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สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง(สกนช.)
• ประวัติองค์กร
• โครงสร้างองค์กร
• ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
• พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
• ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 – 2564
• แผนและผลการเบิกจ่าย 
• ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 
   ตามเกณฑ์วัดผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน
• ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สารจากผู้อำานวยการ

ส่วนที่

ส่วนที่

1

2

สารบัญ



60
 

61
61
62
63
65
65

68
70
71

 
73 

74

157

78

173

103

190

132

Financial Highlight
• สถานการณ์ราคาพลังงาน และฐานะกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
• สินทรัพย์และหนี้สินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
• ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มน้ำามันสำาเร็จรูป
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มก๊าซ LPG
• ฐานะการเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• ผลการดำาเนินงานของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
   สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562  
   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
สำ�นักง�นกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
   สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562  
   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
• รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
• คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน 
   ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำานวยการ 
   สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
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กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง จัดตั้งขึ้นในส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง (สกนช.)  
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

24 กนัยำยน 2562) มวีตัถุประสงค์เพือ่รกัษำเสถยีรภำพระดบัรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ
ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม ในกรณทีีเ่กดิวกิฤตกำรณ์ด้ำนน�ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยมคีณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุ

น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ (กบน.) ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรกองทนุฯ ตำมแผนรองรบัวกิฤตกำรณ์ด้ำนน�ำ้มนัเช้ือเพลงิและแผนยทุธศำสตร์กองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิที่
ส�ำนักงำนกองทุนน�ำ้มนัเช้ือเพลงิจัดท�ำขึน้ และคณะรฐัมนตรไีด้ให้ควำมเห็นชอบแผนฯ ดงักล่ำว เมือ่วันที ่20 ตลุำคม 2563

ในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่ปลำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ได้ด�ำเนนิกำรตำม
หน้ำทีแ่ละอ�ำนำจเพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรกองทนุฯ บรรลวุตัถุประสงค์อย่ำงมปีระสิทธภิำพ แม้ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถงึ 2564 ประเทศต่ำง ๆ   
หลำยประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยต้องเผชญิกบักำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) อย่ำงรนุแรง รฐับำลจ�ำเป็นต้อง 
ด�ำเนินมำตรกำรควบคุมพื้นท่ีเสี่ยง ซ่ึงมำตรกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภำพรวม และกระทบต่อกำรครองชีพของประชำชน  
ดงัน้ัน เพ่ือเป็นกำรบรรเทำภำระค่ำครองชีพของประชำชนทีไ่ด้รบัผลกระทบด้ำนรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลิง คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ  
จึงเห็นชอบให้ใช้เงนิกองทนุฯ ในกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำ ดงันี้

• ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ตรงึรำคำขำยปลกีก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวขนำดบรรจถุงั 15 กโิลกรมั มรีำคำ 318 บำทต่อถงั ตัง้แต่วนัที ่24 มนีำคม 2563 
เป็นต้นมำ จนถงึสิน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 2564 กองทนุฯ มค่ีำใช้จ่ำยชดเชยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 5,087 
ล้ำนบำท และ 18,393 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซ่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขกำรจ่ำยเงนิชดเชยจะเหน็ได้ว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองทนุฯ จ่ำยชดเชย ก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เพ่ิมขึน้มำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ถงึ 13,305 ล้ำนบำท ทัง้นีห้ำกรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในตลำดโลกยงัคงเพิม่สงูขึน้
อย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลต่อค่ำชดเชยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ทีม่แีนวโน้มเพิม่สูงมำกขึน้ อำจจ�ำเป็นต้องด�ำเนนินโยบำยกำรปรบัเพิม่รำคำขำยปลีกในปีต่อไป 

• น�ำ้มันส�ำเร็จรปู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถึง 2564 กองทุนฯ มรีำยได้ 26,315 ล้ำนบำท 19,600 ล้ำนบำท และ 20,368 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และ
กองทนุฯ มค่ีำใช้จ่ำยชดเชย 12,627 ล้ำนบำท 22,785 ล้ำนบำท และ 29,831 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่ค่ำใช้จ่ำยทีเ่พิม่สูงขึน้ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
มปัีจจยัหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใช้จ่ำยชดเชยน�ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ (B 10) เพือ่รกัษำเสถยีรภำพรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซลมิให้สงูเกิน 30 บำทต่อลติร  
อนัเป็นกำรบรรเทำภำระค่ำครองชพีของประชำชนในช่วงเวลำทีร่ำคำน�ำ้มนัในตลำดโลกมคีวำมผันผวนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) อกีทัง้ส�ำนกังำนกองทุนน�ำ้มันเชือ้เพลงิจะยงัคงด�ำเนนิกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำขำยปลกีน�ำ้มันดเีซลตำมแนวทำงดังกล่ำวนี้ 
ในปีต่อไป เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลอืประชำชนทีอ่ำจได้รบัผลกระทบต่อค่ำครองชีพในช่วงเวลำกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิตรำบเท่ำทีค่วำมสำมำรถของกองทนุฯ  
จะรองรับได้ ผลจำกกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน�้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
ส่งผลสะท้อนให้ฐำนะกำรเงนิของกองทนุฯ มสีนิทรพัย์สทุธิลดลงในแต่ละปี โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กองทนุฯ มีรำยได้รวม 34,998 ล้ำนบำท  
มค่ีำใช้จ่ำยรวม 25,241 ล้ำนบำท ฐำนะกำรเงนิของกองทนุฯ สทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 มสีนิทรพัย์สทุธ ิ38,201 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 กองทนุฯ มรีำยได้รวม 23,220 ล้ำนบำท มค่ีำใช้จ่ำยรวม 27,913 ล้ำนบำท ฐำนะกำรเงนิของกองทนุฯ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 มสีนิทรพัย์
สทุธ ิ33,508 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ 4,693 ล้ำนบำท และปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ มรีำยได้รวม 29,346 ล้ำนบำท มีค่ำใช้จ่ำยรวม 
48,288 ล้ำนบำท ฐำนะกำรเงนิของกองทนุฯ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2564 มสีนิทรพัย์สทุธ ิ14,566 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ 18,942 ล้ำนบำท 

ในปี 2565 ส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิยงัคงต้องด�ำเนนิภำรกจิในกำรใช้เงนิกองทนุฯ เพือ่รกัษำเสถยีรภำพของระดบัรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ในประเทศให้อยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม โดยกำรด�ำเนนิกำรจะเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกฎหมำยและตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิเหน็ชอบ  
เพือ่ช่วยเหลือค่ำครองชีพของประชำชนจำกกำรฟ้ืนตัวภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิต่อเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) 

 กำรบรหิำรจดักำรสภำพคล่องกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิของส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ นบัว่ำบรรลผุลส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิภำรกิจท่ีมส่ีวน 
ช่วยเหลอืประชำชนและประเทศชำตใินช่วงวกิฤตกำรณ์ด้ำนน�ำ้มนัเช้ือเพลิงมคีวำมผันผวนเป็นอย่ำงมำก คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลิง  
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึบคุลำกรทกุฝ่ำย ยงัคงมุง่มัน่ในกำรท�ำงำนเพือ่รกัษำเสถยีรภำพรำคำพลังงำนในประเทศให้ส่งผลกระทบต่อประชำชน 
น้อยท่ีสุด ผมจึงขอขอบคุณ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกคน  
ด้วยควำมจริงใจในโอกำสนี้

(นำยสุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชำว์)
รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลังงำน
ในฐำนะประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลิง

สารจากประธาน
กรรมการบริหาร
กองทนุนำา้มนัเชือ้เพลิง



สารจากผูอ้ำานวยการ
สำานกังานกองทุนนำา้มนัเชือ้เพลงิ

ส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ (สกนช.) เป็นหน่วยงำนของรฐัทีเ่ป็นนติบิคุคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ หรอืรัฐวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิกีำรงบประมำณ หรอืกฎหมำยอืน่ และให้อยู่ 
ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงพลงังำน ตำมพระรำชบญัญตักิองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 โดยมำตรำ 5  
ให้จดัตัง้กองทนุน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ ในส�ำนักงำนกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลิง มวีตัถุประสงค์เพ่ือรักษำเสถยีรภำพระดับรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ในประเทศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมในกรณีเกดิวกิฤตกำรณ์ด้ำนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ และตำมมำตรำ 26 กองทนุต้องมจี�ำนวนเงนิ
เพยีงพอ เมือ่รวมกบัเงนิกู้แล้วต้องไม่เกนิจ�ำนวนสีห่มืน่ล้ำนบำท ทัง้นี ้เมือ่กองทนุมจี�ำนวนเงนิไม่เพยีงพอ ให้ส�ำนกังำนโดย
ควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรและโดยอนุมตัขิองคณะรัฐมนตรีมอี�ำนำจกู้ยมืเงินเป็นจ�ำนวนไม่เกนิสองหมืน่ล้ำนบำท และ
สำมำรถเปลีย่นแปลงกรอบวงเงนิและกรอบวงเงนิกูใ้ห้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจได้โดยกำรตรำพระรำชกฤษฎกีำ

ในระหว่ำงปี 2562 จนถึงปัจจุบัน สกนช. ได้ด�ำเนินกำรรักษำเสถียรภำพของรำคำน�้ำมันเช้ือเพลิงมำโดยตลอด  
จำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่ำ 2019 (โควดิ-19) ซ่ึงสถำนกำรณ์รำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในตลำดโลกยงัคงมี
ควำมผันผวน โดยมกีำรปรับข้ึนรำคำอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้รำคำน�ำ้มนัเช้ือเพลงิส�ำเรจ็รูป รวมท้ังก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
ในตลำดโลกปรบัตวัสงูขึน้ด้วย จงึจ�ำเป็นต้องใช้เงินกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลิง เพ่ือรักษำเสถียรภำพระดับรำคำขำยปลีกน�ำ้มนั 
เชือ้เพลงิภำยในประเทศ เพือ่ลดผลกระทบต่อภำระค่ำครองชีพของประชำชน 

นอกจำกนี ้สกนช. ยงัคงประสำนกำรท�ำงำนร่วมกนักบัส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ในเชงินโยบำย  
กรมสรรพสำมิต ในกำรด�ำเนนิกำรเก็บเงินเข้ำกองทุนและชดเชยจำกกองทุน กรมธุรกจิพลังงำน (ธพ.) ในเร่ืองของกำรก�ำหนด
คณุลกัษณะของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ กรมศลุกำกร ในกำรน�ำเข้ำและส่งออกในส่วน
ทีเ่กีย่วข้องกับกองทนุและกรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิ(ชธ.) ในส่วนโรงแยก
ทีไ่ด้รบัสมัปทำนภำยในประเทศท่ีเกีย่วข้องกบัภำรกิจของกองทนุ

ด้วยควำมร่วมมอืร่วมใจของบคุลำกรทกุส่วน ท�ำให้ สกนช. 
สำมำรถด�ำเนนิภำรกจิได้อย่ำงต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิำพ 
ในกำรน้ี ผมจึงขอขอบพระคณุ คณะกรรมกำรบรหิำร
กองทุนน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ (กบน.) เจ้ำหน้ำท่ี สกนช. 
ทกุคน และขอบคณุหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีใ่ห้ควำม
อนเุครำะห์ช่วยเหลอืและสนับสนุนกำรด�ำเนิน
งำนของ สกนช. ในปี 2562 - 2564 ให้ประสบ
ควำมส�ำเรจ็

(นำยวิศกัดิ ์วัฒนศพัท์)
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกองทุนน�ำ้มนัเช้ือเพลิง



• ประวัติองค์กร
• โครงสร้างองค์กร
• ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

สำานักงานกองทุน 
น้ำามันเชื้อเพลิง(สกนช.)

ส่วนที่
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ในช่วงระยะ 5 ปี คือ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 - 2567 จะมุ่งเน้นไปที ่3 ยทุธศำสตร์ทีส่�ำคญั เพ่ือให้เป็น

ไปตำมพนัธกจิ คอื

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดวิกฤตกำรณ ์
   ด้ำนรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรลดกำรจ่ำยเงินชดเชยน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมหลักธรรมำภิบำล

 ประวตัอิงคก์ร

 กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
พระราชบัญญัติกองทุนนำ้ ามัน

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ใน 
ราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม  
2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 
24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้
มีการจัดต้ัง “กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง”  
ในสำานักงานกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง  
และม ีวตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ
ระดับราคานำ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
ให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสมในกรณีเกิด
วกิฤตการณ์ด้านนำา้มนัเชือ้เพลิง 

พันธกิจ (Mission)
• รักษำเสถียรภำพรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงและ

ป้องกนัแก้ไขภำวะกำรขำดแคลนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ

• บริหำรจัดกำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

• ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

• บรหิำรจดักำรระบบสำรสนเทศของกองทนุ
น�้ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• เผยแพร่ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิงต่อสำธำรณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นกองทุนที่รักษำเสถียรภำพรำคำน�้ำมัน

เชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำล
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ�สตร์

เป็นกองทุนที่รักษำ
เสถียรภำพรำคำ 

น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
ประสิทธิภำพและ 

ธรรมำภิบำล

กำรรักษำเสถียรภำพ
ระดบัรำคำน�ำ้มัน 

เชือ้เพลงิในกรณทีีเ่กิด
วกิฤตกำรณ์ด้ำนรำคำ

น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ

กำรลดกำรจ่ำยเงิน 
ชดเชยน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ที่มีส่วนผสมของ 
เชื้อเพลิงชีวภำพ

กำรบรหิำรจดักำร
กองทนุน�ำ้มันเช้ือเพลงิ
ตำมหลักธรรมำภบิำล

รักษำเสถียรภำพรำคำน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงและป้องกันแก้ไขภำวะ
กำรขำดแคลนน�้ำมันเชื้อเพลิง

บริหำรจัดกำรกองทุนน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้

ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 
ของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เผยแพร่ข้อมูลกำรบริหำร 
จัดกำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ต่อสำธำรณะ

รายงานประจำาป ี
2562 2563 2564 9



 หน้าท่ีและอำานาจ
1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร

2. จัดท�ำแผนรองรับวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศำสตร์กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
กำรปฏิบัติกำรตำมแผนดังกล่ำวเสนอคณะกรรมกำร

3. กู้ยืมเงิน ตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ซึ่งก�ำหนด 
ให้กองทุนต้องมีจ�ำนวนเงินเพียงพอ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่งเม่ือรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกินจ�ำนวนส่ีหม่ืนล้ำนบำท ท้ังนี้ เม่ือกองทุนมีจ�ำนวนเงิน 
ไม่เพียงพอเพ่ือด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้ส�ำนักงำนโดยควำมเห็นชอบของ 
คณะกรรมกำรและโดยอนมุตัขิองคณะรฐัมนตรมีอี�ำนำจกูย้มืเงนิเป็นจ�ำนวนไม่เกนิสองหมืน่ล้ำนบำท  
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก�ำหนด และกำรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินและกรอบวงเงินกู้ 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ให้กระท�ำได้โดยกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ

4. เสนอแผนกำรเงินและงบประมำณประจ�ำปีต่อคณะกรรมกำร

5. จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีและควำมเห็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
ของส�ำนักงำน รวมทั้งรำยงำนกำรเงินและบัญชี เสนอต่อคณะกรรมกำร

 สำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง (สกนช.) 
   Oil Fuel Fund Office (OFFO)

พระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรฐัทีเ่ป็นนติบิคุคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยอื่น และให้อยู่ 
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

พร้อมกันนี้ สกนช. เป็นหน่วยงำนที่รับโอนภำรกิจจำกสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กำร
มหำชน) (สบพน.) ซึ่งถูกยุบเลิกตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรยุบเลิกสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในอดีต สบพน. มีฐำนะเป็น
หน่วยงำนของรฐั ประเภทองค์กำรมหำชน มหีน้ำทีบ่รหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิของกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ 
รวมถึง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงินชดเชยจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง กำรบริหำรจัดกำร 
สภำพคล่องของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอส�ำหรับกำรรักษำระดับรำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิง
ภำยในประเทศตำมนโยบำยรฐับำล รวมถงึกำรจดัหำเงนิกูใ้ห้กองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในกรณขีำดสภำพคล่อง
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6. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินใด ๆ

7. ก่อตั้งสิทธิหรือท�ำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

8. ด�ำเนินคดีทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครอง ที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหรือ 
กำรบริหำรกองทุนและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุน

9. ปฏิบัติกำรตำมท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือ 
คณะกรรมกำรมอบหมำย

10. ปฏิบัติกำรอื่นใดที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำน

 โครงสร้างองค์กร

คณะอนุกรรมกำร 
ตรวจสอบ

ส�ำนักตรวจสอบภำยใน ส�ำนักบริหำรกำรเงินและบริหำรองค์กร ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส�ำนักผู้อ�ำนวยกำร

คณะอนุกรรมกำรบริหำร 
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

คณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนกฎหมำย

คณะอนุกรรมกำรประเมินผล 
กำรด�ำเนินงำนของกองทุน

คณะอนุกรรมกำร 
บริหำรงำนบุคคล

 ท่ีต้ังองค์กร
ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
ส�ำนักงำนตั้งอยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น 11
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
Website : www.offo.or.th 

กลุ่มงำนบริหำร 
กำรเงิน

กลุ่มงำน 
บัญชีกองทุน

กลุ่มงำน 
บริหำรกลำง

กลุ่มงำนบริหำร
สำรสนเทศ

กลุ่มงำนยุทธศำสตร ์
และแผน

กลุ่มงำนนโยบำย 
และกลยุทธ์รำคำ

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานประจำาป ี
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 ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
พระรำชบัญญตักิองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 ซึง่มผีลบงัคบัใช้นบัตัง้แต่วนัที ่24 กนัยำยน 2562 

เป็นต้นไป มำตรำ 20 และ 22 ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนมีผู้อ�ำนวยกำรเป็นผู้รับผิดชอบบริหำรกิจกำรของ
ส�ำนักงำนข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำร และให้ผู้อ�ำนวยกำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจ 
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ และมำตรำ 24 ให้ผู้อ�ำนวยกำร 
มีหน้ำที่และอ�ำนำจ ดังต่อไปนี้

1. บริหำรกิจกำรของส�ำนักงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ของกองทุน ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ นโยบำย หรือมติที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติหรือคณะกรรมกำรก�ำหนด 
และเป็นผู้บังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของส�ำนักงำน

2. วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ประกำศ นโยบำย หรอืมตทิีค่ณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำตหิรือคณะกรรมกำร
ก�ำหนด

3. แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยกำร และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
4. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ตลอดจน

ให้เจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำงออกจำกต�ำแหน่ง ทัง้นี ้ตำมระเบยีบหรอืข้อบงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด

มำตรำ 25 ในกิจกำรท่ีเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้อ�ำนวยกำรเป็นผู้แทนของส�ำนักงำน และเพ่ือ 
กำรน้ี ผู้อ�ำนวยกำรจะมอบอ�ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตำม 
ข้อบังคับที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

ทัง้นี ้นบัต้ังแต่วนัท่ีพระรำชบญัญตักิองทุนน�ำ้มันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใช้ ส�ำนกังำนกองทนุ
น�้ำมันเชื้อเพลิง มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
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นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
(ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563)

เดิม ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ต้ังแต่วันที่  
16 พฤษภำคม 2562 และตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
จดัตัง้สถำบนับริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546 ซึง่ด�ำรงต�ำแหน่งอยูว่นัก่อนวันที ่

พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยกำรยบุเลกิสถำบันบรหิำรกองทนุพลงังำน (องค์กำรมหำชน) ใช้บงัคับ (ตัง้แต่ 
วนัที ่24 กันยำยน 2562 เป็นต้นไป) ปฏบิตัหิน้ำทีผู่อ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ จนกว่ำ
จะพ้นจำกต�ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำงเดมิหรอืพ้นจำกต�ำแหน่งเพรำะเหตตุำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญติั
กองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 ดงันัน้ นำยวรีะพล จริประดษิฐกลุ จงึด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำน
กองทนุน�ำ้มนัเช้ือเพลิง นบัตัง้แต่วันท่ี 24 กันยำยน 2562 จนถงึวนัที ่19 เมษำยน 2563 

รายงานประจำาป ี
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นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
(ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน)

ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2563 
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องค์ประกอบ
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นประธำนกรรมกำร
2. ปลัดกระทรวงพลังงำน เป็นรองประธำนกรรมกำร
3. กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวง

อตุสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ อธบิดกีรมกำรค้ำภำยใน อธบิดีกรมธรุกจิพลงังำน 
อธิบดีกรมบัญชีกลำง และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนโยบำยและแผนพลังงำน

4. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนสี่คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเงินและด้ำนธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง อย่ำงน้อยด้ำนละหนึ่งคน หรือ 
ด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของกองทุน

ให้ผู้อ�ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้อ�ำนวยกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน เป็น 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. เสนอแผนรองรับวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศำสตร์กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ

2. รำยงำนผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนและกำรเสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคกำรปฏิบติั
กำรตำมแผนรองรับวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�้ำมันเช้ือเพลิงและแผนยุทธศำสตร์กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ

3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกองทุน และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรกองทนุตำมทีค่ณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำน
แห่งชำติก�ำหนด

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเงินเข้ำกองทุนหรือได้รับเงินชดเชยและก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำ
กองทุนตำมมำตรำ 27 อัตรำเงินชดเชยตำมมำตรำ 29 อัตรำเงินคืนจำกกองทุนตำมมำตรำ 31 
และอตัรำเงินชดเชยคืนกองทุนตำมมำตรำ 32 โดยอำจก�ำหนดตำมประเภท กำรใช้ และแหล่งทีม่ำ
ของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ กไ็ด้ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ เพื่อทรำบ

5. อนุมัติกำรจ่ำยเงินกองทุนเพื่อด�ำเนินกำรตำมแผนรองรับวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
เพือ่รักษำเสถยีรภำพระดบัรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในประเทศให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมตำมมำตรำ 5

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

รายงานประจำาป ี
2562 2563 2564 15



6. ให้ควำมเห็นชอบกำรกู้ยืมเงินของส�ำนักงำน ตำมมำตรำ 26

7. ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินและกำรเก็บรักษำเงินกองทุนโดยควำมเห็นชอบ
ของกระทรวงกำรคลัง

8. บริหำรสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ให้มีควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ

9. อนุมัติแผนงำน โครงกำร และงบประมำณประจ�ำปีของส�ำนักงำน

10. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2562

11. ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับโครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรงบประมำณ  
กำรเงินและทรัพย์สิน และกำรด�ำเนินงำนอื่นของกองทุนและส�ำนักงำน รวมถึงกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของผู้อ�ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง ทั้งนี้ 
โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก�ำหนด

12. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 
มอบหมำย

16



 คณะกรรมการบริหารกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 
ปีงบประมำณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 กันยำยน 2562) และปีงบประมำณ 2563 ประกอบด้วย
1. นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์    ประธำนกรรมกำร 

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

2. นำยกุลิศ สมบัติศิริ     รองประธำนกรรมกำร 
 ปลัดกระทรวงพลังงำน

กรรมการโดยตำาแหน่ง
3. ผู้แทนปลัดกระทรวงกำรคลัง    กรรมกำร

4. ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนำคม    กรรมกำร

5. ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม   กรรมกำร

6. ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  กรรมกำร

7. อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน    กรรมกำร

8. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน    กรรมกำร

9. อธิบดีกรมบัญชีกลำง     กรรมกำร

10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนโยบำยและแผนพลังงำน  กรรมกำร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นำยชวลิต พิชำลัย     กรรมกำร

12. นำงสำววิมล ชำตะมีนำ     กรรมกำร

13. นำยอดุลย์ โชตินิสำกรณ์    กรรมกำร

14. นำยเกียรติคุณ ชำติประเสริฐ    กรรมกำร

เลขานุการคณะกรรมการ
15. นำยวีระพล จิรประดิษฐกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

รายงานประจำาป ี
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 คณะกรรมการบริหารกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 
ปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย

1. นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์     ประธำนกรรมกำร 
 รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

2. นำยกุลิศ สมบัติศิริ      รองประธำนกรรมกำร 
 ปลัดกระทรวงพลังงำน

กรรมการโดยตำาแหน่ง
3. ผู้แทนปลัดกระทรวงกำรคลัง     กรรมกำร

4. ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนำคม     กรรมกำร

5. ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม    กรรมกำร

6. ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   กรรมกำร

7. อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน     กรรมกำร

8. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน     กรรมกำร

9. อธิบดีกรมบัญชีกลำง      กรรมกำร

10. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนโยบำยและแผนพลังงำน   กรรมกำร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นำยชวลิต พิชำลัย      กรรมกำร

12. นำงสำววิมล ชำตะมีนำ      กรรมกำร

13. นำยอดุลย์ โชตินิสำกรณ์     กรรมกำร

14. นำยเกียรติคุณ ชำติประเสริฐ     กรรมกำร

เลขานุการคณะกรรมการ
15. นำยวิศักดิ์ วัฒนศัพท์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
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 คณะอนุกรรมการบริหาร 
   กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง (อบน.)

องค์ประกอบ
1. ปลัดกระทรวงพลังงำน หรือ     ประธำนอนุกรรมกำร 

รองปลัดกระทรวงพลังงำน ที่ได้รับมอบหมำย
2. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   อนุกรรมกำร
3. ผู้แทนส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน   อนุกรรมกำร
4. ผู้แทนส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ    อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง      อนุกรรมกำร
6. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   อนุกรรมกำร
7. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง    อนุกรรมกำร 

         และเลขำนุกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. กลัน่กรองและอนมุตัค่ิำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนหรอืกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ และกิจกำร

อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ตำมกรอบวงเงิน 
ที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ

2. กลั่นกรองและอนุมัติแผนงำน โครงกำร งบประมำณประจ�ำปีของส�ำนักงำน ตำมกรอบวงเงิน 
ที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ

3. กลั่นกรองกำรกู้ยืมเงินของส�ำนักงำนตำมมำตรำ 26
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมำย

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

รายงานประจำาป ี
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 คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงาน  
   ของกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง

องค์ประกอบ
1. นำยชวลิต พิชำลัย      ประธำนอนุกรรมกำร

2. นำยอดุลย์ โชตินิสำกรณ์      อนุกรรมกำร

3. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   อนุกรรมกำร

4. ผู้แทนส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน   อนุกรรมกำร

5. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. เสนอร่ำงตวัชีว้ดักำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิประจ�ำปี เพือ่น�ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้ควำมเห็นชอบ

2. เป็นผู้แทนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในกำรประชุมหำรือตัวชี้วัดกำรประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

3. ก�ำกับ ติดตำม ประเมินผล และให้ควำมเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

4. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงทรำบ

5. ปฏิบัติกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมำย
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 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
องค์ประกอบ
1. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   ประธำนอนุกรรมกำร

2. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  อนุกรรมกำร

3. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   อนุกรรมกำร

4. ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน อนุกรรมกำร

5. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงำน     อนุกรรมกำร

6. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ     อนุกรรมกำร

7. ผู้แทนกรมสรรพสำมิต      อนุกรรมกำร

8. ผู้แทนกรมศุลกำกร      อนุกรรมกำร

9. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง      อนุกรรมกำร

10. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. ศกึษำ ยกร่ำง พิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบ ข้อบงัคบั และประกำศ ตำมพระรำชบญัญตัิ 

กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

2. ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมัน 
เช้ือเพลงิให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หลักเกณฑ์วธิกีำรและเงือ่นไข
หรือมติคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง

3. เชิญหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบกำรพิจำรณำ ยกร่ำง 
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ รวมถึงกำรส่งเอกสำรหรือชี้แจง
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม

4. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมสมควร

5. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนพร้อมปัญหำและอุปสรรคให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงทรำบ หรือพิจำรณำเป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม

6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมำย

รายงานประจำาป ี
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 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบ
1. นำงสำววิมล ชำตะมีนำ      ประธำนอนุกรรมกำร
2. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง      อนุกรรมกำร
3. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   อนุกรรมกำร
4. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน    อนุกรรมกำร
6. ผู้แทนส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน   อนุกรรมกำร
7. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   อนุกรรมกำร
8. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. พิจำรณำกลั่นกรองกำรก�ำหนดโครงสร้ำงส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง มำตรฐำนก�ำหนด

ต�ำแหน่งงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง กรอบอัตรำก�ำลัง เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน  
สิทธปิระโยชน์หรอืสวสัดกิำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และแนวทำงทีค่ณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรบริหำรทุนหมุนเวียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก�ำหนด เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงพิจำรณำอนุมัติ โดยควำมเห็นชอบของกระทรวง
กำรคลัง

2. เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในกำรออกระเบียบ ข้อบังคับ  
หลักเกณฑ์ แบบสัญญำจ้ำง และวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล

3. พิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ�ำปี ตำมข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
รวมทัง้ติดตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนดงักล่ำว เพือ่น�ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำร
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงพิจำรณำ

4. พิจำรณำแผนปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนดงักล่ำวให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนของผู้อ�ำนวยกำร

5. พิจำรณำกลั่นกรองงบประมำณรำยจ่ำยส�ำหรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�ำปี เพื่อเสนอ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงพิจำรณำอนุมัติ

6. แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือบุคคลเพื่อท�ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนำจและหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคล

7. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงทรำบเป็นระยะ ๆ
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมำย
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 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
1. นำยเกียรติคุณ ชำติประเสริฐ    ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำงสำววิมล ชำตะมีนำ     อนุกรรมกำร
3. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  อนุกรรมกำร
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง     อนุกรรมกำร
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน   อนุกรรมกำร

หน้าที่และอำานาจ
1. จดัท�ำกฎบตัรของส�ำนกังำนโดยคณะอนกุรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ขอควำมเหน็ชอบต่อคณะกรรมกำร

บรหิำรกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ และมกีำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบตัรดงักล่ำวอย่ำงน้อย 
ปีละหนึง่คร้ัง

2. สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงและกระบวนกำรก�ำกบัดูแลทีด่ี

3. สอบทำนให้หน่วยงำนของรัฐมกีำรรำยงำนกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและน่ำเชือ่ถอื
4. สอบทำนกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนของรฐัให้ถกูต้องตำมกฎหมำย ระเบยีบ และข้อบงัคบัหรือ 

มตคิณะรัฐมนตรีท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำน รวมทัง้ข้อก�ำหนดอืน่ของหน่วยงำนของรฐั
5. ก�ำกับดูแลระบบงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ ให้มีควำมเป็นอิสระเพื่อพัฒนำกำร

ปฏบิตังิำนในหน้ำท่ี
6. พจิำรณำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืมีโอกำสเกดิ

กำรทุจริตท่ีอำจมผีลกระทบต่อกำรปฏบัิตงิำนของหน่วยงำนของรฐั
7. ให้ข้อเสนอแนะกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลือ่นขัน้ เลือ่นต�ำแหน่ง และประเมนิผลงำนของหวัหน้ำ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ
8. ประชุมหำรือร่วมกับส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน 

แผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบและเรื่องอ่ืน ๆ และอำจเสนอแนะให้สอบทำนหรือ 
ตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำร
บรหิำรกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลิง

9. รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะอนกุรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้ต่อคณะกรรมกำร
บรหิำรกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลิง

10. ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน ปัญหำและอปุสรรคของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้เสนอแนะแนว
ทำงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในและศกัยภำพของผูต้รวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจ
สอบภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึง่คร้ังต่อคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ

11. ปฏบิตังิำนอืน่ใดตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดหรือคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิมอบหมำย
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• ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
• แผนและผลการเบิกจ่าย 
• ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
   ตามเกณฑ์วัดผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน
• ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
• พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2562

ส่วนที่

02
ผลการดำาเนินงาน 
ท่ีสำาคัญ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564





 ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

 สรุปสถานการณ์ราคาน้ำามันเช้ือเพลิง 
(หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล)

ร�ค�เฉล่ียชนิดน้ำ�มัน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

น�้ำมันดิบดูไบ 67.38 63.51 42.27 69.41

น�้ำมันเบนซินส�ำเร็จรูป 80.24 75.58 46.70 80.50

น�้ำมันดีเซลส�ำเร็จรูป 81.71 78.17 79.40 77.78

รำคำน�้ำมันดิบดูไบ ในปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ยลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5.74 ในปี พ.ศ. 2563 เฉลี่ย 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 33.44 และปี พ.ศ. 2564 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 64.21 

รำคำน�้ำมันเบนซินส�ำเร็จรูปตลำดสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2562 เฉล่ียลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5.81 
ในปี พ.ศ. 2563 เฉลี่ยลดลงจำกปีก่อน ร้อยละ 38.21 และปี พ.ศ. 2564 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 72.38 

รำคำน�้ำมันดีเซลส�ำเร็จรูปตลำดสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ยลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 4.33 ในปี 
พ.ศ. 2563 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 1.57 และปี พ.ศ. 2564 เฉลี่ยลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.04 

ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 144.30 ล้ำนลิตรต่อวัน 
และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ระดับ 6,560 พันตัน และในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562 เกิดกำร 
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2563 มีกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป 
ลดลงจำกปีก่อนหน้ำอยู่ท่ีระดับ 127.30 ล้ำนลิตรต่อวัน และก๊ำซ LPG อยู่ที่ระดับ 5,743 พันตัน  
ซึง่ประเทศไทยเองกเ็ป็นหนึง่ในประเทศทีป่ระกำศลอ็กดำวน์อย่ำงเข้มงวดจำกกำรแพร่ระบำดโควดิ-19  
ท�ำให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันในปี พ.ศ. 2563 ปรับลดลง หลังจำกแต่ละพื้นที่มีกำรล็อกดำวน์มีนโยบำย 
Work From Home ในส่วนหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนบำงแห่ง กำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ลดน้อยลง ซึ่งรำคำน�้ำมันในปี พ.ศ. 2563 ก็ได้สะท้อนเหตุกำรณ์ช่วงนั้นได้ชัดเจนที่สุด จนช่วงปลำยป ี
พ.ศ. 2563 ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เริ่มมีแนวโน้ม 
ผ่อนคลำย จงึส่งผลให้มกีำรใช้น�ำ้มนัส�ำเร็จรูปเพิม่ข้ึน อยูท่ีร่ะดบั 1,016 พนับำร์เรลต่อวนั และก๊ำซ LPG  
อยู่ที่ระดับ 195 พันบำร์เรลต่อวัน และรำคำน�้ำมันในประเทศก็ค่อย ๆ ทยอยปรับขึ้น โดยมีสัญญำณ
ที่ดีขึ้นจำกควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้หลำย ๆ ประเทศ
ออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้รำคำน�้ำมันมีควำมผันผวนสลับกับกำรพัฒนำ
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ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ให้พระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมัน 
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2562 โดยตำมมำตรำ 5 ก�ำหนดให้จัด
ตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่ำ “กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำเสถียรภำพระดับรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
ในกรณทีีเ่กิดวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ตำมมำตรำ 9 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรคณะหนึง่เรยีกว่ำ  
“คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง” และมำตรำ 14 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และ
อ�ำนำจ บริหำร และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย
กำรบริหำรกองทุนตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน แห่งชำติก�ำหนด โดยมีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้ 

1. มติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือวันที่ 11 กันยำยน 2562 ได้ก�ำหนด
กรอบนโยบำยกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงภำยใต้พระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงสำมำรถบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องให้สำมำรถรับควำมเสี่ยงกรณี เกิดวิกฤตกำรณ์ด้ำนน�้ำมันเชื้อเพลิง

แผนภูมิแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างราคาพลังงานกับ 
ฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ปี พ.ศ. 2562 - 2564

ประสิทธิภำพของวัคซีนในกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2564 มำตรกำร
ป้องกันโควิด-19 ผ่อนคลำยลงบ้ำง ในช่วง 4 เดือนแรกของปี ต่อมำช่วงปลำยปี พ.ศ. 2564 พบเชื้อ
ไวรัสกลำยพันธุ์โควิด “โอมิครอน” (Omicron) ในกว่ำ 40 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ตลำดน�้ำมัน 
เพิ่มควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 สำยพันธุ์โอไมครอน ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและกดดันควำมต้องกำรใช้น�้ำมันจำกสถำนกำรณ์ที่ในหลำยประเทศพิจำรณำบังคับใช้
มำตรกำรล็อกดำวน์ หรือกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงอีกครั้ง กระทบต่อกำรฟื้นตัวของควำมต้องกำรใช้
น�้ำมัน ส่งผลให้ตลำดน�้ำมันดิบอยู่ในภำวะตึงตัวและมีควำมผันผวนเป็นอย่ำงมำก
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2. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนน�้ำมัน
เชื้อเพลิงในกำรรักษำเสถียรภำพระดับรำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

1) วันที่ 25 ธันวำคม 2562 เห็นชอบ เรื่อง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำเงิน
ชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2562 – 10 มกรำคม 2563 

2) วันที่ 10 มกรำคม 2563 เห็นชอบ เรื่อง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำเงิน
ชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 

3) วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 เห็นชอบ เรื่อง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำ
เงินชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเช้ือเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

4) วันที่ 11 มีนำคม 2563 เห็นชอบ เร่ือง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำเงิน
ชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป 

5) วันที่ 23 มีนำคม 2563 เห็นชอบ เร่ือง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำเงิน
ชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป

6) วันที่ 28 กันยำยน 2563 เห็นชอบ เรื่อง กำรก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกำรกองทุน อัตรำเงิน
ชดเชย อัตรำเงินคืนจำกกองทุน และอัตรำเงินชดเชยคืนกองทุนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป
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3. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติเห็นชอบใช้เงินกองทุนน�้ำมัน 
เช้ือเพลิงในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำก๊ำซ LPG ดังนี้

1) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562 
ได้มีมติเห็นชอบก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและได้มีประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรค�ำนวณอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน อัตรำเงินชดเชย อัตรำเงินคืน
จำกกองทนุและอตัรำเงนิชดเชยคนืกองทนุส�ำหรบัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ลงวนัที ่7 ตลุำคม 2562 
กำรก�ำหนดรำคำขำยส่งหน้ำโรงกลัน่คงทีเ่ท่ำกบั 17.1795 บำทต่อกโิลกรมั เพ่ือเป็นกำรก�ำหนด
รำคำขำยปลีกไม่ให้เกิน 21.87 บำทต่อกิโลกรัม (หรือ 363 บำทต่อถัง 15 กิโลกรัม : ประกอบ
ด้วยต้นทุนเนื้อก๊ำซ 328 บำท และค่ำขนส่งถึงสถำนที่ของผู้ซื้อและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 35 บำท)

2) จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและกระจำยเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น  
ทัว่โลก โดยเฉพำะผูต้ดิเชือ้นอกประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ ท�ำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
โลกและไทยอย่ำงมำก กบน. ในกำรประชุมเม่ือวันที่ 23 มีนำคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ 
ลดรำคำขำยส่งหน้ำโรงกลัน่ซึง่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ส�ำหรบักำรซือ้ขำยก๊ำซจำก 17.1795 บำท
ต่อกิโลกรัม เหลือ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท�ำให้รำคำขำยปลีกลดลงจำก 21.87 บำท 
ต่อกิโลกรัม เหลือ 18.87 บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ที่  
318 บำทต่อถัง เป็นเวลำ 3 เดือน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป

3) วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 เห็นชอบใช้เงนิกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิในกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำก๊ำซ 
LPG โดยให้เงนิกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในส่วนของบัญชก๊ีำซ LPG ตดิลบได้ไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท

4) วันที่ 24 มิถุนำยน 2563 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 
ซึง่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิม่ส�ำหรบักำรซือ้ขำยก๊ำซอยูท่ี ่14.3758 บำทต่อกโิลกรมั ซึง่จะท�ำให้รำคำ
ขำยปลกีบรรจถุงั 15 กโิลกรมัอยูท่ี ่318 บำทต่อถงั ตัง้แต่วนัที ่24 มิถนุำยน – 30 กนัยำยน 2563

5) วันที่ 28 กันยำยน 2563 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น
ซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับกำรซื้อขำยก๊ำซอยู่ที่ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท�ำรำคำ
ขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บำทต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2563

6) วันที่ 24 ธันวำคม 2563 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น
ซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับกำรซื้อขำยก๊ำซอยู่ที่ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท�ำรำคำ
ขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บำทต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 31 มีนำคม 2564 
โดยใช้เงนิกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรรักษำเสถยีรภำพรำคำก๊ำซ LPG โดยให้เงนิกองทนุน�ำ้มนั
เชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊ำซ LPG ติดลบได้ไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท
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แผนภูมิแสดงฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง แยกประเภท ปี พ.ศ. 2562 - 2564

7) วันที่ 29 มีนำคม 2564 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 
ซ่ึงไม่รวมภำษมีลูค่ำเพ่ิมส�ำหรับกำรซือ้ขำยก๊ำซอยูท่ี ่14.3758 บำทต่อกโิลกรมัซึง่จะท�ำให้รำคำ
ขำยปลีกเป็น 18.87 บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บำท
ต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 30 มิถุนำยน 2564

8) วันที่ 29 มิถุนำยน 2564 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น
ซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับกำรซื้อขำยก๊ำซอยู่ที่ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะท�ำรำคำ
ขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ท่ี 318 บำทต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม - 30 กันยำยน 
2564 โดยใช้เงนิกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรรกัษำเสถยีรภำพรำคำก๊ำซ LPG โดยให้เงนิกองทนุ
น�้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊ำซ LPG ติดลบได้ไม่เกิน 18,000 ล้ำนบำท

9) วันที่ 28 กันยำยน 2564 เห็นชอบให้ก�ำหนดอัตรำเงินกองทุนเพื่อให้รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น
ซ่ึงไม่รวมภำษมีลูค่ำเพ่ิมส�ำหรับกำรซือ้ขำยก๊ำซอยูท่ี ่14.3758 บำทต่อกโิลกรมัซึง่จะท�ำให้รำคำ
ขำยปลีกเป็น 18.87 บำทต่อกิโลกรัม หรือรำคำขำยปลีกบรรจุถัง 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บำท
ต่อถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2564
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คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2546 เหน็ชอบให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีมี่เงนินอกงบประมำณ 
ถอืปฏบิตัติำมมำตรกำรก�ำกบัดแูลเงนินอกงบประมำณตำมทีก่ระทรวงกำรคลังเสนออย่ำงเคร่งครดั ซึง่รวมถึง
กำรน�ำระบบประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนทุนหมุนเวยีนทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล และมีกำรก�ำหนดตวัช้ีวดักำรด�ำเนนิ
งำน (KPI) มำใช้เพือ่วัดประสทิธภิำพและประสิทธผิลกำรด�ำเนนิงำนของทนุหมุนเวยีนด้วย ซึง่กรมบัญชกีลำง
ได้พจิำรณำเหน็ชอบให้ทนุหมนุเวยีนทีอ่ยูใ่นก�ำกบัของกระทรวงพลังงำน คือ กองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง (กองทนุ
น�ำ้มนัฯ) เข้ำสูร่ะบบประเมนิผลฯ ตัง้แต่ปีบญัช ี2551 เป็นต้นมำ

1. กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง มีผลกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ประจ�ำป ี
บญัช ี2562 ดงันี้

เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 1 การเงิน 15 5.0000

1.1 กำรบริหำรสภำพคล่อง 15 5.0000 0.7500

 แผนและผลการเบิกจ่าย
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

 ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
 ตามเกณฑ์วัดผลการดำาเนินงานทุนหมุนเวียน

สำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง (สกนช.) 
มีการใช้จ่ายเงินโดยมีรายละเอียดดังน้ี

 หน่วย : ล้ำนบำท

ร�ยก�ร ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562 
(24 – 30 กันย�ยน 2562)

ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2563

ปีงบประม�ณ 
พ.ศ. 2564

แผนการเบิกจ่าย 1.8374 41.0659 46.5368

ผลการเบิกจ่าย 0.4672 28.4697 34.5580

คิดเป็นร้อยละ 25.43 69.33 74.26
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เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 5.0000

2.1 กำรจัดท�ำรำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของทุนหมุนเวียน
2.2 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
2.3 กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงกำรให้บริกำร

5
5
5

1.0000
4.5600
3.0000

0.0500
0.2280
0.1500

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 35 5.0000

3.1 ร้อยละของกำรจ่ำยเงินชดเชยให้แก่หน่วยงำนที่เบิก
ภำยในระยะเวลำมำตรฐำน
3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตำมแผน
ปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนกองทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิง

15

20

5.0000

5.0000

0.7500

1.0000

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 15 3.6200

4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควบคุมภำยใน 
4.2 กำรตรวจสอบภำยใน
4.3 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล

5
5
5

2.7100
5.0000
3.1500

0.1355
0.2500
0.1575

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

10 3.2250

5.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน
5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

5
5

4.7000
1.7500

0.2350
0.0875

ด้านที่ 6 การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 2.6000

6.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ 
     - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบ  
       กับแผนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ประจ�ำปีบัญชี 2562
     - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยภำพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบ  
       กับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม ประจ�ำปีบัญชี 2562

3

0

3

 

0.0000

5.0000

0.0000

0.1500
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เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

6.2 รำยงำนกำรเงิน
     - กำรน�ำเข้ำข้อมูลงบทดลองรำยเดือน
     - กำรบันทึกรำยงำนกำรรับจ่ำย
       และกำรใช้จ่ำยเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี 2562
6.3 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบกำรจ่ำยเงินและ
กำรรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

2
1

1

5

1.0000

5.0000

1

 
0.0100

0.0500

0.0500

100 คะแนนรวม 4.0535

2. กองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ มผีลกำรประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ ประจ�ำปีบัญชี 
2563 ดงันี้

เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 1 การเงิน 20 5.0000

1.1 กำรบริหำรสภำพคล่อง 20 5.0000 1.0000

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 5.0000

2.1 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
2.2 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

15
15

1.0000
4.0000

0.1500
0.6000

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 30 2.5000

3.1 ร้อยละของกำรจ่ำยเงินชดเชยให้แก่หน่วยงำนที่เบิก
ภำยในระยะเวลำมำตรฐำน 
3.2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

15

20

5.0000

5.0000

0.7500

1.0000

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 15 3.5133

4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควบคุมภำยใน
4.2 กำรตรวจสอบภำยใน
4.3 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล

5
5
5

2.3900
5.0000
3.1500

0.1195
0.2500
0.1575
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เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

10 2.8500

5.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน
5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

5
5

4.6000
1.1000

0.2300
0.0550

ด้านที่ 6 การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 2.6000

6.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ 
     - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบ  
       กับแผนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ประจ�ำปีบัญชี 2563
     - ร้อยละกำรเบิกจ่ำยภำพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบ  
       กับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม ประจ�ำปีบัญชี 2563
6.2 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบกำรจ่ำยเงินและ
กำรรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

5

0

5

5

 

0.0000

5.0000

1.0000

 

0.0000

0.2500

0.0500

100 คะแนนรวม 3.3963

หมายเหต ุเงินทุนฯ ไม่สำมำรถจัดส่งข้อมูลตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดท�ำข้อมูล และกำรน�ำส่งรำยงำน
ของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณ (Non – Budgetary Management 
System : NBMS) ได้ครบถ้วนและภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด จึงถูกปรับลดคะแนน 0.3200 คะแนน 
จำกผลคะแนนเฉลี่ย ดังน้ัน เงินทุนจึงมีผลการดำาเนินงานเฉลี่ย ประจำาปีบัญชี 2563 เท่ากับ  
3.0763 คะแนน

3. กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง มีผลกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ประจ�ำปี
บัญชี 2564 ดังนี้

เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 1 การเงิน 20 5.0000

1.1 กำรบริหำรสภำพคล่อง 20 5.0000 1.0000

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 5.0000

2.1 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
2.2 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร

5
10

5.0000
5.0000

0.2500
0.5000
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เกณฑ์วัดผลก�รดำ�เนินง�น น้ำ�หนัก  
(ร้อยละ)

คะแนน
ท่ีได้

คะแนน
ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 10 2.5000

3.1 ระยะเวลำกำรจ่ำยเงินชดเชยให้แก่ผู้ค้ำน�้ำมันฯ
3.2 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจ่ำยเงินชดเชยให้แก่ผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง
3.3 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำโครงสร้ำง กรอบ
อัตรำก�ำลัง ค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงำน 
ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

10

10

10

4.0000

3.0000

3.0000

0.4000

0.3000

0.3000

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 15 3.9000

4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควบคุมภำยใน
4.2 กำรตรวจสอบภำยใน
4.3 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล

5
5
5

3.7500
5.0000
2.9500

0.1875
0.2500
0.1475

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

10 3.9000

5.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุนหมุนเวียน
5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

5
5

4.9000
2.5000

0.2450
0.1250

ด้านที่ 6 การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 2.9925

6.1 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ 
6.2 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบกำรจ่ำยเงินและ
กำรรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

5

5

4.9850

1.0000

0.2493

0.0500

100 คะแนนรวม 4.0042

หมายเหตุ เงินทุนฯ ไม่สำมำรถจัดส่งข้อมูลตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดท�ำข้อมูล และกำรน�ำส่งรำยงำน
ของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณ (Non – Budgetary Management 
System : NBMS) ได้ครบถ้วนและภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด จึงถูกปรับลดคะแนน 0.1000 คะแนน 
จำกผลคะแนนเฉลี่ย ดังน้ัน เงินทุนจึงมีผลการดำาเนินงานเฉลี่ย ประจำาปีบัญชี 2564 เท่ากับ  
3.9042 คะแนน
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1.  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สกนช. ได้ว่ำจ้ำงสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดยศูนย์ส�ำรวจ
ควำมคดิเหน็ “นด้ิำโพล” ท�ำกำรส�ำรวจระดบัควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำร โดยมีคะแนนควำมพงึพอใจ 
ดังนี้

จำกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผูร้บับรกิำรทีมี่ต่อกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ พบ
ว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบส�ำรวจมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 
เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยประเด็น จะเห็นได้ว่ำผู้ตอบแบบส�ำรวจมีควำมพึงพอใจต่อ กำรให้บริกำรของหน่วย
รับ/เบิกจ่ำยเงิน อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 รองลงมำ คือ ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บรกิำรของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยเลขำนกุำร และ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บรกิำรของ
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ในสัดส่วนที่เท่ำกัน ค่ำเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60

ประเด็นคว�มพึงพอใจ ค่�เฉล่ีย แปลผล ร้อยละ

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยเลขำนุกำร 

4.13 มำก 82.60

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) 

4.13 มำก 82.60

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยรับ/เบิกจ่ำยเงิน 4.27 มำกที่สุด 85.40

สรุปภาพรวม 4.17 มาก 83.40

2.  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สกนช. ได้ว่ำจ้ำงสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดยศูนย์ส�ำรวจ
ควำมคดิเหน็ “นด้ิำโพล” ท�ำกำรส�ำรวจระดบัควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำร โดยมีคะแนนควำมพงึพอใจ 
ดังนี้

จำกกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรที่มีต่อกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
พบว่ำ ในภำพรวมตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยประเด็น จะเห็นได้ว่ำตัวอย่ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยรับและ 
เบิกจ่ำยเงิน ค่ำเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ ควำมพึงพอใจ 
ต่อกำรให้บรกิำรของคณะกรรมกำรบรหิำรและฝ่ำยเลขำนกุำร ค่ำเฉลีย่ 4.30 คดิเป็นร้อยละ 86.00  และ
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ค่ำเฉลี่ย 4.24 
คิดเป็นร้อยละ 84.80 ตำมล�ำดับ

 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
 ของผู้รับบริการ
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ประเด็นคว�มพึงพอใจ ค่�เฉล่ีย แปลผล ร้อยละ

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
และฝ่ำยเลขำนุกำร

4.30 มำกที่สุด 86.00

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)

4.24 มำกที่สุด 84.80

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยรับ/เบิกจ่ำยเงิน 4.32 มำกที่สุด 86.40

ภาพรวม 4.25 มากที่สุด 85.00

3.  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สกนช. ได้ว่ำจ้ำงสวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ท�ำกำรส�ำรวจ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจ ดังนี้

จำกกำรส�ำรวจระดับควำมพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้รับบริกำรของกองทุนน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ พบว่ำ ภำพรวมมคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจมำกทีส่ดุ ค่ำเฉลีย่ 4.36 คดิเป็นร้อยละ 87.13   
เมื่อจ�ำแนกรำยด้ำนกำรประเมินพบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด ดังนี้  
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรกำรจัดประชุมและฝ่ำยเลขำนุกำรฯ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด 4.41  
คดิเป็นร้อยละ 88.20  รองลงมำคอื ควำมพงึพอใจโดยรวมด้ำนกำรให้บรกิำรของคณะกรรมกำรฯ (กบน.) 
ค่ำเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.00  และควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยรับเงิน/เบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 ตำมล�ำดับ

ด้�น ค่�เฉล่ีย เทียบร้อยละ

ภำพรวมควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรกำรจัดประชุมและฝ่ำยเลขำฯ 4.41 88.20

ควำมพงึพอใจโดยรวมต่อกำรให้บริกำรของคณะกรรมกำรฯ (กบน.) 4.35 87.00

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยรับ/เบิกจ่ำยเงิน 4.31 86.20

สรุปภาพรวมความพึงพอใจกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 4.36 87.13

รายงานประจำาป ี
2562 2563 2564 57



• สถานการณ์ราคาพลังงาน และฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• สินทรัพย์และหน้ีสินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
• ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มน้ำามันสำาเร็จรูป
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มก๊าซ LPG
• ฐานะการเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• ผลการดำาเนินงานของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ส่วนที่

03
Financial Highlight



• สถานการณ์ราคาพลังงาน และฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• สินทรัพย์และหน้ีสินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
• ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มน้ำามันสำาเร็จรูป
• รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มก๊าซ LPG
• ฐานะการเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• ผลการดำาเนินงานของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง



ปีงบประม�ณ 2560 2561 2562 2563 2564

ราคาเช้ือเพลิงตลาดโลก หน่วย

นำ้ามันดิบดูไบ เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  50.43  67.39  65.04  46.73  60.82 

นำ้ามันเบนซิน 95 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  65.20  80.62  73.71  53.22  69.02 

นำ้ามันดีเซล เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  62.63  81.75  80.08  56.22  67.09 

LPG CP เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน  436.58  550.42  463.54  404.17  542.71 

ฐานะกองทุนนำ้ามัน 
สุทธิ ณ สิ้นปี

ล้านบาท 38,108 25,142 38,748 31,469 11,441 

ในปีงบประมำณ 2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรน่ำไวรัส 2019 (โควิด-19)  
มีควำมรุนแรง หลำยประเทศต้องด�ำเนินมำตรกำรล็อกดำวน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกหยุดชะงัก 
ควำมต้องกำรสินค้ำอุปโภคลดลงอย่ำงมำก รำคำน�้ำมันเช้ือเพลิงตลำดโลกจึงปรับตัวลดลง โดยรำคำ
น�้ำมันดิบดูไบมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 47.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล  

อย่ำงไรก็ตำม ในปีงบประมำณ 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดระบำดของเชื้อโคโรน่ำไวรัส 
2019 (โควิด-19)  เริ่มคลี่คลำยอันเนื่องมำจำกหลำยประเทศมีกำรพัฒนำวัคซีนเพื่อป้องกันควำม
รุนแรงของเชื้อโรคและเร่งระดมฉีดให้ประชำชน ท�ำให้เกิดควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยมำกขึ้น  
จึงมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ รวมทั้งด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่ง
ผลให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมเพ่ิมขึ้น รำคำน�้ำมันเช้ือเพลิงตลำดโลกจึงมีกำรปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน โดยน�้ำมันดิบดูใบมีรำคำเฉลี่ยประมำณ 60.82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล  
ส่วนก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  มีรำคำ CP รำยเดือนเฉลี่ยในปีงบประมำณ 2564 ประมำณ 
542.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน และรำคำ LPG Cargo เฉลี่ยรำยสองสัปดำห์ที่ใช้ในกำรค�ำนวณ
รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกล่ัน มีรำคำเฉลี่ยประมำณ 529.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน อันอำจ 
ส่งผลให้รำคำขำยปลีกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทำผลกระทบต่อค่ำครองชีพของประชำชน
จำกวิกฤตกำรณ์ดังกล่ำว จึงจ�ำเป็นต้องใช้เงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษำเสถียรภำพของ
ระดับรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงภำยในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ส่งผลให้ประมำณกำรฐำนะ
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นปีงบประมำณ 2564 ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

 Financial Highlight
 สถานการณ์ราคาพลังงาน  
 และฐานะกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
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สินทรัพย์และหน้ีสินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

 
ฐำนะกำรเงนิของกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2564 มีสนิทรพัย์รวม 44,944 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวม 30,378 ล้ำนบำท และมีสินทรัพย์สุทธิ 14,566 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มีสินทรัพย์สุทธิ 
ลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีงบประมำณ 2564 กองทุนมีรำยได้ต�่ำกว่ำ 
ค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน 18,942 ล้ำนบำท

ผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ส�ำหรับปีงบประมำณ 2564 มีรำยได้รวม 
29,346  ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2563 จ�ำนวน  6,126 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยรวม 
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รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มน้ำามันสำาเร็จรูป 
สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

 

รายได้และค่าใช้จ่าย จำาแนกตามประเภทนำา้มัน    ล้ำนบำท

กลุ่มน้ำ�มัน  ร�ยได้ ปี 2564 เพ่ิม (ลด)  ค่�ใช้จ่�ย ปี 2564 เพิ่ม (ลด)

 ดีเซล  13,669 3,143  ดีเซล  22,541  6,874 

 กลุ่มแก๊สโซฮอล์  4,991 (1,984)  กลุ่มแก๊สโซฮอล์  7,289  173 

 กลุ่มเบนซิน  1,653 (391)

 อื่น (เตา น้ำามันก๊าด)  54 (0)  เงินคืนน้ำามัน  1  0 

 รวม  20,368  767  รวม  29,831  7,047 

ในปีงบประมำณ 2564 กองทุนมีรำยได้กลุ่มน�้ำมันส�ำเร็จรูป รวม 20,368 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 
ปีก่อนจ�ำนวน 767 ล้ำนบำท โดยรำยได้หลักจำกน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จ�ำนวน 13,669 ล้ำนบำท 
รำยได้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ จ�ำนวน 4,991 ล้ำนบำท รำยได้กลุ่มเบนซิน จ�ำนวน 1,653 ล้ำนบำท รำยได้
น�้ำมนัเตำและน�้ำมันก๊ำด จ�ำนวน 54 ล้ำนบำท มีปัจจัยที่ท�ำให้รำยได้น�้ำมันดีเซลหมุนเรว็ เพิม่ขึ้นจ�ำนวน 
3,143  ล้ำนบำท เนื่องจำกอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนส�ำหรับน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ในปีงบประมำณ 
2564 เท่ำกับ 1.00 บำทต่อลิตร คงท่ีตลอดทั้งปี ซึ่งมำกกว่ำปีงบประมำณ 2563 ที่มีอัตรำเงิน 

48,288 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 20,357 ล้ำนบำท ส่งผลให้มีรำยได้ต�่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิจ�ำนวน  
18,942 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกลุ่มน�้ำมัน มีรำยได้ต�่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 9,464 ล้ำนบำท  
และกลุ่มก๊ำซ LPG  มีรำยได้ต�่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 9,454 ล้ำนบำท
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ส่งเข้ำกองทุน อยู่ในช่วง 0.05 – 1.50 บำทต่อลิตร หรือคิดเป็นอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนเฉลี่ยประมำณ 
0.65 บำทต่อลิตร ส่วนรำยได้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ และรำยได้กลุ่มน�้ำมันเบนซิน ลดลงเนื่องจำกอัตรำเงิน
ส่งเข้ำกองทุนเฉลี่ยในปีงบประมำณ 2564 น้อยกว่ำปีงบประมำณ 2563

กองทุนมีค่ำใช้จ่ำยชดเชยกลุ่มน�้ำมันส�ำเร็จรูป ในปีงบประมำณ 2564 จ�ำนวน 29,831 ล้ำนบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนจ�ำนวน 7,047 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยชดเชย
น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพ่ิมข้ึนจ�ำนวน 6,874 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรจ่ำยชดเชยดีเซลหมุนเร็ว B10 
ในปีงบประมำณ 2564 มีอัตรำเงินชดเชย เท่ำกับ 2.50 บำทต่อลิตร คงที่ตลอดทั้งปี ซึ่งมำกกว่ำ
ปีงบประมำณ 2563 ที่มีอัตรำเงินชดเชย อยู่ในช่วง 1.80 - 2.93 บำทต่อลิตร หรือคิดเป็นอัตรำเงิน
ชดเชยเฉลี่ยประมำณ 2.27 บำทต่อลิตร  

รายได้และค่าใช้จ่ายชดเชยกลุ่มก๊าซ LPG 
สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

รายได้และค่าใช้จ่าย จำาแนกตามประเภทก๊าซ LPG   ล้ำนบำท

กลุ่มก๊�ซ LPG  ร�ยได้ปี 2564 เพ่ิม (ลด)  ค่�ใช้จ่�ยปี 2564 เพิ่ม (ลด)

LPG โรงแยกก๊าซ  8,926 7,205 LPG โรงแยกก๊าซ  628 (2,069)

LPG เชื้อเพลิง -   (1,532) LPG เชื้อเพลิง  17,763 15,373 

LPG ก๊าซผู้รับ
สัมปทาน  13 (111) LPG ก๊าซ 

ผู้รับสัมปทาน  1 1 

 เงินคืนก๊าซ  2 2 

 รวม  8,939  5,562  รวม  18,393  13,305 

รายงานประจำาป ี
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ในปีงบประมำณ 2564 สถำนกำรณ์รำคำ LPG ตลำดโลกปรับตัวสูงข้ึน โดยมีรำคำ LPG Cargo  
เฉล่ียรำยสองสัปดำห์ท่ีใช ้ในกำรค�ำนวณรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกล่ัน มีรำคำเฉลี่ยประมำณ  
529.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน  ซึ่งมีรำคำสูงกว่ำปีงบประมำณ 2563 ที่มีรำคำเฉลี่ยประมำณ  
380.77 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน ส่งผลให้ รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกลั่น สูงกว่ำต้นทุนโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ ดังนั้น อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนส�ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในรำชอำณำจักรโดย 
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ีจ�ำหน่ำยเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ในปีงบประมำณ 
2564 อยู่ในช่วง 0.5243 - 11.1143 บำทต่อกิโลกรัม จึงมำกกว่ำปีงบประมำณ 2563 ที่มีอัตรำเงินส่ง
เข้ำกองทุนอยู่ในช่วง  0.2424 - 4.2315 บำทต่อกิโลกรัม  กองทุนจึงมีรำยได้จำกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผลิตในรำชอำณำจักรโดยโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ�ำนวน 8,926 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ 
2563 จ�ำนวน 7,205 ล้ำนบำท

อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์รำคำ LPG ตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่ำว ประกอบกับกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรน่ำไวรัส 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภำพ
รวมของประเทศ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2563 (คร้ังที่ 17)  
วันที่ 19 มีนำคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดรำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภำษ ี
มูลค่ำเพิ่มที่ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม โดยมีกรอบเป้ำหมำยเพื่อให้รำคำขำยปลีก LPG อยู่ที่ประมำณ 
318 บำทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2563 
เป็นต้นไป และเห็นชอบให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พิจำรณำบริหำรจัดกำรเงิน
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับกำรปรับลดรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG บรรจุถังขนำด 15 กิโลกรัม 
อยู่ท่ี 318 บำท ต่อไป  ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน ได้มีมติเห็นชอบให้ขยำย
ระยะเวลำกำรคงรำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ซ่ึงไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มอยู่ที่ 14.3758 บำทต่อกิโลกรัม 
ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2564 จึงมีกำรก�ำหนดอัตรำเงินชดเชยส�ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่จ�ำหน่ำย
เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงตลอดทั้งปี โดยมีอัตรำเงินชดเชยอยู่ในช่วง 0.6578 - 12.7422 บำทต่อกิโลกรัม  
ซึ่งมำกกว่ำปีงบประมำณ 2563 ที่มีอัตรำเงินชดเชย อยู่ในช่วง 0.0936 - 3.9701 บำทต่อกิโลกรัม 
ส่งผลให้ปีงบประมำณ 2564 มีค่ำใช้จ่ำยชดเชยกลุ่มก๊ำซ LPG รวม 18,393 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 
จำกปีงบประมำณ 2563 จ�ำนวน 13,305 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยชดเชย LPG ที่จ�ำหน่ำย 
เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง จ�ำนวน 17,763 ล้ำนบำท
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ฐานะการเงินของสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ฐำนะทำงกำรเงินของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  มีสินทรัพย์
รวม 8.16  ล้ำนบำท ซึ่งมีรำยกำรหลัก คือ ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  5.17 ล้ำนบำท  
มีหนี้สินรวม 2.79  ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำยกำรเจ้ำหนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนที่อยู ่ระหว่ำง 
ตรวจรับงำนงวดเดือนกันยำยน 2564

ผลการดำาเนินงานของสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง 
สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

ในปีงบประมำณ 2564 ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง มีรำยได้รวม 39.75  ล้ำนบำท ซึ่งเป็น 
รำยได้เงินอุดหนุนจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และมีค่ำใช้จ่ำยรวม 34.56  ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรจ�ำนวน  17.34 ล้ำนบำท และมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ จ�ำนวน 5.19  ล้ำนบำท 
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• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
• คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
• คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
• คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

ส่วนที่

04
รายงานผล 
การดำาเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการ



• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
• คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
• คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
• คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง



คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อ 
วันที่ 5 มีนำคม 2563 เพ่ือก�ำกับดูแลติดตำมกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง มีกำรวำงระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอเหมำะสม โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. นำยเกียรติคุณ  ชำติประเสริฐ   ประธำนอนุกรรมกำร 
       กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นำงสำววิมล  ชำตะมีนำ    อนุกรรมกำร 
       กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นำยพัชโรดม  ลิมปิษเฐียร   อนุกรรมกำร 
       ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

4. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง    อนุกรรมกำร
5. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน   เลขำนุกำร

ปีงบประมำณ 2564 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง สรุปสำระส�ำคัญ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบ ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 
ของส�ำนกัตรวจสอบภำยใน โดยให้ข้อเสนอแนะกำรปรบัข้อมูลในแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีให้เหมำะสม

2. คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบแนวปฎิบัติกำรประกันและกำรปรับปรุง 
คุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของส�ำนักตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนตรวจสอบ  
ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ตำมแนวปฏิบัติกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในของ กรมบัญชีกลำง

3. ในปีงบประมำณ 2564 มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 2 ครั้ง ร่วมกับ 
ผู้ตรวจสอบภำยใน ส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ โดยประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ปัญหำและอปุสรรค 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในและศักยภำพของผู้ตรวจสอบภำยใน 
สรุปได้ ดังนี้

ด้านการเงิน
สอบทำนผลกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินชดเชยของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) โดยมี 

ข้อเสนอแนะให้มกีำรพัฒนำระบบกำรจ่ำยเงนิชดเชย เพือ่ควำมคล่องตวัในกำรจ่ำยเงนิและก�ำหนดเป็นตวัชีว้ดั

 ผลการดำาเนินงานของ 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สอบทำนผลกำรตรวจสอบกำรเบิก-จ่ำย และติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบบริหำรของส�ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน (สนพ.) ประจ�ำไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ  2564

ด้านการบัญชี
สอบทำนกำรรำยงำนงบกำรเงินของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ประจ�ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงพิจำรณำอนุมัติ
น�ำส่งให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ด้านการควบคุมภายใน
สอบทำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมทั่วไป ด้ำนกำรฝำก กำรจัดเก็บและกำรท�ำลำยเอกสำร 

ของ สกนช.
สอบทำนผลกำรตรวจสอบเงนิน�ำส่งเข้ำกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ปีงบประมำณ 2564 โดยมีข้อเสนอแนะ 

เนื่องจำกมีรำยกำรเงินรับรอกำรตรวจสอบคงค้ำงในระบบบัญชี ดังนั้นให้กลุ่มงำนบัญชีจัดท�ำแผนกำร
ติดตำมหรอืหำแนวทำงกำรปฏบัิตงิำน โดยมีเป้ำหมำยทีจ่ะตดัเงนิรบัรอกำรตรวจสอบคงค้ำงให้เรยีบร้อย

ด้านการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ติดตำมกำรจัดท�ำระเบียบเงินทดรองจ่ำยของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง โดย สกนช. ได้จัดท�ำ

ระเบียบส�ำนกังำนกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ว่ำด้วยเงนิทดรองจ่ำย พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563  และมีค�ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินและผู้ควบคุมกำรเบิกเงินทดรองจ่ำยแล้ว

ตดิตำมกำรจดัท�ำประกำศ เรือ่งกำรก�ำหนดอำยกุำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัย์ โดยกลุม่งำน
บัญชีกองทุน ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรแล้ว

ติดตำมกำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมำณ 2563 โดยกลุ่มงำนบัญชีกองทุน บันทึก 
เข้ำระบบ GFMIS แล้ว 

ด้านการกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ก�ำกับดูแลให้ส�ำนักตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและให้ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในและศักยภำพของผู้ตรวจสอบภำยใน รวมท้ัง
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคของส�ำนักตรวจสอบภำยในและติดตำมควำมคืบหน้ำของ 
กำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง

โดยสรุป คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและ 
ควำมรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ มีอิสระในกำรพิจำรณำและให้ 
ควำมเห็นรวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และมคีวำมเหน็ว่ำส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเช้ือเพลงิมรีะบบ
กำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม กำรด�ำเนนิงำนมปีระสทิธผิลและโปร่งใส ด้วยกระบวนกำรก�ำกบัดูแลทีด่ี 
(Good Corporate Governance) 
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 ผลการดำาเนินงาน 
 ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งที่ 1) เม่ือ 
วันที่ 24 กันยำยน 2562 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย เพื่อด�ำเนินกำรยก 
ร่ำงระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ได้ลงนำม
ในค�ำส่ังคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย  
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2562 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   ประธำนอนุกรรมกำร
2. รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  อนุกรรมกำร
3. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   อนุกรรมกำร
4. ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงำน     อนุกรรมกำร
6. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ     อนุกรรมกำร
7. ผู้แทนกรมสรรพสำมิต      อนุกรรมกำร
8. ผู้แทนกรมศุลกำกร      อนุกรรมกำร
9. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง      อนุกรรมกำร
10. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ได้มีกำรประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมี
กำรพิจำรณำกฎหมำยล�ำดับรอง จ�ำนวน 8 ฉบับ ซึ่ง กบน. ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

1. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
ด�ำเนนิกำรสรรหำกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง ประกำศ ณ วนั
ที่ 8 พฤศจิกำยน 2562

2. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ประกำศ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2563

3. ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วกบัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบักำรจดักำรกจิกำรของกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วนัที ่30 มีนำคม 2563

4. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปรียบเทียบตำม 
พระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม 2563

5. ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ ตำมพระรำชบัญญัติ 
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม 2563
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6. ประกำศกระทรวงพลังงำน เร่ือง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม 2563

7. ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง บัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม 2563

8. ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2563 ประกำศ ณ วันที่ 21 เมษำยน 2563

 ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
 บริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2562 (ครั้งท่ี 5) 
เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ได้เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ เพือ่กลัน่กรองและอนมัุตค่ิำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนหรอืกำรบรหิำรกองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลิงและ
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ตำมกรอบวงเงินที่ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนในฐำนะ
ประธำนกรรมกำรได้ลงนำมในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เม่ือวันที่  
6 ธันวำคม 2562 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ปลัดกระทรวงพลังงำน หรือ    ประธำนอนุกรรมกำร 
รองปลัดกระทรวงพลังงำน 
ที่ได้รับมอบหมำย

2. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  อนุกรรมกำร
3. ผู้แทนส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  อนุกรรมกำร
4. ผู้แทนส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ   อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลำง     อนุกรรมกำร
6. ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  อนุกรรมกำร
7. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีกำรประชุม  
จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีกำรกลั่นกรองและอนุมัติเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

1. กลั่นกรองค่ำใช้จ่ำยเงินงบบริหำรของกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
จ�ำนวน 49,739,022.70 บำท  

2. กลั่นกรองและอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนหรือกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ตำมกรอบวงเงินที่  
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คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบ ในงบค่ำใช้จ่ำยอื่น ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อด�ำเนินโครงกำร ดังนี้

(1) ให้ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมินผลกำร 
ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในวงเงิน 6,310,000 บำท 
(2) ให้กรมธุรกิจพลังงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมเบื้องต้นกำรขยำย
ระบบกำรขนส่งน�้ำมันทำงท่อเชื่อมต่อจำกจังหวัดล�ำปำงไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่  
ในวงเงิน 2,800,000 บำท 
(3) ให้ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 
เชิงรุก ในวงเงิน 9,961,700 บำท 

3. กลั่นกรองแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบบริหำรของกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จ�ำนวน 54,325,434.40 บำท ตำมที่ กบน. เห็นชอบ แล้ว ดังนี้

(1) ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน จ�ำนวน 1,121,900 บำท
(2) กรมสรรพสำมิต จ�ำนวน 5,994,694.40 บำท
(3) กรมศุลกำกร จ�ำนวน 672,000 บำท
(4) ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง จ�ำนวน 46,536,840 บำท

4. กลัน่กรองและอนมุตัค่ิำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนหรอืกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิงและกจิกำร
อื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง ตำมกรอบวงเงินที่ กบน. 
เห็นชอบ ในงบค่ำใช้จ่ำยอื่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรประเมนิผลกำรส่งเสรมิกำรใช้เชือ้เพลงิชวีภำพในภำคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์
กำรก�ำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ ในวงเงิน 7,012,370 บำท

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะอนกุรรมกำรบรหิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง (อบน.) ได้มีกำรประชุม 
จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกำรกลั่นกรองเงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

1. กลัน่กรองแผนกำรใช้จ่ำยเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร และค่ำใช้จ่ำยในกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วกบักองทนุ
น�้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

(1) วงเงินงบบริหำรของ 4 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) 
กรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร และ ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นจ�ำนวนเงินรวม 
71,698,814.40 บำท 
(2) วงเงินงบค่ำใช้จ่ำยอื่น จ�ำนวน 150,000,000 บำท มอบหมำยให้ อบน. กลั่นกรองรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยตำมกรอบวงเงินที่ กบน. เห็นชอบต่อไป

2. กลั่นกรองค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนหรือกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงและกิจกำรอื่นที ่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรกิจกำรของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ตำมกรอบวงเงินที่ กบน.  
เห็นชอบในงบค่ำใช้จ่ำยอื่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อด�ำเนินโครงกำร ดังนี้
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(1) ให้กรมสรรพสำมิต เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแก้ไขและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ 
ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมน�ำ้มนัและผลติภณัฑ์น�ำ้มันทีย่ืน่ขอรับเงินชดเชยจำกกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลงิ
ให้มีสภำพคล่อง ในวงเงิน 2,744,400 บำท
(2) ให้ สกนช. เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนจ่ำยเงินชดเชยกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงิน 1,210,000 บำท 
(3) ให้ สกนช. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
กรมสรรพสำมิตและส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงิน 30,800,000 บำท
(4) ให้กรมธุรกิจพลังงำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ ่ำยในโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรค้ำ 
น�้ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงิน 14,754,100 บำท

 ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
 ประเมินผลการดำาเนินงานของ 
 กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในกำรประชุมครั้งท่ี 2/2563 (ครั้งท่ี 8)  
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อก�ำกับ ติดตำม ประเมินผล และให้ควำมเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำน
ของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนในฐำนะประธำนกรรมกำรได้ลงนำม 
ในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่  
5 มีนำคม 2563 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. นำยชวลิต พิชำลัย     ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยอดุลย์ โชตินิสำกรณ์    อนุกรรมกำร
3. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  อนุกรรมกำร
4. ผู้แทนส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  อนุกรรมกำร
5. ผู้แทนส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะอนกุรรมกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ได้มีกำรประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1. ก�ำกับ ติดตำมและเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมตัวชี้วัด 
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ไตรมำสที่ 1 – 3 ประจ�ำปีบัญชี 2563

2. เห็นชอบร่ำงแผนปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
(ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2563 ถึง กันยำยน 2564)
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3. เห็นชอบร่ำงตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ�ำปีบัญชี 2564 ของ 
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 คณะอนกุรรมกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ได้มีกำรประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1. ก�ำกับ ติดตำมและเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมตัวชี้วัด
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ�ำปีบัญชี 2563

2. ก�ำกับ ติดตำมและเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรด�ำเนินงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ประจ�ำปีบัญชี 2563

3. ให้ควำมเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่ำงแผนปฏบัิตกิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง ประจ�ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

4. เห็นชอบร่ำงแผนปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง ประจ�ำปี
บัญชี 2564 (ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565)

5. เห็นชอบร่ำงตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ�ำปีบัญชี 2565 ของ 
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

6. ให้ควำมเหน็และข้อเสนอแนะต่อร่ำงแผนปฏบัิตกิำรกองทนุน�ำ้มันเชือ้เพลิง ประจ�ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

7. ก�ำกับ ติดตำมและเห็นชอบผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมตัวชี้วัด
กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ�ำปีบัญชี 2564

 ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
 สรรหาผู้อำานวยการสำานักงาน
 กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2562 (ครั้งท่ี 5)  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ได้เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกังำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เพ่ือสรรหำบคุคลทีมี่ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เหมำะสม 
ที่จะเป็นผู้อ�ำนวยกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนในฐำนะประธำนกรรมกำรได้ลงนำม 
ในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 โดยมี 
องค์ประกอบ ดังนี้

1 นำยคุรุจิต  นำครทรรพ    ประธำนอนุกรรมกำร
2 นำยสรำวุธ  แก้วตำทิพย์    อนุกรรมกำร
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3 นำยวัฒนพงษ์  คุโรวำท    อนุกรรมกำร
4 นำยพรำยพล  คุ้มทรัพย์    อนุกรรมกำร
5 นำยมนูญ  ศิริวรรณ    อนุกรรมกำร
6 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เลขำนุกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ได้มีกำรประชุม จ�ำนวน 5 ครั้ง โดยมีกำรผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1. เห็นชอบข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรสรรหำผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง  
และ ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

2. เห็นชอบประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเช้ือเพลิง  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
และใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคล เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง เพ่ือปิดประกำศไว้ ณ ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และมีหนังสือแจ้งเวียน 
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน รวมทั้งลงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และ
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงกำรคลังอีก 6 หน่วย
งำน ได้แก่ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง กรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง กรมบัญชีกลำง และส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

3. เห็นชอบแบบสัญญำจ้ำงของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นแบบ 
สัญญำจ้ำงผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

4. พิจำรณำผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

5. สัมภำษณ์ผูส้มคัรและพิจำรณำกำรแสดงวสิยัทศัน์ของผูส้มัครเข้ำรบักำรคดัเลอืกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

6. คดัเลอืกผูด้�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
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• กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง
• สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ส่วนที่

05
รายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานการเงิน
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