 2559 

- - - - -   คณะ 
ท างาน 

7. จัดท าแนวทางเพื่อให้
การส ารวจและผลิตใน
พื้นที่พัฒนาร่วมเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนการเจรจาในพื้นที่  
ไหล่ทวีปทับซ้อนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

รายงานผลการศึกษา ใน
ประเด็นต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นท่ี
อ้างสิทธิทับซ้อนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 

ปีละ 1 ฉบับ - - - - -   สป. 

8. ส่งเสรมิการจดัหา
ปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย 

โครงการศึกษาเกี่ยวกับแอ่ง
สะสมตะกอนและโครงสร้าง
แหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพัฒนา
ร่วมฯ (JDA Hydrocarbon 
Prospectivity and Basin 
Study) 

รายงานการศึกษา (ความ
เข้าใจในลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแสดงให้เห็นถึง
ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่
ทั้งหมดในพื้นที่พัฒนาร่วม 
เพื่อช่วยดึงดูดนักลงทุนยิ่งขึ้น) 

ภายในปี 2560 - - - - -   สป. 
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กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 โครงการศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการเปิดใหม้ีการยื่น
ขอสิทธิในการส ารวจในพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย 

ได้แนวทางที่เหมาะสมในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม
เพิ่มเตมิในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วม 
ไทย – มาเลเซีย 

ภายในปี 2563 
(รอผลการศึกษา

จากโครงการ
ข้างบน) 

- - - - -   สป. 

9. ส่งเสริมและผลักดันให้
ภาคเอกชนเข้าไปลงทุน
ส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม
ในต่างประเทศให้เพิม่มากขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่น
ระหว่างกัน อันจะก่อให้ 
เกิดความร่วมมือด้าน
พลังงานในเชิงรุก 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสการลงทุนด้านการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีมใน
ต่างประเทศ 
 

รายงานสรุปผลการส่งเสริม
และประสานความร่วมมือกับ
ประเทศเป้าหมาย (กิจกรรม
รายปี) 

 

ปีละ 1 ฉบับ - - - - -   สป. 

10. ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม 
 
 
 
 
 

โครงการบรูณาการแผนรับมือ
สภาวะวิกฤตด้านการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ได้แผนการบูรณาการ ภายในปี 2561 - - - - -   สท. 

โครงการจดัตั้งศูนย์กลางการ
รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤตในการประกอบ 
กิจการปิโตรเลียม (Command 
Center) 

ได้ศูนย์กลางการรับมือต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤตในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม (Command 
Center) 

ภายในปี 2563 - - - - -   สท. 
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กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

11. เตรียมแผนการ
บริหารจดัการ LNG เพื่อ
ความยั่งยืนด้านพลังงาน
ของประเทศ 

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
บริหารจดัการก๊าซธรรมชาต ิ

ได้แผนปฏิบัติการบรหิาร
จัดการก๊าซธรรมชาต ิ

ภายในปี 2559 - - - - -   กผ. 

โครงการศึกษาขอบเขตการ
ด าเนินงาน ระเบียบและ
กฎหมาย ดา้น LNG ของ
ประเทศ 

มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารจดัการ LNG ทั้งระบบ 
ที่มีขอบเขต ข้อก าหนด 
กฎหมายควบคุมที่ชัดเจน 

ภายในปี 2560 
 
 
 

- - - - -   สท. 

โครงการศึกษาโครงสร้าง
หน่วยงานในการก ากับและ
บริหารจดัการ LNG 

มหีน่วยงานรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการ LNG ทั้งระบบ
ภายใต้กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน 

ภายในปี 2560 - - - - -   สท. 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการก ากับการด าเนินงาน
ด้าน LNG 

มีบุคลากรในการก ากับการ
ด าเนินงานด้าน LNG 

ภายในปี 2562 - - - - -   สบก. 

 โครงการจดัท าร่างกฎหมายการ
ก ากับการด าเนินงานด้าน LNG 

ได้ร่างกฎหมายการก ากับการ
ด าเนินงานด้าน LNG 

ภายในปี 2562 - - - - -   สท. 

12. บริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาถ่านหินอย่าง 
บูรณาการ 
 
 

โครงการประชาสมัพันธ์
ข้อเท็จจริงและแกไ้ขภาพลักษณ์
ของถ่านหิน 

สามารถจัดตั้งคณะท างาน
ประชาสมัพันธ์ข้อเท็จจริงและ
แก้ไขภาพลักษณ์ของถ่านหิน 
มีการสร้างฐานองค์ความรูด้้าน
ถ่านหินกับชุมชนในพื้นที่ 

กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์  
ที่ด าเนินการได้
ตามแผนร้อยละ 
80 

- - - - -   
 
 
 

 

สจ./
สบก. 
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(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 ในงบ 
ประมาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 
 
 

โครงการศึกษาจัดท าแผนที่น าทาง 
(Roadmap) ในการด าเนินงาน
ด้านถ่านหินของประเทศ 

สามารถจัดท าแผนท่ีน าทาง 
(Roadmap)  ด้านถ่านหินของ
ประเทศ ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ 
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ภายในปี 2559 - - - - -   สจ. 

โครงการศึกษาเทคโนโลยีถ่าน
หินสะอาดทีเ่หมาะสม 

ข้อก าหนดด้านเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

ภายในปี 2561 - - - - -   สจ. 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการก ากับ ดูแล สนับสนุน
การด าเนินงานด้านถ่านหิน 

มีบุคลากรในการก ากับการ
ด าเนินงานด้านถ่านหิน 

ภายในปี 2561 - - - - -   สจ. 

โครงการศึกษา ทบทวน 
ปรับปรุง และจัดท ารา่งระเบยีบ
และกฎหมาย ในการด าเนินงาน
และก ากับรวมไปถึงโครงสร้าง
หน่วยงานในการก ากับและ
บริหารจดัการด้านถ่านหินของ
ประเทศ 

ร่างกฎหมายการก ากับการ
ด าเนินงานด้านถ่านหิน 

ภายในปี 2562 - - - - -   สจ./
สบก. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - - -    

หมายเหตุ: งบประมาณโครงการส าคัญเป็นค่าโดยประมาณการตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้เท่านั้น 



 
 

 - 97 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการประกอบกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

1. เตรียมการรื้อถอนสิ่ง
ติดตั้งในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมอยา่ง
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการศึกษาแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใช้
ในกิจการปิโตรเลียมเพื่อจดัท า
ร่างประกาศกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาตเิกี่ยวกับการรื้อถอน
และร่างข้อตกลงการส่งมอบสิ่ง
ติดตั้งให้แก่รัฐ 

- ออกกฎหมายการรื้อถอนสิ่ง
ติดตั้งในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 
- ออกประกาศกรมฯ เรื่อง
การรื้อถอนสิ่งตดิตั้งในการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีม 

 

ภายในปี 2559 
 
 

จ านวน 6 ฉบับ 
ภายในปี 2560 

 

- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

  สท. 

โครงการศึกษาแนวทางการน า
สิ่งติดตั้งท่ีสิ้นสุดการผลิตไปใช้
ประโยชน ์

แนวทางการน าสิ่งติดตั้งไปใช้
ประโยชน ์

ภายในปี 2560 
 

- - - - -   สท. 

โครงการจดัท าคู่มือการพิจารณา
วิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีมที่
เหมาะสม 

ได้คู่มือการรื้อถอนสิ่งตดิตั้งใน
การประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

จ านวน 1 ฉบับ 
ภายในปี 2560 

- - - - -   กว./
สท. 

 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการด าเนินกิจกรรมการ
รื้อถอนสิ่งติดตั้งจากการ
ประกอบกิจการปโิตรเลยีม 

มีบุคลากรในการด าเนิน
กิจกรรมการรื้อถอนสิ่งตดิตั้ง
จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม 

ภายในปี 2561 - - - - -   รอ
ยืนยัน
ผู้รับผิด
ชอบ
หลัก 



 
 

 - 98 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 โครงการจดัท าแนวทางการ
จัดการสารปนเปื้อนในอุปกรณ์
การผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียม 

ได้แนวทางการจดัการสาร
โลหะหนักท่ีปนเปื้อนใน
อุปกรณ์การผลิตและท่อ
ขนส่งปิโตรเลียมที่ได้
มาตรฐาน เสนอต่อ
คณะกรรมการปิโตรเลียม 

ภายในปี 2562 - - - - -   กว. 

2 .พัฒนาองค์ความรู้และ
จัดท าแนวทางปฏิบัติที่
ช่วยยกระดับด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งเสริมให้น างาน
ศึกษา วิจัยที่มีประสิทธิผล
มาขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการการจัดท าค่า Baseline 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อการผลิตปโิตรเลยีม 

ค่า Baseline ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิต
ปิโตรเลียม 

ภายในปี 2563 - - - - -   กว. 

โครงการร่างระเบียบปฏิบตัิใน
การก ากับดูแลการเจาะหลุม
ส ารวจ (Code of Practice for 
Exploration Drilling) 

ร่างระเบยีบปฏิบตัิในการ
ก ากับดูแลการเจาะส ารวจ 

ภายในปี 2560 
 

- - - - -   กว. 

โครงการศึกษาคณุภาพดิน
ตะกอนพ้ืนท้องทะเลโดยรอบ
พื้นที่ท่ีมีการส ารวจและผลิต 
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

รายงานการจดัการตะกอน
อย่างเหมาะสม 

ภายในปี 2563 - - - - -   กว. 

 
 
 
 
 

โครงการตรวจเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การประกอบกิจการปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย 

ปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อปลา
หน้าดิน 
 
 

ไม่เกินค่า
มาตรฐานของ

ประเทศ 
(รายงาน
ประจ าปี) 

- - - - -   กว. 



 
 

 - 99 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

3. กระตุ้นและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการด้าน 
อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ในการส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมเชิงป้องกัน 

โครงการบริหารจัดการด้าน    
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมส าหรบัสถาน
ประกอบกิจการปโิตรเลยีมดเีด่น 
(SHE Award) 

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
กระตุ้น จูงใจผู้ประกอบการ
ในการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการส ารวจและ
ผลิตฯ (กิจกรรมรายป)ี 

1 กิจกรรม 
ต่อป ี

 

- - - - -   กว. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - - -    

หมายเหตุ: งบประมาณโครงการส าคัญเป็นค่าโดยประมาณการตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 100 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการก ากับกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ก ากับ ประสาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานงานและการ
ให้บริการ โดยทบทวน
ปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการท างานของ
กรมฯ อย่างเป็นระบบ 
พร้อมพัฒนาระบบและ
ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง  

โครงการทบทวนปรับปรุง
กระบวนการท างานและตดิตาม
ผลตามคู่มือปฏิบัติงาน 

คู่มือปฏิบัติงานท่ีแสดง work 
flow และ information 
flow 

ภายในปี 2560 
 

 

- - - - -   สป./
กพร. 

ร้อยละของผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ตามคู่มือปฏิบัติงานท่ีแสดง
work flow และ 
information flow   

ร้อยละ 80 - - - - -   สป./
กพร. 

2. ยกระดับฐานข้อมลูของ
กรมฯ สู่การเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีมของ
ประเทศ  

การปรับปรุงฐานข้อมูลธรณี
ฟิสิกส์และฐานข้อมลูหลมุเจาะ
ปิโตรเลียม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลธรณีฟสิิกส์
และฐานข้อมลูหลมุเจาะ 
(จ านวนข้อมูลที่น าเข้าและ
พร้อมใช้งานในระบบฐานข้อมูล) 

ไม่น้อยกว่า 500 
GB/ป ี

ภายในปี 2561 
 

- - - - -   ศข. 

 การจัดท าระบบข้อมลู
ปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินศักยภาพ และการ
ก ากับบริหารสัมปทานการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท าระบบข้อมูลปิโตรเลียม
เพื่อสนับสนุนการประเมิน
ศักยภาพ และการก ากับ
บริหารสัมปทานการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีม 

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2563 

- - - - -   ศข. 



 
 

 - 101 - กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนามาตรฐานข้อมลูการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2560 

- - - - -   ศข. 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวน 
การสังเคราะห์ข้อมลู เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ความเที่ยงตรง 
และสนบัสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อผู้บริหาร (EIS: Executive 
Information System) (ภายใต้
โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม 
ระบบงานและระบบข้อมูล
ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ใช้งานได้อย่างนอ้ย 6 
กระบวนงาน) 

 

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2560 

 

- - - - -   ศข. 

4. บริหารอัตราก าลังให้มี
ความเหมาะสมกับภารกิจ 
โครงสร้าง  พร้อมกับสรร
หาและพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพกับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ควบคู่กับการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผูบ้ริหาร 

โครงการจดัท าแผนบริหาร
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจ  
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้มี
การวิเคราะห์และทบทวน
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

ร้อยละ  80 
ภายในปี 2561 

- - - - -   สบก. 

โครงการจดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาตามแผน 
 

ร้อยละ 80 
ทุกป ี

- - - - -   สบก. 

5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ
เป็นผู้น าและการท างานร่วมกัน
เป็นทีม และการถ่ายทอด  
ความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร 

โครงการจดัท าฐานข้อมูลและ
วางระบบกลไกการพัฒนา
ทรัพยากรรายบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

ได้ฐานข้อมลูการประเมิน
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 

 ภายในปี 2559 
 

 

- - - - -   สบก. 
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กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรรายบุคคล
ตามหลักสมรรถนะ 

มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การบริหารงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

 ภายในปี 2563 - - - - -   สบก. 

การประชุมวิชาการเพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการตามแผนพัฒนา
องค์กร 

ร้อยละ 70 
ทุกป ี

- - - - -   กพร. 

โครงการเสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการพัฒนาองค์กรแก่
บุคลากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการตามแผนพัฒนา
องค์กร 

ร้อยละ 70 
ทุกป ี

- - - - -   กพร. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร (DMF 
Ambassador) รุ่นที่ 1 และ 2  

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการตามแผนพัฒนา
องค์กร 

ร้อยละ 70 
ทุกป ี

- - - - -   กพร. 

โครงการกิจกรรม  KM DAY 
(Knowledge Management : 
KM) 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่
ได้เข้าร่วมโครงการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) 

ร้อยละ 60 
ทุกป ี

- - - - -   กพร. 

6. เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีทักษะในการ
สื่อสารและงานด้าน
มวลชนสัมพันธ ์

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
ด้านการสื่อสารและมวลชน
สัมพันธ์ 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 60 
ทุกป ี

- - - - -   สบก. 
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แผนยุทธศาสตร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิพ.ศ. 2559-2563 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

7. เสริมสร้างคณุค่า ความ
พึงพอใจ ความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

โครงการเสรมิสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร / โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของ
ข้าราชการ 

ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผ่านเกณฑ์ความ
พึงพอใจ 
(สีเขียว) 

- - - - -   สบก. 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 80  
ทุกป ี

- - - - -   สบก. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - - -    

หมายเหตุ: งบประมาณโครงการส าคัญเป็นค่าโดยประมาณการตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้เท่านั้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเชื่อม่ันและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เพ่ิมการรับรู้ และทัศนคติทางบวกต่อภารกิจในการบริหารจัดการปิโตรเลียม แอลเอ็นจี และถ่านหิน ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิด
ชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

1. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมกับชุมชนและ
เครือข่ายเพื่อเพิม่พูน
ความรู้ และเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อกิจการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียม  

โครงการเสรมิสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องปิโตรเลียม 

ระดับความส าเร็จของกิจกรรม
ที่ด าเนินการได้ตามแผน 

มากกว่า 
ร้อยละ 70 

 

- - - - -   สบก. 

โครงการสร้างความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อรองรับ
การพัฒนาโครงการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

ระดับความส าเร็จของกิจกรรม
ที่ด าเนินการได้ตามแผน 

ภายในปี 2559 - - - - -   สบก. 

โครงการจดัท าสื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านการจัดหาพลังงาน 

ระดับความส าเร็จของกิจกรรม
ที่ด าเนินการได้ตามแผน 

ภายในปี 2559 - - - - -   สบก. 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ปิโตรเลียมใน
วงกว้าง เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นต่อกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิ

โครงการเสรมิสร้างความรู้ ความ
เข้าใจกับการมสี่วนร่วมในการ
เปิดสมัปทานรอบท่ี 21 

ระดับความส าเร็จของกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ที่ด าเนินการได้
ตามแผน 

ร้อยละ 80 - - - - -   สบก. 

3. เสริมสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานรัฐใน
ส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค 
 

โครงการบริหารข้อมลูข่าวสาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
เสรมิสร้างความเข้าใจ 
ภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่น และ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ร้อยละความส าเรจ็จัดตั้งศูนย์
ประสานข้อมูลข่าวสารส่วน
ภูมิภาค 3 จังหวัด เพื่อเป็น
ศูนย์ประสานข้อมลูข่าวสาร
ส่วนภูมภิาค 

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2560 

- - - - -   กผ. 
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กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย 
(รายปี) 

งบประมาณ ระยะ 5 ปี (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิด
ชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 ใน

งบประ
มาณ 

นอก
งบประ
มาณ 

4. ตอบสนองต่อปัญหาเชิง
วิกฤติจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมทีม่ี
ผลกระทบต่อสังคม 
 

โครงการบริหารจัดการเชิงรุก
เพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลียมของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตผิ่านสื่อ 
Social Media 

ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ปัญหาเชิงวิกฤต ิ

ร้อยละ 100 
ภายในปี 2559 

 

- - - - -   สบก. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - - -    

หมายเหตุ: งบประมาณโครงการส าคัญเป็นค่าโดยประมาณการตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้เท่านั้น 
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ ากัด 

บทที่ 6 

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Monitoring & Evaluation) เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เพียงใด และจะน าไปสู่การปรับกลยุทธ์และ  
แนวทางการด าเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่อไป  

 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จะให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลใน 2 ส่วน  
ส่วนแรก จะเป็นการติดตามประเมินผลที่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ส่วนที่สอง จะเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานตามกลยุทธ์ ทั้ง 26 กลยุทธ์ ซึ่งถือเป็น
โครงการที่ส าคัญที่ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และการวางระบบการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ จะช่วยให้ทราบ
ข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบประเมิน
โครงการหรือแผนงานสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ อีกทั้งผู้บริหารจะสามารถน าผลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  
6.1 วงจร PDCA และการปรับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

 กระบวนการของการวางแผนที่เรียกว่า PDCA ได้รับความนิยมน ามาใช้อย่างมากในองค์กรต่างๆ 
โดยเฉพาะการน าไปใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) PDCA 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบหรือการติดตามผล (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) ในกระบวนการ PDCA จะมีการตรวจสอบหรือการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในการติดตามผล (Check) ซึ่งเป็นการน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดในแผน หากพบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป วงจร PDCA เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นรอบซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์นี้ เมื่อขั้นตอนในการวางแผนเสร็จสิ้นและมีการด าเนินงานโครงการต่างๆ จะมี
การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กับกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ หากเป็นกรณีหลั งก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอน
ของการปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การปรับแผนยุทธศาสตร์
จะด าเนินการโดยการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปจากเดิม มีการทบทวนกลยุทธ์หรือโครงการที่ด าเนินงานอยู่ว่าควรจะด าเนินการต่อหรือไม่ ควรปรับ
เป้าหมายหรือเพ่ิมเติมโครงการใด เป็นต้น ซึ่งควรจะมีการทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์เป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง 
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6.2 ขอบเขตและช่องทางของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลจะประเมินตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Outcome) ทางยุทธศาสตร์
จ านวน 9 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ของโครงการตามกลยุทธ์จ านวน 59 โครงการ ซึ่ง
จะต้องมีการถ่ายทอดลงมาสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการ แล้วสรุปจัดท าเป็นรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ควรจัดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของแต่ละหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

6.3 วิธีการติดตามและประเมินผล รอบระยะเวลาการประเมินผลและผู้รับผิดชอบ 

 6.3.1 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ 

 การติดตามและประเมินผลจากเริ่มจากระดับเล็กสุด คือ ระดับโครงการ กลยุทธ์ จนถึงระดับใหญ่สุด 
คือ ระดับแผนยุทธศาสตร์ 

  1) ระดับโครงการ หลังจากแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว และ
โครงการต่างๆ เริ่มด าเนินการจนครบแต่ละไตรมาส จะมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) และระดับผลผลิต (Output) ของแต่ละโครงการที่ตั้งไว้กับผลการ
ด าเนินงานจริง และเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับผลการใช้จ่ายจริงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 
– มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน) และเมื่อครบรอบปีจะมีการจัดท ารายงาน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 59 โครงการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อไป โดยด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 

  2) ระดับกลยุทธ์ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในภาพของกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งจะ
จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลพร้อมกันกับระดับโครงการ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง โดย
ด าเนินการเป็นประจ าทุกป ี

  3) ระดับแผนยุทธศาสตร์ จะมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ทั้งฉบับว่าสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ (ระดับผลลัพธ์หรือ Outcome) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และพันธกิจ รวมทั้งตามมุมมองของ 4 มิติของ Balance Scorecard ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ด้าน
ประสิทธิผล ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร ในขณะเดียวกันก็รายงานถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
จะต้องใช้ข้อมูลจากรายงานติดตามและประเมินผลทั้งระดับกลยุทธ์และโครงการประจ าปีของแต่ละปี มาสรุป
เป็นผลการประเมิน ที่ครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมิน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงการน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป การ
ประเมินผลระดับแผนยุทธศาสตร์จะจัดท า 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อครบระยะเวลาครึ่งแผนฯ คือ ในปี พ.ศ. 
2560 - 2561 และครั้งที่สองเม่ือสิ้นแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2562 - 2563) 
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 6.3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  ในระดับโครงการ ผู้ที่
รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน ส่วนการประเมินผลในระดับกลยุทธ์ และระดับแผนยุทธศาสตร์นั้น กองแผนงาน
เชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลพร้อมกับ
น าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชนเพ่ือทราบต่อไป 
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ภาคผนวก 

 
ก. ตารางสรุปเกณฑ์การพิจารณาผลการด าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมของ
องค์กร ตามแนวทางของดัชนีวัดความม่ันคงดาวโจนส์ 

 

Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

ECONOMIC      

Corporate 
Governance 

Corporate 
governance 
policy not clearly 
defined and 
documented. 

Corporate 
governance 
policy includes 
aspects such as 
compliance 
statement, 
remuneration 
framework, 
independency 
statement, 
attendance, 
biographies and 
other mandates. 

Regular self-
assessment of 
board’s 
performance is 
carried out. 
 
Minimized 
conflict of 
interests with 
financial auditors. 

Independent 
evaluation of the 
Board’s 
performance. 
 
Independent 
chairman of the 
Board. 
 
Separate Board 
level committees 
for key 
responsibilities, e.g. 
remuneration, audit, 
selection and 
nomination. 
 
Integration of 
sustainability into 
governance 
systems. 

Board structure: 
well balanced, 
in terms of 
executive/non-
executive 
members and 
diversity:  
gender. 
 
Disclosure of 
remuneration on 
individual level 
of Board 
members and 
other highest 
paid executives. 
 
Disclosure of 
median of the 
total annual 
compensation  
of all  
employees 
(except the 
CEO). 

Risk & Crisis 
Management 

Risk 
management 
policy not  
clearly defined 
and 
documented. 

Enterprise-wide 
risk  
management 
applied for 
financial risks. 

Multi- 
dimensional risk 
analysis. 

 

 

Responsibility for 
risk and crisis 
management 
assigned to highest 
corporate level. 

Response 
strategies for 
sustainability 
risks and 
opportunities. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

 

Site-specific 
emergency 
plans. 

Pre-defined risk 
response 
strategies. 

 

Risk  
management 
plans at 
corporate, 
business, 
functional and 
site levels. 

 

Correlation analysis 
is performed for 
financial and non-
financial risks. 

 

Business continuity 
management (BCM) 
plan at corporate 
level. 

 

Sensitivity 
analysis for both 
financial and 
non-financial 
risks with 
comprehensive 
scenarios. 

Codes of 
Conduct 

Code of conduct 
not defined and 
documented. 

Detailed code of 
conduct in 
place, including 
policies on 
discrimination, 
bribery, 
confidentiality of 
information, 
insider trading, 
SSHE, etc. 
Code of  
conduct applies 
to all 
employees. 

Codes of 
conduct, 
compliance 
linked to 
employees’ 
performance, 
part of appraisal. 

 

Whistle blowing 
policy. 

 
Complete 
disclosure of 
political and 
charitable 
contributions. 

Coverage of code of 
conduct extended 
to suppliers / 
contractors, 
subsidiaries and 
joint ventures. 
 

 

 

 

Independent 
person or 
department 
responsible for 
whistle blowing. 

Anti-
corruption/bribery 
policy covering all 
relevant aspects 
and business 
relationships. 
 
 

Conduct of 
conduct 
compliance 
audited by 
independent 
experts. 

 

 

 

 
Public disclosure 
on corruption 
and bribery, 
including the 
number of 
breaches and 
measures taken. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Supply Chain 
Management 

No specific 
environmental 
and social 
standards for 
suppliers. 

 

Suppliers to 
comply with 
applicable 
regulatory 
requirements. 

ESG 
standards/code 
of conducts for 
suppliers. 
 
Standard 
contract clauses 
relating to the 
management of 
ESG. 

Formal process 
to identify and 
manage 
sustainability risks 
in supply chain. 

Key ESG objectives 
and linkage to 
overall supply chain 
strategy. 
 
ESG impact on your 
supplier selection 
and retention 
process. 
 
Internal and 
external audits for 
all suppliers & 
corrective action 
management. 
 
Capacity buildings & 
incentives. 
 

Supply chain 
initiatives and 
business 
benefits (e.g. 
cost saving, risk 
reduction, 
revenue growth). 
 
ESG KPIs and 
targets for SCM. 
 
Public report on 
supply chain 
management 
approach and 
performance. 

Exploration & 
Production 

N/A N/A N/A Integration of 
environmental 
issues during the 
evaluation and 
decision making 
process of E&P. 
 
CO2 emissions/ BOE 
lower than industry 
average. 
 

Lower finding 
and 
development 
cost (below 6 
USD per BOE). 
 
RLI exceeding 20 
years, RRR above 
100%. 

Gas Portfolio N/A N/A N/A High percentage of 
proven NG reserves 
in relation to total 
proven reserves. 
 
High percentage of 
NG production in 
relation to total oil 
& gas production. 

RLI of NG 
exceeding 18 
years. 
 
High percentage 
of LNG revenue, 
i.e., more than 
25%. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Transparency Payment to 
government not 
disclosed. 

Report payment 
to government 
when requested. 

Report on all 
taxes, royalties, 
fees paid to 
individual 
governments on 
a national level 
in public report. 

Endorsement of 
Extractive Industries 
Transparency 
Initiative (EITI). 
 
Publish taxes, 
royalties and fees 
paid to  
government on a 
country-by-country 
basis. 

Proactively 
participate and 
play important 
role in 
promoting EITI. 

Environment      

Environmental 
Reporting 

No reporting on 
environmental 
management 
approach and 
performance. 

Reporting on 
environmental 
policy, 
management 
and activities. 

External 
sustainability 
reporting 
framework 
adopted (i.e. GRI, 
IPIECA). 

 

Qualitative and 
quantitative 
performance 
reported. 

External 
stakeholder 
feedback to define 
materiality and 
contents of 
reporting 
 
Third party 
assurance. 
 
Future-oriented 
targets and report 
on progress. 
Linkage between 
environmental 
initiatives and cost 
saving, revenue 
generation. 
 

Consolidate 
environmental 
performance 
with the same 
consolidation as 
used in financial 
reporting. 

Environmental 
Policy/Mgmt 
System 

No corporate 
environmental 
policy. 

Corporate 
environmental 
policy and 
guidelines. 

Corporate 
environmental 
mgmt standards. 

 

 

Risk-based 
environmental 
performance 
standards 

Environmental 
performance  

Environmental 
mgmt and 
selected 
performance 
standards 
applied to  
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

 
Certified EMS at 
operation level. 

metrics at 
corporate, business 
and site levels 

Corporate 
environmental 
compliance 
assurance program. 

business 
partners, incl. 
suppliers, JVs, 
etc. 

Lead role in 
developing 
environmental 
performance 
standards for the 
industry. 

Publicly stated 
green aspiration 
to support  
green economy. 

Voluntary 
banning of 
certain 
hazardous 
substances. 

Operational Eco-
Efficiency/ 
Release to 
Environment 

Environmental 
compliance 
monitoring and 
reporting as 
needed. 

Baseline 
environmental 
performance 
data collected 
and periodically 
analyzed. 

All material data 
collected. 

Performance data 
checked 
periodically to 
ensure data 
accuracy and 
reliability. 

Performance 
improvement 
targets defined for 
each of key 
indicators in short, 
medium and long 
terms. 

Benchmarking to 
define 
improvement 
opportunities and 
targets. 

Third party 
verification of 
performance data. 

Improving 
(decreasing) 
trend of all 
environmental 
indicators being 
demonstrated. 
 
100% coverage 
of data 
collected for 
environmental 
indicators. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Biodiversity Scope of 
biodiversity 
management not 
defined. 

Documented 
policy on 
biodiversity in 
place providing 
clarity on scope 
and boundary of 
responsibilities. 

 
Where relevant, 
biodiversity 
assessment is an 
integral part of 
EIA. 

Corporate 
biodiversity 
management 
standard/ 
guideline. 

 

Corporate  
EIA/SIA standard 
with biodiversity 
impact 
assessment 
requirements. 

Publicly reporting 
on biodiversity 
strategy, targets and 
achievements, EIA 
and SIA results 

 

Internal and 
external assurance 
against biodiversity 
standard. 

 

Addressing indirect 
impacts on 
biodiversity. 

Integration of 
biodiversity 
liabilities into 
capital project 
valuation and 
decision making. 

No project in 
World Heritage 
areas and IUCN 
Category I-IV 
Protected areas. 

Company's 
biodiversity 
management 
standard  
applied to JV 
operations. 

Climate Strategy Climate change 
impact not being 
assessed. 
 
No carbon 
strategy defined. 

Climate change 
being recognized 
as enterprise-
wide risk. 

 

 

Baseline 
emissions of 
Scopes 1, 2 and 
3. 

GHG emissions 
and climate 
change 
adaptation being 
considered in 
setting business 
strategy. 

Third party 
verification of 
GHG data.  

Corporate reduction 
targets for Scope 1, 
2 and 3. 

Corporate carbon 
intensity target 
defined. 

Sensitivity analysis 
of the impact on 
earnings due to 
climate change. 

Use of carbon 
intensity as a 
management 
KPI. 

New technology 
researched and 
developed to 
reduce or offset 
GHG emissions. 

Water Related 
Risks 

Water risk not 
being  
considered as 
enterprise-wide 
risk. 

Managing  for 
water efficiency. 
 
Measuring water 
stress exposure. 
 
 
 

Process  and 
tools in place to 
identify,assess 
and manage 
water related 
risks. 
 
 

Reduction target  
for operations in 
water stressed  
area. 

Scenario  
analysis with 
potential impact 
of regularly 
changes, price 
structure and 
stakeholder 
conflicts.  
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Managing water 
availability for 
operations. 

 
Scenario analysis 
with potential 
impact on 
operations 
 
External data 
verification. 

 

Management of 
water risks in 
supply chain. 

Social      

Social Reporting No disclosure of 
social 
management 
and 
performance. 

Disclosure on 
social 
commitment, 
performance and 
benefits 
contributed to 
directly affected 
communities. 

External 
sustainability 
reporting 
framework 
adopted (i.e. GRI, 
IPIECA). 

 

 

 
Qualitative and 
quantitative 
performance 
reported. 

External 
stakeholder 
feedback to define 
materiality and 
contents of 
reporting 
 
Third party 
assurance. 
 
Future-oriented 
targets and report 
on progress. 
 

Linkage between 
social initiatives 
and business 
risks and 
opportunities 
(e.g. inclusive 
green economy). 

Labor Practice 
Indicators and 
Human Rights 

Labor practices 
in compliance 
with local laws 
and regulations. 

Trade unions. Labor practices 
reflecting 
alignment with 
ILO conventions. 

 
International and 
local labour 
practice 
standards 
(SA8000, or local 
equivalent) being 
adopted. 

 

An independent 
ombudsman for 
handling employee 
grievances and 
complaints.  

 
Endorsement of UN 
Framework on 
Human Rights by 
applying human 
rights practices in 
the organization’s 
labor practice code 
of practices. 

Human rights risk 
assessment. 

 
Engagement of 
workforce by 
considering 
minority or 
culture. 

 
Female 
workforce 
development 
program. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Full public 
disclosure of 
workforce 
diversity.  

 

Equal male and 
female employee 
remuneration 
(difference <10%). 

Human Capital 
Development 

Lack of clearly 
defined career 
development 
and progression 
process for staffs. 

Clearly defined 
career 
development 
framework for 
staff at both 
operation 
relevant and 
support 
functions. 

 

Group-wide 
formalized skill 
map feeding into 
career 
development 
process. 

Effective career 
development 
program 
implementation 
to develop and 
retain talents. 

 

 
Human capital 
performance 
indicators. 

 
Group-wide 
knowledge 
management 
system. 

Management of ESG 
is incorporated as 
fundamental into 
the organization’s 
training and 
Leadership 
Development 
programs. 

 

Skill mapping and 
development 
process for 
specialist, including 
professional 
support staff. 

Sustainability 
and the 
management of 
ESG being used 
as key criteria for 
Leadership 
evaluation. 

 

Program to 
develop skilled 
resources having 
interest and 
commitment in 
green initiatives. 

Talent Attraction 
& Retention 

Performance 
appraisal applied 
to all employees  
 

Regular 
communication 
of individual 
performance 
 
Talent attraction 
strategy not 
clearly defined. 

Employee 
engagement 
program in 
place. 

 

Annual 
employee 
engagement and 
satisfaction 
survey. 

Effective career 
development 
program 
implementation 
to develop and 
retain talents. 
 

Performance-
related 
compensation 
directly linked to 
the Leadership/ 
Talent Program. 

 

Performance-
related 
compensation 
aligns with long-
term interests of 
company. 
 
Optimum mix of 
corporate and 
individual 
performance based 
compensation (e.g. 
CEO, 75% on 
corporate and 25% 
on individual 
performance). 

Sustainability 
and the 
management of 
ESG being used 
as key criteria for 
Leadership 
evaluation. 

 

Program to 
develop talent 
pool having 
interest and 
commitment in 
green initiatives. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Multi-dimensional 
performance 
appraisal (360 
degree) for 
leaders. 

 
 
Performance 
related 
compensation for 
specialist groups. 

Corporate 
Citizenship 

Community 
development 
program mixed 
with 
philanthropic 
donations. 

Social impact 
assessment and 
community 
engagement to 
identify and 
develop 
community 
program. 

Track and report 
philanthropic 
donations. 

Track and report 
community 
development 
program spend, 
and benefits to 
both community 
and organization 
systematically. 
 
Regularly 
evaluate the 
effectiveness of 
community 
development 
and/or social 
investment 
program. 

Proper mix of 
charitable 
donations, 
community 
investments and 
commercial 
initiatives. 
 
Systematic process 
to measure the 
effectiveness of 
community 
development and 
social investment 
program both 
qualitatively and 
quantitatively 
(where possible). 
 
Corporate 
citizenship / 
philanthropic 
priorities aligned 
with business risks 
and opportunities. 

Design next 
phase of 
community 
development 
and social 
investment 
program, utilizing 
the knowledge 
and experience 
of the work to 
date. 

Occupational 
Health & Safety 

OHS policy and 
program not 
clearly defined 
to drive toward 
zero accident. 

OHS policy, 
system and 
program in place 
to drive toward 
zero accident. 

 

Track and report 
OHS data of 
employees and 
contractors e.g. 
LTIFR, Fatality, 
OIFR. 

Annual LTIFR 
reduction target for 
employees and 
contractors. 
 
 
 

Target and 
program  
towards injury 
free 
organization. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

 

 
Track and report 
OHS data of 
employees e.g. 
LTIFR, Fatality, 
OIFR. 

 
 
Third party 
verification of 
OHS data  

Decreasing trend of 
LTIFR for 
employees and 
contractors. 
 
Tracking HIV/AIDS, 
malaria or TB 
among employees 
and free treatment. 

 
Security, health 
and safety 
assurance 
program for 
community. 

Social Impact on 
Communities 

Community 
impact 
assessment not 
being  
conducted. 

Community 
impact 
assessment 
being conducted 
and 
management 
plan established. 

Engagement for 
informed 
consent applied 
to all major 
projects. 

Various initiatives 
within many of 
the communities 
we operate in 
and have a 
generally positive 
relationship. 

Corporate giving 
and/or employee 
volunteering plan in 
place that seeks to 
support local 
communities and 
organisations.   

Regular stakeholder 
consultation 
demonstrates 
continued 
improvement in 
responding to our 
impacts on local 
communities. 

Consistently 
meet the 
majority of the 
performance 
targets outlined 
in social 
responsibility 
policy.  Regularly 
commended for 
our initiatives 
with 
communities 

Stakeholder 
Engagement 

Stakeholder 
engagement 
process not 
clearly defined. 

Consult 
employees, 
shareholders, 
suppliers and/or 
customers on 
their opinions. 

Corporate 
guideline for 
stakeholder 
engagement at 
business and site 
levels. 
 
Track number of 
sites 
implementing 
stakeholder 
engagement. 
 
 

Fairly 
comprehensive 
stakeholder 
engagement 
process that is 
reviewed on a 
regular basis, 
covering both 
internal 
stakeholders and 
external groups like 
local communities, 
opinion formers and 
the medias. 

Annual social 
audit of all of 
our key 
stakeholders. 
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Sustainability 
Indexes 

1 

Nothing in Place 

2 

Management 
Basics 

3 

Good 

 

4 

Best Practice 

 

5 

World Class 

 

Public disclosure 
on engagement 
outcomes. 

 

Full alignment of 
stakeholder 
engagement and 
business strategy. 

Stakeholder 
engagement 
implemented  
by all sites. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




