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1. ที่มาและสาระสําคัญ

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตนมา รัฐบาลกําหนดใหมีการจัดทําแผนบูรณาการดานพลังงานพรอมทั้ง
กําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอนของภารกิจการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ ตลอดจนกําหนดกรอบการดําเนินงานระหวางหนวยงานใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตร
ดานพลังงานของประเทศอยางมีเอกภาพ ผานกลไกคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการประจําปงบประมาณ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน แบงเปนประเด็นตางๆ ซึ่งกระทรวง
พลังงานขับเคลื่อนประเด็น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางยั่งยืน ในฐานะเจาภาพแผนมี
ที่มาและสาระสําคัญ ดังนี้

1.1 กรอบนโยบายการจัดทําแผน
กระทรวงพลังงานไดนํานโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานของประเทศประกอบกับแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาวเปนกรอบในการจัดทําแผนบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งนโยบายดังกลาวประกอบดวย

รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2558 - 2577)




ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยดาน
ความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสมโดยกระจายเชื้อเพลิง สงเสริม
พลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ดานพลังงาน พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมที่จะเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของประเทศรวมทั้งเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียนเพื่อใหประเทศเปนศูนยกลางซื้อขาย
พลังงานในภูมิภาค
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงหมายใหประเทศ
พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน และลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ
20-25 ภายในป 2573 ประกอบดวย
o พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพื่อลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก โดยมุงเนนการลดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟา เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการคมนาคมขนสง
อุตสาหกรรม และอาคาร สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการและการอนุรักษพลังงาตลอดจนกําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตองและตอเนื่อง
o พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
ของเสียอยางครบวงจร สนับสนุนการเปลี่ยนของเสียใหเปนพลังงานดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไมกอใหเกิดสารพิษอันตราย รวมทั้ง พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
ซึ่งเปนเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนมีหลายรูปแบบ เชน เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคารบอนต่ํา และเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
1

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)


สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดย
o พัฒนามาตรการสนับสนุนดานการเงินและสรางแรงจูงใจในการสงเสริม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือ
โครงการเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน และมาตรการสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ
และระบบรางที่มีอยูในปจจุบันใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสรางความรู ความเขาใจ และรณรงค
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
o ปรับปรุงโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอนตนทุนที่แทจริง เปนธรรม และพัฒนา กลไกดาน
ภาษีเพื่อนํามาใชในการสรางแรงจูงใจใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยาง
ประหยัด
o บังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใชเกณฑมาตรฐานอาคาร ( Building
Energy Code: BEC) สําหรับอาคารใหม และเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับ
ผูผลิตและจําหนายพลังงาน ( Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทั้ง
กําหนดนโยบายและมาตรการ ดานโครงสรางพื้นฐานไฟฟาที่ชัดเจนในการสนับสนุนและ
รองรับการขยายตัวของยานยนตไฟฟา เพื่อเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานรองรับการใช
ยานยนตไฟฟาอยางกวางขวางในอนาคต
o สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สําหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ในกระบวนการผลิต การ
ดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตเพื่อพัฒนาไปสูการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน และสงเสริมใหเกิดการนําไปใชอยาง
แพรหลาย รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมการใชงาน เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ดานระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ( Smart Grid) ใหครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบสง ระบบจําหนาย
และ ผูใชไฟฟา เพื่อใหสามารถนําผลการดําเนินการไปใชไดจริงในเชิงพาณิชย



จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย
o จัดหากําลังผลิตไฟฟาใหมีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง ( Fuel Diversification) ที่ใชในการผลิต
กระแสไฟฟาตามกรอบประมาณการสัดสวนการใชเชื้อเพลิงของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยตามศักยภาพเชิงพื้นที่ พัฒนาระบบสงและระบบจําหนายไฟฟาใหมีขีดความสามารถ
ในการรองรับ ปริมาณพลังไฟฟาที่ผลิตไดตามศักยภาพและสอดคลองกับปริมาณความตองการใช
ไฟฟาของแตละพื้นที่ รวมถึงสอดคลองกับปริมาณไฟฟาที่มีอยูแลวในระบบ รวมทั้งศึกษาความ
เปนไปไดในการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา รายพื้นที่ เพื่อสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงโดย
เปรียบเทียบกับโครงสรางอัตราคาไฟฟาที่ใชอยูในปจจุบัน
o สํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมใหม และผลักดันการใชประโยชน กาซธรรมชาติในอาวไทยให
คุมคาเต็มศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงขายทอสงกาซธรรมชาติ ทาเรือรับกาซธรรมชาติเหลว
(LNG Terminal) อยางเหมาะสมและรองรับนโยบายสงเสริมการแขงขัน ตลอดจน สงเสริมใหเกิด
การใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลที่สาม ( Third Party Access: TPA) ในราคา ที่
2
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เปนธรรม และเพิ่มการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการ
ขนสงน้ํามันทางทอ


เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต การใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดย
o พัฒนาระบบการจัดการขอมูลการผลิตและการใชพลังงานทดแทน เพื่อนํามาใช ในการวางแผน
และเตรียมความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในอนาคต โดยคํานึงถึงการสรางมาตรฐานและกํากับดูแลความปลอดภัยดานพลังงาน
ตลอดจน การใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอยางถูกตองและตอเนื่อง
o ประเมินมาตรการและกลไกการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ Feed in
Tariff (FiT) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมอื่นๆ โดยคํานึงถึงการกําหนด ตนทุนที่
เหมาะสมและเปนธรรมทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค และสรางกลไกในการวางแผนรวมกันระหวาง
ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนใหเกิดการผลิตและใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ตามเปาหมาย แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแตขั้นการจัดหา การเตรียม
วัตถุดิบ การขนสง ระบบ การจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้นสุดทาย
o สงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนสง โดยใช กลไกตลาดในการ
ผลักดันใหเชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาที่แขงขันไดกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนสงเสริมการผลิต
พลังงานทดแทนทั้งการผลิตไฟฟาและความรอนเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
และครัวเรือน
o วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง อาทิ พลังงาน แสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ํา ชีวมวล กาซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ใหสามารถลดตนทุนการผลิตและ มีความ
คุมคาเชิงพาณิชย
o ปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบอยางถูกตองเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการแขงขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียม
ความพรอมสูการเปดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน
เกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจาก แหลงตาง ๆ และการกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่สะทอน
ตนทุน และเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ พลังงานและผูบริโภค



สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ พัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน โดย
o พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในดานคุณภาพ ความเชื่อถือได และ
ประสิทธิภาพ ใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงขายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ใหสามารถรองรับการเปนศูนยการซื้อขายพลังงานใน
ภูมิภาค อาเซียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย
o ผลักดันการสรางความรวมมือดานพลังงานในภูมิภาคใหสามารถพัฒนาโครงขาย ไฟฟาและ
กําหนดคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปรวมกัน เพื่อขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงใหความชวยเหลือ แก
ประเทศเพื่อนบานในการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานพลังงาน โดยพิจารณาใหความ
3
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ชวยเหลือ ดานพลังงานในกลุมประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ
o สงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของไทยนําความรูและความเชี่ยวชาญไปลงทุน
ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงาน
ภายในประเทศ บูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อขยายชองทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบานและ
สนับสนุนการเปนศูนยการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

นโยบายรัฐบาล
จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มีประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงานพัฒนานโยบายดาน
พลังงาน คือ ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอ 6.9 คือ ปฏิรูปโครงสรางราคา
เชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิด
และผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ และใหผูบริโภคระมัดระวังที่
จะไมใชอยางฟุมเฟอย ดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งใน
ทะเลและบนบก ดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งจาก
การใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ดวยวิธีการที่เปดเผย โปรงใส เปนธรรม
และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)
กระทรวงพลังงานจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน โดยแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว ประกอบดวย แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ( PDP 2015) แผนอนุรักษ
พลังงาน (EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ( AEDP 2015) แผนบริหาร
จัดการกาซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง ( Oil Plan) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแผนพลังงานครบทั้ง 5 แผน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

1.2 แผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 256
0-2564
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 4 เปาหมาย 9 แนวทาง มีสาระสําคัญ ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขตการ
ดําเนินงาน และหนวยงานทั้งในสวนที่หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้

วัตถุประสงค





เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานโดยสงเสริมใหมีการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน
และพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน ตลอดจนสงเสริมการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานที่สรางมูลคาเพิ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อสรางความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานที่เหมาะสมเปนธรรมตอทุกภาคสวน
เพื่อสงเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผูผลิต และผูใชใหเพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานตามแผนอนุรักษพลังงาน
4
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ขอบเขตการดําเนินงาน



กลุมเปาหมาย ประชาชน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
พื้นที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ



หนวยงานเจาภาพเจาภาพ : สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ : 11 กระทรวง 28 หนวยงาน
o กระทรวงพลังงาน 7 หนวยงาน คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
o กระทรวงมหาดไทย 5 หนวยงาน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง
o กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 หนวยงาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
o กระทรวงศึกษาธิการ 7 หนวยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
o กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 หนวยงาน คือ กรมปศุสัตว
o กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 หนวยงาน คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
o กระทรวงอุตสาหกรรม 1 หนวยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
o กระทรวงคมนาคม 1 หนวยงาน คือ สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
o กระทรวงสาธารณสุข (ไมใชงบประมาณ)
o กระทรวงพาณิชย (ไมใชงบประมาณ)
o กระทรวงการคลัง (ไมใชงบประมาณ)

5
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กรอบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 256
0-2564
ใชงบประมาณผูกพันทั้งสิ้น 539,429.66 ลานบาท จากแหลงงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน งบรัฐวิสาหกิจ
และกองทุนเพื่อสงเสริมอนุรักษพลังงาน รายละเอียดตารางตอไปนี้
งบประมาณแยกตามเปาหมายบูรณาการ
เปาหมาย

จํานวน
โครงการ

1 การจัดหาพลังงานเพียงพอตอ
ความตองการของประเทศ
2 สรางความปลอดภัย คุณภาพ
และราคาพลังงานที่เหมาะสม
เปนธรรมตอทุกภาคสวน
3 เพิ่มการผลิตและการใช
พลังงานทดแทน
4 มีการใชพลังงานอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ
รวม

2560

2561

งบประมาณ (ลานบาท)
2562
2563

2564

รวม

52

56,474.67

101,153.66

129,362.09

88,903.52

107,952.03

483,845.96

16

95.99

81.80

20.00

-

-

198.33

67

3,638.16

3,579.49

7,972.31

10,342.86

18,517.85

44,438.60

31

5,295.61

1,654.38

1,167.69

1,361.75

1,033.95

10,957.87

166 65,504.42

107,256.31

138,522.09

100,608.14 127,503.83

539,429.66

งบประมาณแยกตามแหลงเงิน
แหลงเงิน
งบประมาณแผนดิน
1. กระทรวงพลังงาน
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
1. ปตท.
2. กฟผ.
3. กฟภ.
4. กฟน.
งบประมาณกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
1. กระทรวงพลังงาน
งบกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
1. กระทรวงพลังงาน
รวม

จํานวน
โครงการ

2560

547.64
508.47

112
96
2
1
2
5
5
1
12

13.18
0.00
0.00
0.00
26.00
0.00
56,494.02

6
4
1
1
41

12,663.63
33,876.88
3,200.00
6,753.51
8,446.52

41
1
1
1

8,446.52
12.93
12.93

2561

งบประมาณ (ลานบาท)
2562
2563

785.90
1,132.92
666.44
884.18
10.60
15.00
7.11
10.00
8.11
29.84
42.73
126.94
50.89
59.36
0.00
7.60
103,983.39 136,429.67
41,332.80
52,675.94
5,200.00
4,774.65
1,687.33

44,826.87
82,576.48
6,000.00
3,026.32
959.50

2564

รวม

44,479.43
81,328.22
0.00
11.64
879.10

163,501.86
321,557.55
21,700.00
14,691.44
13,171.56

684.54
805.44
4,015.58
600.31
727.01
3,440.96
15.00
15.00
68.89
10.00
10.00
37.11
0.00
15.00
52.95
5.43
5.43
180.53
53.80
33.00
223.05
0.00
0.00
7.60
98,724.50 125,819.29 521,450.87
20,199.13
71,100.05
7,300.00
125.32
1,199.10

1,687.33
959.50
1,199.10
879.10 13,171.56
12.72
0.00
0.00
0.00
25.65
12.72
0.00
0.00
0.00
25.65
65,504.43 106,469.34 138,522.09 100,608.14 127,503.83 538,607.83

6

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564

2. ผลการดําเนินงานณ กันยายน 2561
แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร พ.ศ. 256 1 เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชงบประมาณทั้งสิ้น 106,469.34 ลานบาท (งบประมาณหลังทําสัญญา)
ซึ่งเปนงบประมาณโครงการหลังทําสัญญาแลว (ในกรณีโครงการที่ตองมีสัญญาผูกพัน) และผานความเห็นชอบ
การปรับแผนระหวางปงบประมาณ ประกอบดวยแผนงาน/โครงการจํานวน 107รายการ

รายละเอียดโครงการและผลการเบิกจาย ณ กันยายน 2561
ตารางแสดงผลการเบิกจายรายโครงการงบประมาณแผนดินและงบประมาณกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561สรุปผลไดดังนี้
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

รวม
เปาหมาย 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการของประเทศ
1.1 สงเสริมใหมีการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ตามแผนการจัดหาดานพลังงาน PDP /Gas /Oil Plan
1
การบริหารสัมปทานหมดอายุ
พน. (ชธ.)
ไมใชงบประมาณ
-

-

2

พน. (ชธ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (ชธ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (ชธ.)

งบประมาณ
แผนดิน

9.56

6.25

5

การพัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชใน พน. (ชธ.)
กิจการปโตรเลียมสําหรับประเทศไทย

งบประมาณ
แผนดิน

10.36

10.36

6

โครงการสรางความมั่นคงทางพลังงานโดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียมอยางเปน
ธรรม
โครงการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ และ
เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อรองรับ
การพัฒนาโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
คาใชจายในการสรางความเชื่อมั่น ความ
ไววางใจและการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่พัฒนาถานหิน
โครงการระบบทอสงกาซฯ นครราชสีมา
(ภายใต แผนแมบทระบบทอสงกาซฯ ฉบับที่ 3
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2)
โครงการสถานีเพิ่มความดันกาซฯ บนระบบทอ
สงกาซวังนอย – แกงคอย (แผนระบบรับสง
และโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติเพื่อความ
มั่นคง ระยะที่1)

พน. (ชธ.)

งบประมาณ
แผนดิน

7.0

7.0

พน. (ชธ.)

งบประมาณ
แผนดิน

6.67

6.67

พน. (ชธ.)

งบประมาณ
แผนดิน

1.23

1.23

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

23,000

995.94

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

4,800.00

2,245.56

3
4

7
8
9
10

การเปดใหยื่นขอสิทธิการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมรอบใหม
การบริหารจัดการกาซธรรมชาติในอาวไทย
อยางมีประสิทธิภาพ
การบูรณาการงานดานถานหินโดยรวมของ
ประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

11

แผนงาน/โครงการ

LNG Receiving Terminal

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
ปตท.

โครงการลงทุน LNG Receiving Terminal
ระยะที่ 2 (กําลังการผลิตเพิ่มจาก 5 ลานตัน/ป
เปน 10 ลานตัน/ป)

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

งบรัฐวิสาหกิจ

โครงการเสร็จเรียบรอยแลว

12

19.2 โครงการลงทุนขยายกําลังการแปรสภาพ
LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal
(กําลังการผลิตเพิ่มจาก 10 ลานตัน/ป เปน
11.5 ลานตัน/ป)

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

1,000.00

317.4

13

19.3 โครงการ LNG Receiving Terminal
แหงใหม จ.ระยอง (กําลังการผลิต 5 ลานตัน/
ป)

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

38,500.00

3,207.32

14

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 5 จาก
ระยองไปไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

96,500.00

6,201.46

15

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีเพิ่ม
ความดันกาซฯ ราชบุรี-วังนอย ที่ 6 ไป จังหวัด
ราชบุรี
โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑกําลังผลิตไฟฟา
สํารองสําหรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย
การกํากับการดําเนินงานแผนพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP2015) (รวม
แนวทางแกปญหาการ COD ไมไดตาม
เปาหมาย)
โครงการพัฒนาระบบการวัดพลังงานไฟฟาและ
คุณภาพไฟฟาเพื่อสนับสนุนนโยบายดาน
พลังงานของประเทศ
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)

ปตท.

งบรัฐวิสาหกิจ

13,600.00

40082281

พน. (สนพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

8.00

5.57

พน. (สนพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

วท. (มว.)

งบประมาณ
แผนดิน

22.59

22.59

พน. (สนพ.) /
พพ. กกพ.
มท.กฟผ.
กฟภ.กฟน.
กฟผ.

กองทุนเพื่อ
สงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน

115.01

111.5

งบรัฐวิสาหกิจ

12,060.00

5,958.8

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

60,000.00

14,126.32

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

3,815.00

2,203.23

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

63,200.00

7,129.135

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

12,100.00

5,117.94

16
17

18
19

20
21
22
23
24

18.1 โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณ
จังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแกน เพื่อรับ
ซื้อไฟฟาจากโครงการใน สปป.ลาว (LNKP)
18.2 โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะที่ 12
(TS 12)
18.3 โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ระยะที่ 1:
สถานีไฟฟาแรงสูง (RSP1)
18.4 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณ
ภาคตะวันตก - ภาคใตเพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา
18.5โครงการขยายระบบสงในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)

8

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

25
26
27
28

แผนงาน/โครงการ

18.6 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณ
ภาคใตตอนลางเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟา
19.1 โครงการโรงไฟฟาเพื่อทดแทนโรงไฟฟา
แมเมาะ เครื่องที่ 4-7
19.2 โรงไฟฟาบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

35,400

36.21

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

36,811.00

2,128.19

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

33,158.25

2,083.86

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

32,500.00

4,743.13

29

19.3 โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต
ระยะที่ 1
19.4 โครงการโรงไฟฟาถานหินกระบี่

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

-

-

30

19.5 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

-

-

31

แผนงานปรับปรุงและขยายระบบจําหนาย
พลังงานไฟฟา ฉบับที่ 11 ป 2555-2559

กฟน.

งบรัฐวิสาหกิจ

4,774.65

-

32

โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่
1
โครงการสํารองน้ํามันทางยุทธศาสตร (SPR)

กฟภ.

งบรัฐวิสาหกิจ

5,200.00

-

พน. (ธพ.) /
พน.(สนพ.)

งบกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง

12.72

-

34

การกํากับการดําเนินงานโครงการขยายทอ
ขนสงน้ํามัน: ภาคเหนือ

พน. (ธพ.) /
เอกชน

ไมใชงบประมาณ

-

-

35

การกํากับการดําเนินงานโครงการขยายทอ
ขนสงน้ํามัน: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พน. (ธพ.) /
เอกชน

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (สป.พน.) งบประมาณ
/ ปตท. กฟผ. แผนดิน
สกพ.
1.3 แนวทาง สงเสริมลงทุน/อุตสาหกรรมพลังงานที่สรางมูลคาเพิ่ม
1.4 แนวทาง พัฒนาปจจัยแวดลอมสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.00

1.00

33

1.2 แนวทาง พัฒนาระบบสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน
36
โครงการพัฒนากลไกการรองรับสภาวะฉุกเฉิน
ดานพลังงาน

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดตาม
ยุทธศาสตรประเทศ
โครงการศึกษาเพื่อวิเคราะหสถานการณและ
ผลกระทบที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาและสํารวจการใชพลังงานใน
ภาคขนสง

พน. (สป.พน.)
/ มท.

งบประมาณ
แผนดิน

13.51

13.51

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

2.0

2.0

พน. (สนพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

7.0

3.325

40

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของศูนยความ
รวมมือดานพลังงานระหวางประเทศ

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

2.5

0.69

41

โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม พน. (สนพ.)
นโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช.
และ กบง.

งบประมาณ
แผนดิน

4.4

4.4

37
38
39

9

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

42

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพลังงาน
ทดแทนระยะที่ 2

43

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงาน
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

44

โครงการเชื่อมรอยเครือขายองคกรและ
เครือขายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสรางพลัง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานที่
ยังยื่นและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการสรางความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี
ตอการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
พน. (สนพ.)

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

3.95

0.79

พน. (สป.พน.)/ งบประมาณ
ศธ.
แผนดิน

5.0

5.0

พน. (สป.พน.)/ งบประมาณ
มท.
แผนดิน

10.47

10.47

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

10.23

10.23

29.1 คาบํารุงองคกรพลังงานหมุนเวียนระหวาง พน. (สป.พน.)
ประเทศ (International Renewable
Energy Agency : IRENA)
29.2 คาบํารุงศูนยพลังงาน BIMSTEC
พน. (สป.พน.)
(BIMSTEC Energy Centre)

งบประมาณ
แผนดิน

2.0

2.0

งบประมาณ
แผนดิน

0.72

0.72

48

29.3 คาบํารุงองคการพลังงานโลก WEC
(World Economic Council)

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

1.25

1.25

49

โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

15.0

15.0

50

โครงการประสานความรวมมือกับประเทศที่มี
ความสําคัญดานพลังงาน

พน. (สป.พน.)

งบประมาณ
แผนดิน

2.0

2.0

45
46
47

กองทุน

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

เปาหมาย 2 สรางความปลอดภัย คุณภาพและราคาพลังงานที่เหมาะสมเปนธรรมตอทุกภาคสวน
2.1 แนวทาง กํากับผูประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ดานการคา การสํารอง คุณภาพและความปลอดภัย และสงเสริมการแขงขันใน
การนําเขา LPG
51

โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกตาง
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ LPG

พน. (สนพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

52

พน. (ธพ.)

53

ศึกษาการลดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง (กลุม
เบนซิน-แกสโซฮอล)
เปดเสรี LPG

54

จัดทํา LPG – TPA Code

6.86

6.86

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (สนพ.) /
พน. (ธพ.)
พน. (สนพ.) /
ปตท.
พน. (ธพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
กํากับดูแลธุรกิจพลังงานดานความปลอดภัย
แบบบูรณาการ
2.2 กํากับดูแลและสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงานกาซธรรมชาติ

งบประมาณ
แผนดิน

67.38

67.38

56

พน. (สนพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

2.28

2.28

55

โครงการศึกษาทบทวนคาใชจายในการ
ดําเนินการสําหรับกาซธรรมชาติสําหรับยาน
ยนต (NGV)

10

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

57

เปดเสรี NG

58

NGV (มาตรการดานสถานีบริการ) สนับสนุนให
มีสถานีบริการกาซธรรมชาติเฉพาะตามแนวทอ
กาซ
จัดตั้งศูนยพักรถขนสงสินคาพรอมสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ (NGV Terminal Hub)
โครงการติดตาม รวบรวมขอมูลอุปสงคอุปทานในการสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ

59
60

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
ชธ. พน.
(สนพ./ชธ.)

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (ธพ.) /
ปตท. ทส. คค.

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (ธพ.) /
ปตท. ทส.

ไมใชงบประมาณ

-

-

พน. (พพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

5.28

3.57

2.3 กํากับดูแลและสงเสริมการแขงขันและปรับปรุงประสิทธิภาพในกิจการไฟฟา
61

ศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟาตามชวงเวลา
การใช (TOU rate)

พน. (สนพ./
สกพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

62

การกําหนดแนวทางและนโยบายโครงสรางคา
ไฟฟาสําหรับ EV

พน. (สนพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

63

การพัฒนาการจายไฟฟาตาม Merit Order

พน. (สนพ./
สกพ./กฟผ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

64

การจัดทํา Internal PPA ของ กฟผ.

พน. (สนพ./
สกพ./กฟผ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

การกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาเปนไปตาม
นโยบายการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา
ของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2563)
เปาหมาย 3 เพิ่มการผลิตและการใชพลังงานทดแทน

สกพ. / พน.
(สนพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-

65

3.1 แนวทาง สงเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผูผลิต และผูใช ใหเพิ่มสูงขึ้น ตามแผน ADEP
66
67
68

69

70

โครงการศึกษาตนทุนการพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนผานกระบวนการ
Benchmaking (FiT)
การศึกษาและพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กภายในประเทศ
คาใชจายในการศึกษาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐในเขต
ภาคเหนือ
คาใชจายในการศึกษาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐในเขตภาคใต
คาใชจายในการศึกษาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

พน. (พพ.)

ป 61 ไมใช
งบประมาณ

-

-

พน. (พพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

4.35

4.35

พน. (พพ.)/ศธ. งบประมาณ
แผนดิน

3.0

3.0

พน. (พพ.)/ศธ. งบประมาณ
แผนดิน

2.78

2.78

พน. (พพ.)/ศธ. งบประมาณ
แผนดิน

3.39

3.39

11

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

71

72

73
74

75
76

แผนงาน/โครงการ

คาใชจายในการศึกษาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐในเขตภาค
กลาง
คาใชจายในการศึกษาศักยภาพและความ
เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐในเขตภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
นโยบาย SPP Hybrid Firm

หนวยงาน
แหลงที่มาของ
หลัก
งบประมาณ
/หนวย
สนับสนุน
พน. (พพ.)/ศธ. งบประมาณ
แผนดิน

พน. (พพ.)/ศธ. งบประมาณ
แผนดิน

พน. (สนพ./
กกพ.)

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนดานการบริหาร
มจธ.
จัดการและการนําขยะไปใชประโยชนดาน
พลังงานและดาน อื่นๆ ในพื้นที่ชายฝงทะเล
อาวไทยตอนบน
โครงการสํารวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟา พพ./กฟผ./
ของแหลงน้ําพุรอนฝาง จังหวัดเชียงใหม
ทส./ศธ.

ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

2.76

2.76

2.78

2.78

-

งบประมาณ
แผนดิน

9.2

9.2

งบกองทุน

7.2

1.05

การจัดทําและขยายผลการศึกษาศักยภาพเชิง
พื้นที่รายภาคมาใชในการผลักดันเพื่อสนับสนุน
เปาหมายตามแผน AEDP
คาใชจายในการศึกษาทบทวนศักยภาพและ
สถานภาพการผลิตพลังงานจากขยะตามแผน
AEDP 2015
พัฒนาตนแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิต
กาซชีวภาพพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน

พน. (พพ.
ไมใชงบประมาณ
สนพ.) กฟผ.
กกพ.กฟภ.
พน. (พพ.)/ทส. งบประมาณ
แผนดิน
กษ. (กรมปศุ
สัตว)

งบประมาณ
แผนดิน

10.61

10.61

79

โครงการพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
พลังงานใหม

สวทช.

งบประมาณ
แผนดิน

25.5

25.5

80

การพัฒนาศูนยการเรียนรูพลังงานสีเขียวเพื่อใช ม.เกษตร
ทดแทนพลังงานฟอสซิลโดยการมีสวนรวม

งบประมาณ
แผนดิน

6.03

6.03

81

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับชุมชนตนแบบในการประยุกตใชกับ
เกษตร อินทรีย ของจังหวัดกําแพงเพชร
พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว

มรภ.
กําแพงเพชร

งบประมาณ
แผนดิน

2.5

2.5

ม.สวนดุสิต

งบประมาณ
แผนดิน

3.3

3.06

คากอสราง ฝาย ระบบสงน้ํา อาคารโรงไฟฟา พน. (พพ.)
ระบบสายสงไฟฟา เครื่องกังหันน้ํา และเครื่อง
กําเนิดไฟฟา พรอมสวนประกอบอื่นๆ โครงการ
ไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบาน (5 แหง)
คากอสราง อาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ํา พรอม พน. (พพ.)
สวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มกําลังผลิต) โครงการ
ไฟฟาพลังน้ําแมฮองสอน (ผูกพันป 59-61)

งบประมาณ
แผนดิน

32.44

32.44

งบประมาณ
แผนดิน

119.66

119.66

77
78

82
83

84

3.82

12

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
ลําดับ

85

86
87

88
89

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
คาเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอม พน. (พพ.)
อุปกรณ และติดตั้ง (งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มกําลังผลิต โครงการไฟฟา
พลังน้ําแมฮองสอน) (ผูกพันป 59-61)
คาควบคุมงานกอสราง (งานปรับปรุง
พน. (พพ.)
ประสิทธิภาพและเพิ่มกําลังผลิตโครงการไฟฟา
พลังน้ําแมฮองสอน) (ผูกพันป 59-61)
คากอสราง อาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ํา พรอม พน. (พพ.)
สวนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มกําลังผลิต) โครงการไฟฟาพลังน้ํา
แมตืน (ผูกพันป 60-62)
คาควบคุมงานกอสราง (งานปรับปรุง
พน. (พพ.)
ประสิทธิภาพและเพิ่มกําลังผลิตโครงการไฟฟา
พลังน้ําแมตืน) (ผูกพันป 60-62)
โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลัง
พน. (พพ.)
น้ําหวยแมอุสุ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

งบประมาณ
แผนดิน

34.78

34.78

งบประมาณ
แผนดิน

6.4

6.4

งบประมาณ
แผนดิน

9.8

9.8

งบประมาณ
แผนดิน

3.35

3.35

งบประมาณ
แผนดิน

99.77

39.14

พน. (พพ..)/
กรมอุทยาท
แหงชาติ/ทส
กฟผ.

งบกองทุน

49.11

3.62

งบรัฐวิสาหกิจ

-

-

90

โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กมากในเขต
อุทยานแหงชาติ

91

โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาเพื่อรองรับการ
พัฒนาพลังงานทดแทน

92

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

12,240.00

168.31

93

โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาค
กลาง และกรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา (TIEC)
การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได
ของการผลิต CBG สนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
ศึกษาโอกาสในการใชชีวมวลในหมอไอน้ําของ
โรงพยาบาล

กฟผ.

งบรัฐวิสาหกิจ

94,040.00

3,214.34

พพ./มท.

งบประมาณ
แผนดิน

3.6

3.6

พพ./สธ.

งบประมาณ
แผนดิน

5.54

5.54

ศึกษา สํารวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใชในการวิเคราะห
และปรับปรุงคาคงที่ของอัตราสวนชีวมวลและ
คาสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใช
ศึกษา กําหนดมาตรการภาคบังคับในการใช
พลังงานชีวภาพเพื่อผลิตความรอนใน
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงานระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ป 2561

พพ./กษ.

งบประมาณ
แผนดิน

5.69

5.69

พพ./อก.

งบประมาณ
แผนดิน

3.41

3.41

พน. (พพ.)

งบกองทุน

19.06

17.07

โครงการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนใน
ภาคความรอนดวยมาตรการ RHI
(Renewable Heat Incentive)

พน. (พพ.)

งบกองทุน

300.00

-

94
95
96

97
98
99
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ลําดับ

100

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
พลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางดาน พน. (สป.)
พลังงาน

แหลงที่มาของ
งบประมาณ
งบกองทุน
(ตอเนื่องป60)

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

153.00

75.9

64.52

13.12

-

-

เปาหมาย 4 มีการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
4.1 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ตามแผน EEP 2015
101

กํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม พน. (พพ.)
กฏหมายสําหรับโรงงานควบคุม

งบกองทุน

102

บังคับใชเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
สําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน (EERS)

พน. (สนพ.)

ไมใชงบประมาณ

103

โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหาร
จัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดําเนินการ
ตอบสนองดานโหลดบนสมารทกริด
โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก(5 ภาค
10 กลุม)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมอน้ําใน
ภาคอุตสาหกรรม

พน. (สนพ.)

งบกองทุน

15.0

6.75

พน. (พพ.)/
กรอ.

งบประมาณ
แผนดิน

49.9

49.9

กรอ.

งบประมาณ
แผนดิน

211,200

211,200

โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใชพลังงานสูง
โครงการความรวมมือระหวางกรมการพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานและกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
คาใชจายในการบูรณาการเพื่อผลักดันการใช
เกณฑมาตรฐานสําหรับการกอสรางอาคารใหม
(Building Energy Code;BEC)
โครงการเผยแพรและสงเสริมองคความรูเรื่อง
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ตามกฎหมาย (Building Energy Code)
อาคารตนแบบถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานพลังงาน (พลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน)
มาตรการดานการเงิน
- โครงการสนับสนุนการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ
ใน รพ.ภาครัฐ (Matching fund ระยะที่ 3)
โครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ (EUI)

วท.(มว.)

งบประมาณ
แผนดิน

2.8

2.8

พพ./กรอ.

งบกองทุน

99.2

99.2

พน. (พพ./
มท.)

งบประมาณ
แผนดิน

5.0

5.0

พน. (พพ.)

งบกองทุน

19.45

-

ม.อุบลราชธานี งบกองทุน

21.71

21.71

โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักร/อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงที่ไดรับการติดฉลากประหยัด
พลังงาน
กํากับและสงเสริมการอนุรักษพลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114

พน. (พพ.)

งบกองทุน

1,087.07

-

พน. (สนพ.)

งบกองทุน

58.01

56.67

พน. (พพ.)

งบประมาณ
แผนดิน

39.64

39.64

พน. (พพ.)

งบกองทุน

75.73

39.83
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ลําดับ

115
116
117
118

119

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน
หลัก
/หนวย
สนับสนุน
กํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม พน. (พพ.)
กฏหมายสําหรับอาคารควบคุมเอกชน

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
โครงการป 61
(ลานบาท)

ผลเบิกจาย
(ลานบาท)

งบกองทุน

31.13

5.87

โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัด พน. (สป.พน.
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและ )/อปท.
วิสาหกิจชุมชน (SMEs)
สงเสริมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมใน พพ./พนจ.
อาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

งบประมาณ
แผนดิน

73.18

72.10

งบประมาณ
แผนดิน

10.00

9.99

โครงการศึกษาวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของมาตรการ
และนโยบายดานการขนสงเพื่อการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
จัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานี
อัดประจุไฟฟา

สนข.

งบประมาณ
แผนดิน

8.11

8.11

พน. (สนพ.)

ไมใชงบประมาณ

-

-
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สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีดังนี้

ผลการเบิกจาย ณ กันยายน 2561 ตามเปาหมายบูรณาการ

งบประมาณ (ลานบาท)

เปาหมาย

โครงการ

1. การจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการของประเทศ
2. สรางความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานที่
เหมาะสมเปนธรรม
3. เพิ่มการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
4. มีการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
รวม

52
14

101,153.66
81.8

ผลเบิก
ณ ก.ย..61
132,412.12
80.09

36
19
119

3,579.49
1,654.38
550,450.35

3,824.1
306.99
136,623.3

งบ

ผลการเบิกจาย ณ กันยายน 2561 งบประมาณแยกตามแหลงเงิน
หนวยงาน

จํานวน
โครงการ

งบประมาณแผนดิน (ไมใชงบ 21 โครงการ)
1. กระทรวงพลังงาน (ไมใชงบ 21 โครงการ)
- สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ไมใชงบ 3 โครงการ)
- กรมธุรกิจพลังงาน (ไมใชงบ 1 โครงการ)
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(ไมใชงบ 5 โครงการ )
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ไมใชงบ 6 โครงการ )
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ไมใชงบ 1 โครงการ)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมปศุสัตว
3. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
- สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
4. กระทรวงศึกษาธิการ
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
5. กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
งบประมาณรัฐวิสาหกิจ
1. ปตท.
2. กฟผ.
3. กฟภ.
4. กฟน
งบประมาณกองทุนอนุรักษ (กระทรวงพลังงาน)
- สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
งบกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กรมธุรกิจพลังงาน)
รวม

76
72
13
8
7
26
12
1
1
1
3
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
26
8
16
1
1
14
1
7
6
1
119

งบประมาณ
โครงการ
752.41
666.45
138.86
34.82
67.38
390.57
34.82
10.61
10.61
25.50
25.50
25.39
42.74
3.30
21.71
6.03
9.20
2.50
7.11
7.11
177,437.50
177,400.00
172,011.15
5,200.00
4,774.65
4,151.36
153.00
3,610.89
374.75
12.72
65,684.41

หนวย
พน./มท./ศธ.
พน.
พน./กษ./วท./
พน./มท./อก.

งบประมาณ(ลานบาท)
ผลเบิก
ณ ก.ย.. 61

476.33
390.37
101.09
31.86
32.76
189.84
34.82
10.61
10.61
25.50
25.50
25.39
42.74
3.30
21.71
6.03
9.20
2.50
7.11
7.11
177,437.50
177,400.00
172,011.15
5,200.00
4,774.65
557.73
75.90
178.71
303.119
1,094.52
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ป 2560-2564 ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบงเปน 4 เปาหมาย 9 แนวทาง107รายการ101,153.66
ลานบาท มีสาระสําคัญ ดังนี้

2.1 เปาหมายการจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการของประเทศ
กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนโครงการและแผนงานสําคัญจํานวน 3
7 รายการ งบประมาณ ป
2561101,153.66 ลานบาท เพื่อใหประเทศมีความมั่นคงดานพลังงาน พรอมการสรางบริบทที่สามารถ
สนับสนุนการลงทุนของประเทศและการใชพลังงานของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพใน 4 แนวทาง ดังนี้

2.1.1 ความกาวหนาการสงเสริมใหมีการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานตาม
แผนการจัดหาดานพลังงาน

ประกอบดวย 52 รายการ งบประมาณ 441,328.52 ลานบาท แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานกาซ
ธรรมชาติและถานหิน ดานไฟฟา และดานน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้

1) กาซธรรมชาติและถานหิน
มีเปาหมายในการกระจายเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาฐาน ไดแก ถานหิน รวมถึงการบริหารจัดการกาซ
ธรรมชาติใหเพียงพอตอความตองการของประเทศเปนไปตามแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติที่ระดับ
ไมเกิน 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่ง ปจจุบันดําเนินการไดที่ระดับ 527 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โดยมีโครงการที่รองรับเปาหมาย ดังนี้
การบูรณาการงานถานหินใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2560
เพื่อบํารุงรักษาระบบ การนําเขาและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของดานถานหินเพิ่มเติม พรอมเชื่อมตอระบบ
กับงานระบบสารสนเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ และเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการกํากับดูแลกิจการตางๆ ที่เกี่ยวของกับถานหิน อาทิ
การขนสง การขนถาย ปริมาณการใชในแตละภาคสวน ฯลฯ
โดย มีรายงานศึกษาเบื้องตนที่
ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกระบวนการขนสงถานหินนําเขา และเตรียมงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมภาพลักษณถานหิน และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากการใช
เชื้อเพลิงถานหิน ที่จังหวัดเชียงใหม โดยแผนในไตรมาสที่ 4 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะ สรุปผลการ
ตัดสินคัดเลือกผูชนะสง ASEAN ประกาศผลการประกวด จัดพิธีมอบรางวัล และจัดทํารายงาน
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงขอมูลเพื่อสงงานเขาประกวด ASEAN Coal Awards 2019จัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียฯ ตอรางประมูลหลักปฏิบัติที่ดีดานเชื้อเพลิงถานหินนําเขา/สงออก
ปรับปรุง แกไขรางประมวลหลักปฏิบัติที่ดีดานเชื้อเพลิงถานหินนําเขา/สงออกจัดทํารายงานผล
การศึกษา จัดทําประมวลหลักปฏิบัติที่ดีดานเชื้อเพลิงถานหินนําเขา/สงออก และบํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูลฯ
สรางความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่พัฒนาถานหิน ชธ. ไดดําเนิน โครงการการสรางความเชื่อมั่น
ความไววางใจและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่พัฒนาถานหิน( 1,229 ลานบาท)ในการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพเครือขาย การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจากการพัฒนาพลังงานรวมถึงเชื้อเพลิง
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ธรรมชาติ บริเวณอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ที่ดําเนินการในงบประมาณป 2559 และ 2560 โดยมี
กลุมเปาหมายประกอบดวยกลุมครู - นักเรียน กลุมราชการกลุมผูนําชุมชนและประชาชนบางสวนใน
ทองถิ่น ซึ่งเนนการเขาถึง การเขาใจ เรื่องพลังงานและเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยการสรางศูนยการเรียนรู
สรางและขยายเครือขายชุมชนดานพลังงาน เสริมความเข็มแข็งใหกับเครือขาย ใหความรูเรื่องพลังงานที่
ถูกตองและการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูที่เกี่ยวของยอมรับ ตระหนักรู
เขาใจถึงความจําเปนของพลังงาน ทราบถึงวิกฤตการณพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาวิกฤตการณ
พลังงานในแนวทางที่ถูกตอง มีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานพลังงานเชื้อเพลิงในทองถิ่น
สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 เพื่อใหศูนยการเรียนและเครือขายที่มีอยูแลว รวมถึงสวน
ราชการ เกิดความเขาใจการบริหารจัดการดานพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ และมีสวนรวมในการพัฒนา
แหลงพลังงานเชื้อเพลิงในทองถิ่น ในการทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานพลังงานใน
ภาพรวม โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อใหเยาวชนและประชาชน ไดเขาถึงเขาใจและคุนเคยกับเรื่อง
พลังงานที่ถูกตอง ทั้งในดานการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานเชื้อเพลิงในทองถิ่น โดยเฉพาะถานหินและ
ปโตรเลียม ในไตรมาสที่ 3 ผูรับจางเขามานําเสนอแผนการปฏิบัติงาน แนวคิด เทคนิค การออกแบบ วิธีการ
กําหนดระยะเวลาการทํางาน ตอชธ.


การบริหารจัดการกาซธรรมชาติในอาวไทย กระทรวงพลังงานโดย ชธ. ผลักดันติดตาม แผนงานการเปด
ใหยื่นขอสิทธิการสํารวจและผลิตปโตรเลียมรอบใหม (ไมใชงบประมาณ)
โดยมีการ ปรับปรุง แกไข
พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียมใหรัฐสามารถ
พิจารณานําระบบสัญญาแบงปนผลผลิตหรือระบบสัญญาจางบริการมาใช นอกเหนือไปจากระบบสัมปทาน
ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมีความกาวหนาในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการปโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจ
หรือผลิตปโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต หรือสัญญาจางบริการ ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช 2 พฤศจิกายน 2560
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปน
ผลผลิต(ม.53/1) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2561
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการใหผูรับสัญญาแบงปนผลผลิต
นําสงคาภาคหลวงแกรัฐ(ม.53/6) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
9
มีนาคม 2561
- กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับสัมปทาน สัญญาแบงปนผลผลิต และสัญญาจางบริการ
พ.ศ. ... ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2561
- กฎกระทรวงกําหนดแบบสัญญาแบงปนผลผลิต(ม.53/2) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2561
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูรับสัญญาจางบริการ(ม.53/9)อยู
ระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
- กฎกระทรวงกําหนดแบบสัญญาจางบริการ(ม.53/10)(รูปแบบสัญญาจางสํารวจและผลิต)ยกรางฯ
แลวเสร็จ ผานพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการปโตรเลียมแลว รับฟงความ
คิดเห็นผานเว็บไซตกรมและ Focus Group แลว รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล พน. เห็นชอบ และ
อยูระหวางการนําเสนอเรื่องเขา ค.ร.ม.
- กฎกระทรวงกําหนดแบบสัญญาจางบริการ(รูปแบบสัญญาจางสํารวจ)และรูปแบบสัญญาจางผลิต)
อยูระหวางดําเนินการยกราง
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-

การจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไขการประมูล แลวเสร็จ นําเสนอ กพช. เมื่อวันที่
ประกาศเชิญชวนการประมูลวันที่ 24 เมษายน 61
ประกาศผูชนะการประมูลในเดือนธันวาคม 2561

23 เมษายน 2561

ในขณะเดียวกัน ชธ. กําหนด แผนงานการบริหารจัดการกาซธรรมชาติในอาวไทยอยางมีประสิทธิภาพ
(ไมใชงบประมาณ) เนื่องดวยกาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนกาซธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง และสามารถ
นํามาเพิ่มมูลคาโดยการผานโรงแยกกาซฯได แตติดเรื่องของการปรับคุณภาพของผูใชกาซฯของ ปตท.
ที่ยังไมสามารถปรับปรุงอุปกรณใหรองรับคุณภาพกาซที่มีคาความรอนสูงขึ้น (จากการนําเขา LNG ที่มีคา
ความรอนสูง ซึ่งทําใหคาความรอนของกาซในระบบทอสูงขึ้นดวย) ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการกาซใน
อาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาง ชธ. รวมกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง ปตท. สนพ. และ สํานักงาน กกพ.
ตองรวมกันหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติที่ผลิตจากอาวใหมี
ประสิทธิภาพดวยการติดตามการ Bypass Gas ใหเหลือเพียง 400 ลาน ลบ. ฟุตตอวันณ เดือนมีนาคม
2561 ปริมาณกาซธรรมชาติจากอาวไทยที่ไมผานโรงแยกกาซธรรมชาติ ( Bypass Gas) เทากับ 527
MMSCFD (ขอมูลลาสุด)Bypass สูงกวาแผน 374 MMscfd เนื่องจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 หยุดซอม
บํารุง (แผนไมมีการหยุดซอมบํารุงของโรงแยกกาซฯ )


สรางความเขาใจเพิ่มความโปรงใสดานทรัพยากรปโตรเลียม ชธ. เรงสรางความเขาดานการสํารวจ
และผลิต และการบริหารจัดการปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 7 จังหวัดของ
ประเทศไทย ดวยโครงการสรางความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม
อยางเปนธรรม (7.00 ลานบาท) เพื่อใหการจัดการทรัพยากรปโตรเลียมใหเปนไปอยางตอเนื่อง
เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในลักษณะโครงการตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยใน
ป 2561 จะมีการ ประชุมเปดโครงการจัดอบรมใหความรูดานสํารวจและผลิตปโตรเลียมใหแก
เจาหนาที่ สพจ. ในพื้นที่เปาหมาย พรอมศึกษาดูงา น สพจ. มหาสารคาม และกาฬสินธุ จัดอบรม
ถายทอดความรูเกี่ยวกับปโตรเลียม ครั้งที่ 1 และ 2 ใหแกกลุมผูนําทองที่ ทองถิ่น เพื่อสรางเครือขาย
และจัดกิจกรรม พัฒนาและรักษาแกนนําเครือขาย ในพื้นที่ สพจ. อุดรธานี รอยเอ็ด สกลนคร ยโสธร
อุบลราชธานี กาฬสินธุ และมหาสารคามกอนนําความรูไปเผยแพร สื่อสารตอไปพรอมดวยการดําเนิน
โครงการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ และเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม (6.67 ลานบาท)
ชธ ไดมีนโยบาย
เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการทํางานรวมกับทางราชการและผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียม โดยจัดตั้งคณะทํางานในรูปแบบไตรภาคี ซึ่งประกอบไปดวย ผูแทน ชธ. ผูประกอบการ
ดานปโตรเลียม และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ชองทางในการรับฟงความคิดเห็น สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจอันดี ในการหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมดานการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต ผลกระทบ
ตอการประกอบอาชีพ โดย จนถึงเดือนมิถึนายน 2561 ไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานใน 4 พื้นที่
คือ จังหวัดสุราษฎรธานี (สําหรับเกาะสมุย เกาะเตา และเกาะพะงัน) จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา
และจังหวัดบุรีรัมย ซึ่ งทุกพื้นที่ที่ไดดําเนินโครงการไดมีสวนสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง ชธ กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ไดเปนอยางดี
ซึ่ง ชธ พิจารณาแลวเห็นวาการ
ดําเนินการรักษาเครือขายโดยการดําเนินการผานคณะทํางานไตรภาคี จะมีสวนสําคัญในการไดรับ
ขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการดําเนินงานดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
แงมุมตางๆ และนําไปสูการนําความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ มาปรับยุทธศาสตร และกลยุทธในการ
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ดําเนินงานตามภารกิจในรูปแบบตางๆ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของในทุกมิติ
จึงเห็นควรดําเนินโครงการการสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจและเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน
อยางตอเนื่อง อยางนอย 5 ป เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่อยูระหวาง
ดําเนินการและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ ชธ. ยังมี การสรางมาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่
ถูกตองเหมาะสมสําหรับประเทศไทยและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ โดยดําเนินโครงการ
พัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมสําหรับประเทศไทย (10.355ลาน
บาท) เนื่องจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมถือเปนกิจกรรมใหมที่ยังไมมีการ
ดําเนินการมากอนในประเทศไทย และเปนกิจกรรมที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทั้ง
เทคนิควิศวกรรม ประมาณการคาใชจายการรื้อถอน สิ่งแวดลอม และกฎหมายระหวางประเทศ
รวมถึงเกี่ยวของกับการลงทุนของภาคเอกชนสําหรับอุตสาหกรรมการรื้อถอน ดังนั้นเพื่อการเสริมสราง
ความพรอมของบุคลากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการกํากับดูแลการดําเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งได
อยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของกฎหมาย ตลอดจนการสรางมาตรฐาน
การดําเนินงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งสําหรับประเทศไทยและการสงเสริมผูประกอบการไทยใหมี
ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการรื้อถอนที่จะมีขึ้นในอนาคต ดังนั้นกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติจึงมีความจําเปนตองพัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียมทั้งในสวน
ที่กํากับผูรับสัมปทานปโตรเลียมใหดําเนินการใหถูกตองตามหลักปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี และในสวน
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการรื้อถอน โดยสอดคลองกับนโยบายและกฎเกณฑ
ขอบังคับของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ อาทิเชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง และ
กองทัพเรือ อันจะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานในทุกดานของการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชใน
กิจการปโตรเลียมของประเทศไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและเปนที่ยอมรับของนานาชาติ


การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับ กาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ลงทุนพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักและเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ
มูลคาการลงทุนสําหรับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 รวมกวา 177,400 ลานบาท ดังนี้
o ระบบสงกาซธรรมชาติ ประกอบ ดวย ทอกาซธรรมชาติ 3 เสนทางและสถานีเพิ่มความดัน
1 โครงการ การดําเนินงานทั้งหมดเปนไปตามแผน ไดแก
1) ระบบทอสงกาซธรรมชาตินครราชสีมา ( 23,000ลานบาท)(ภายใต แผนแมบทระบบทอสง
กาซฯ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2) การกอสรางแบงเปนสองระยะ ระยะที่ 1 วางทอ
จาก อ.แกงคอย จ.สระบุรี ไป อ.เมือง จ.นครราชสีมา (KP112) ระยะทางประมาณ 112 กม.
การกอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม Start of Regular Operation เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560กรม
ทางหลวงไดรับคืนพื้นที่ครบทั้งหมดเมื่อ 16 มีนาคม 2560 ระยะที่ 2 วางทอจาก อ.เมือง จ.
นครราชสีมา (KP112) ไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ระยะทางประมาณ 48 กม.
ความกาวหนาของการกอสรางรอยละ92.86 ณ เดือนกันยายน 2561
2) สถานีเพิ่มความดันกาซฯ บนระบบทอสงกาซฯ วังนอย – แกงคอย( 4,800 ลานบาท)
กอสรางเพื่อเพิ่มกําลังสงกาซฯ จากฝงตะวันออกไปฝงตะวันตก และจัดสงกาซฯ ใหแก
โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใตอยางมีประสิทธิภาพ งาน EIA : ผานความเห็นชอบ
จาก กก.วล. แลว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ความกาวหนาของการกอสราง รอยละ99.7
ณ เดือนกันยายน 2561
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3) ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือใต
(96,500 ลานบาท) เพื่อรองรับการสงกาซฯ ไปยังโรงไฟฟาของ กฟผ. ตามแผน PDP 2015
เสนทางจาก จ.ระยอง – อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา – อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี แบงการดําเนิน
โครงการเปน 2 ระยะ ความกาวหนาโครงการระยะ1 ดําเนินการแจงประกาศเขตระบบแลว
เสร็จทุกจังหวัดงาน EIA ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)
แลว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560เริ่มการกอสรางทอกาซในพื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ความกาวหนาของการกอสราง รอยละ 29.
2 ณ เดือน กันยายน 2561
ความกาวหนาโครงการระยะ2ดําเนินการแจงประกาศเขตระบบแลวเสร็จทุกจังหวัดงาน EIA
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) แลว เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2560 การจัดหาผูรับเหมาแลวเสร็จอยูระหวาง สํารวจพื้นที่แนวทอกาซฯ และชี้แจง
ขอมูลโครงการ/แผนการกอสรางใหกับชุมชน ในพื้นที่ ความกาวหนาการกอสราง เดือน
กันยายน 2561 รอยละ 3
4) ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากสถานีเพิ่มความดันกาซฯ ราชบุรี-วังนอย ที่ 6
(13,600ลานบาท) เพื่อเชื่อมตอโครงขายทอสงกาซฯ ระหวางฝงตะวันออกและฝงตะวันตก
จากสถานีเพิ่มความดันกาซฯ ราชบุรี-วังนอย ที่ 6 ไป จังหวัดราชบุรี เปนระยะทางประมาณ
120 กม. ดําเนินการแจงประกาศเขตระบบแลวเสร็จกก.วล. มีมติเห็นชอบตอรายงาน EIA
ของโครงการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 การจัดหาผูรับเหมาแลวเสร็จ เริ่มการ กอสราง
ทอ กาซฯในพื้น ที่ นครปฐ มกาญจนบุรี และราชบุรี ความกาวหนางานกอสราง รอยละ56.7
ณ เดือนกันยายน2561
o LNG Receiving Terminalปตท. ดําเนินการกอสรางใน 3 สวน เพื่อรองรับการจัดหา LNG ที่
ตอบสนองตอปริมาณความตองการกาซฯ ตามแผนจัดหากาซธรรมชาติระยะยาว ( Gas Plan
2015) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ( PDP 2015) โดยได
ดําเนินการแลวเสร็จ 1 สวน ในป 2560 และอีก 2 สวนที่ดําเนินการตอเนื่อง โดยในป 2561
มูลคาการลงทุนป จํานวน 39,500 ลานบาท ไดแก
1) การขยายกําลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal (1,000 ลาน
บาท) เพื่อเพิ่มการรองรับ LNG จาก 10 ลานตันตอป เปน 11.5 ลานตันตอป ความกาวหนา
งานกอสรางแลวเสร็จ อยูระหวางทํา Initail acceptance certificate
2) LNG Receiving Terminal แหงใหม จังหวัดระยอง ( 38,500 ลานบาท) กําลังการผลิต
7.5 ลานตันตอป คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ใหดําเนินการ จัดจางผูรับเหมาโครงการฯ
ภายหลัง EIA ไดรับการอนุมัติ และดําเนินการตามกระบวนการของ ปตท.EIA In-Plant Gen
Nong Fab: ไดรับอนุมัติแลว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561EIA Nong Fab Terminal: ไดรับ
อนุมัติแลว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 จัดหาผูรับเหมาแลวเสร็จลงนามสัญญา 6 สิงหาคม
2561 อยูระหวางงานเจาะสํารวจดินสําหรับอาคาร
2) ไฟฟา
มีเปาหมายการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ลดการพึ่งพาสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาไมเกินรอยละ 65 ซึ่งผลการดําเนินงานปจจุบันอยูที่รอยละ 63 และเปาหมายความมั่งคงของ
ระบบดวยการรักษาปริมาณสํารองกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศใหไมนอยกวารอยละ 15 ซึ่ง
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ปจจุบันอยูที่ระดับมากกวารอยละ 15 มีโครงการที่สงเสริมเปาหมาย 7 รายการ งบประมาณ
43,692.32 ลานบาท ดังนี้
เชิงนโยบาย






การจัดหาไฟฟาตามแผน PDP 2015 สนพ. ขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงนโยบาย อาทิ การหา
แนวทางแกปญหาโรงไฟฟาที่เริ่มเดินเครื่องครั้งแรก ( COD) ไมไดตามเปาหมาย ดวย โครงการ
ศึกษาปรับปรุงเกณฑกําลังผลิตไฟฟาสํารองสําหรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ
ไทย(8,000,000 ลานบาท) เพื่อทบทวนความเหมาะสมของเกณฑกําลังผลิตไฟฟาเดิม และศึกษา
แนวทางการกําหนดเกณฑกําลังผลิตไฟฟาสํารองใหม และนําเสนอเกณฑกําลังผลิตไฟฟาสํารอง
ใหมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน ที่
มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2560ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561 มีการจัดทํา สรุปผลการรวบรวมขอมูล
สําคัญที่ใชในการจัดทําแผน PDP ของประเทศ ทั้งขอมูลทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตร และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงเกณฑกําลังผลิตไฟฟาสํารองของประเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูระหวาง
การศึกษาแนวคิดและสมมติฐานในการกําหนดเกณฑกําลังผลิตไฟฟาสํารองของประเทศไทยที่ผาน
มา
แผนงานการกํากับการดําเนินงานแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ PDP2015 (ไม
ใชงบประมาณ)ผานกลไกคณะทํางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ ซึ่ง มีการ
จัดประชุมเพื่อติดความความกาวหนาการดําเนินงานตามแผน PDP2015 ทุกไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่
3 ป 2561มีการรายงานคาพยากรณความตองการใชไฟฟา และ PEAK ความตองการใชและผลิต
ไฟฟารายภูมิภาค และการบริหารจัดการ ในการประชุมประจําเดือนมิ.ย.61
แผนนํารอง Smart Citiesกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสนับสนุน โครงการสนับสนุน
การออกแบบเมืองอัจฉริยะ ( Smart Cities-Clean Energy) (115.01 ลานบาท) โดย สนพ.
ตั้งเปาหมายใหเกิดการจัดทําแบบรายละเอียดเบื้องตนเพื่อการพัฒนาเมืองชุมชนสูเมืองอัจฉริยะ
โดยเชื่อมโยงกับการใชพลังงานในชุมชนอยางนอย 7 แหง พรอมกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ขยายผลที่เหมาะสม โดยได เปดรับสมัครเมืองเขารวมโครงการฯ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีเมืองสงแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้นรวม
36 โครงการ คณะกรรมการไดดําเนินการ คัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ( Conceptual & Urban
Planning) มีเมืองที่ผานการพิจารณา จํานวน 16 โครงการ และในการ คัดเลือกขั้นตอนที่ 2
(Master Plan) มีเมืองที่ผานการพิจารณา จํานวน 7 โครงการ ซึ่งนําเสนอโมเดลธุรกิจ ( Business
model) ตอคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการฯ
มีมติให ทั้ง 7 โครงการ ปรับปรุงรายละเอียดของโมเดลธุรกิจ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และให
นําเสนออีกครั้ง ภายใน 11 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2560 พรอมทั้งจัดงานสัมมนาสรุปผลโครงการฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน
2560 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ โดย กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดเบิกจาย
เงินงวดสุดทายใหแกมูลนิธิอาคารเขียว เมื่อวันที่ 25 มกราคม2561

โครงสรางพื้นฐาน
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โครงการพัฒนา ระบบสง ไฟฟา กฟผ. ลงทุนพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคง
และขยายกําลังการสงไฟฟาดวยการพัฒนา โครงการระบบสง ไฟฟา ที่สําคัญ 6โครงการ มูลคาการ
ลงทุนมกราคม-ธันวาคม 2561 รวม 19,171.69 ลานบาท ซึ่งในภาพรวมเร็วกวาแผน ดังนี้
o โครงการ ระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแกน (
LNKP)
(12.06ลานบาท) เพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเซเปยน-เซน้ํานอย สปป.ลาว
ผลงานเดือนกันยายน 2561รอยละ 0.33ผลงานสะสม รอยละ95.60
o โครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะที่ 12 (TS12) (60ลานบาท) โครงการเสริมความมั่นคง
ของระบบ กําหนดแลวเสร็จ 2563 ผลงานเดือน กันยายน 2561 รอยละ1.68 ผลงานสะสม
รอยละ21.89
o โครงการปรับปรุง และขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ระยะที่ 1 :
สถานีไฟฟาแรงสูง ( RSP1) ( 3,815 ลานบาท) เพื่อให กฟผ. สงพลังงานไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีผลงานเดือนกันยายน 2561 รอยละ 0.28 ผลงานสะสม รอยละ
81.73
o โครงการ ปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตก – ภาคใต เพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา (63,200 ลานบาท) กอสรางสายสงแรงสูงจากภาคตะวันตกไป จังหวัดสุราษฎร
ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม เพิ่มความสามารถสงกําลังไฟฟาจากภาคกลางไปยังภาคใตได
เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวในภาคใต
ของไทยรวมทั้งแกไขปญหาไฟฟาดับในพื้นที่ภาคใตได กําหนดแลวเสร็จ 2565 มีเปาหมาย
ผลงานกอสราง ในเดือนกันยายน 2561 ที่รอยละ 0.43 ปจจุบันผลงานกอสรางสะสมรอยละ
11.63
o โครงการ ขยายระบบสงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 3 ( GBA3) (12,100 ลาน
บาท) เพื่อเสริมความมั่งคงของระบบ สนับสนุนการจายไฟของ กฟน. และรองรับปญหา
ขอขัดของของทอกาซธรรมชาติสหภาพเมียนมาร กําหนดแลวเสร็จ 2561 มีเปาหมาย ผลงาน
กอสรางในเดือนกันยายน 2561ที่รอยละ 0.91ปจจุบนั ผลงานกอสรางสะสมรอยละ 48.23
o โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคใตตอนลางเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา
(TILS) (35,400ลานบาท) ไดรับอนุมัติโครงการเมื่อเดือนมกราคม 2560 กําหนดแลวเสร็จ
2566ปจจุบัน อยูระหวางเตรียมงานกอสราง คาดวาจะเริ่มงานกอสรางประมาณมกราคม
2562






ระบบจําหนาย ดําเนินงานโดยสองหนวยงาน ไดแก
การไฟฟานครหลวง พัฒนาระบบจําหนายไฟฟาตาม แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนาย
พลังงานไฟฟา ฉบับที่ 11 ป 2555-2559 (4 ,774.65 ลานบาท) เพื่อพัฒนาระบบสถานีตนทาง
และสถานียอย ระบบสายสงพลังไฟฟา ระบบจายไฟแรงดันกลางและต่ํา งานเปลี่ยนแรงดันไฟฟา
จาก 12 เปน 24 เควี และเพิ่มประสิทธิภาพในการจายไฟ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พัฒนาโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ 1 (5,200.00 ลานบาท)
พัฒนาและขยายระบบสงและจําหนาย เพื่อการรองรับการขยายตัวของการใชไฟฟาตามภาวะ
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เศรษฐกิจ และความตองการไฟฟาที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบดวย กอสรางสถานีไฟฟา
สายสง และระบบจําหนายแรงสูง และระบบจําหนายแรงต่ํา
โรงไฟฟา กฟผ. กอสรางทดแทนโรงไฟฟาฐานจากเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ดําเนินการไดตามแผน
และพัฒนาโรงไฟฟาใหมจากเชื้อเพลิงถานหิน ลาชากวาแผน รวม 5 โครงการ ดังนี้



o โรงไฟฟาแมเมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 ( 36,811 ลานบาท) เพื่อทดแทนกําลังผลิตที่ปลด
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ออก โดยกําหนดใหสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
(COD) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ผลงานสะสมเดือนสิงหาคม2561 รอยละ 98.90
o โรงไฟฟาบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1-2 ( 33,158.25 ลานบาท) กําลังผลิตติดตั้งที่ 1,350
เมกะวัตต กําหนด COD ป 2562 โดยวั นที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให กฟผ. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตโครงการฯ จากกําลังผลิตสุทธิ 1,300 MW เปน
1,408.7 MW และอนุมัติโครงการดวยกรอบวงเงินลงทุนเดิม และ กฟผ. ไดออกหนังสือสนอง
รับราคา (LOI) ใหกับบริษัทคูสัญญาแลว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560อยูระหวางเตรียมปรับ
พื้นที่เพิ่มเติม และออกแบบเพื่อเตรียมงานกอสราง โดยเฉพาะถนนชั่วคราวและ
Tower
Crane มีการประชุม Kick-off Meeting เมื่อวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2560 มีความกาวหนา
ผลงานสะสมเดือนสิงหาคมรอยละ 34.64
o โรงไฟฟาพระนครใตทดแทน ระยะที่ 1 ( 32,500 ลานบาท) กําลังผลิตติดตั้งที่ 1,350
เมกะวัตต มีกําหนดแลวเสร็จป พ.ศ. 2562 มีผลงานสะสมเดือนสิงหาคม รอยละ 83.70
o โรงไฟฟาถานหินกระบี่ (ยังไมตั้งงบประมาณ) โรงไฟฟาพลังความรอนขนาดกําลังผลิต 800
เมกะวัตต ใชถานหินบีทูมินัสหรือซับบีทูมินัสเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
ระบบไฟฟาใหสอดคลองและรองรับกับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
ปจจุบันรอผล
การศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)
o โรงไฟฟาถานหินเทพา (ยังไมตั้งงบประมาณ) โรงไฟฟาพลังความรอนขนาดกําลังผลิต
2x1,000 เมกะวัตต ที่ตั้ง ณ จังหวัดสงขลา ใชถานหินบีทูมินัสหรือซับบีทูมินัสเปนเชื้อเพลิง
กําหนดแผนจายไฟฟาเขาระบบป 2564 ปจจุบันรอผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA)
3) น้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อบริหารปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอตอความตองการ พรอมเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ มีโครงการที่สงเสริมเปาหมาย ดังนี้


พัฒนาระบบการขนสงน้ํามันทางทอธพ. ศึกษาแนวทางการสงเสริมใหมีการตอขยายระบบขนสง
น้ํามันทางทอไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงน้ํามัน
ของประเทศ รองรับการขยายตัวดานการใชน้ํามันของภูมิภาค และลดปญหาอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
จากการขนสงน้ํามันทางรถขนสงอีกดวย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการเริ่มกอสรางระบบการ
ขนสงน้ํามันทางทออยางนอย 1 เสนทาง ภายในป พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ธพ. ไดกํากับการกอสราง
ระบบขนสงน้ํามันทางทอของภาคเอกชนจํานวน 2 เสนทาง ไดแก
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o สายภาคเหนือ ตอขยายจากระบบการขนสงน้ํามันทางทอเดิมที่คลังน้ํามันที่อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามถนนสายเอเชีย ถึงคลังน้ํามันใหมที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
ลําปาง กําหนดเริ่มกอสรางป 2561 ความกาวหนาคลังพิจิตรมีความกาวหนาการกอสรางรอย
ละ 86.22 คลังลําปางมีความกาวหนาการกอสรางรอยละ 52.02 ความกาวหนาของการ
กอสรางในภาพรวมของโครงการคือ รอยละ 68.40มีกําหนดแลวเสร็จใชการได ภายในเดือน
เมษายนป 2562
o สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายจากระบบการขนสงน้ํามันที่คลังน้ํามันอําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี ถึงคลังน้ํามันใหมที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแกน จัดกิจกรรมรับฟง
ความคิดเห็นเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงาน EIA ตอ สผ. ซึ่งคาดวาจะพิจารณารายงาน
ครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2561




การสํารองน้ํามันทางยุทธศาสตร เพื่อสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศในกรณีฉุกเฉิน ธพ.
ไดรับงบประมาณจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงศึกษาความเหมาะสมตามโครงการการสํารองน้ํามัน
ทางยุทธศาสตร (Strategic Petroleum Reserve: SPR) (12.72 ลานบาท)จากขอขัดของใน
การวาจางที่ปรึกษาจึงไดยกเลิก
TOR ในครั้งที่ 1 และไดปรับปรุง
TOR เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อวันจันทรที่ 18 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง งบคาใชจาย
อืน่ ปงบประมาณ 2561 ใหกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาการ
สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตรของประเทศไทย ( SPR) ในวงเงิน 12 .724 ลานบาท
ระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือน และระยะเวลาการเบิกจาย 2 เดือน นับแตวันที่สัญญาระบุให
เริ่มทํางาน
โครงการศึกษาและสํารวจการใชพลังงานในภาคขนสง (สนพ.) (7 ลานบาท) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะหผลกระทบโครงสรางภาษีรถยนต มาตรฐานรถยนตที่ไดประกาศใช ประสิทธิภาพของ
รถยนตและโครงสรางราคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ทดแทนน้ํามัน ตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต หรือการเปลี่ยนเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และกาซ
ธรรมชาติ (LPG หรือ NGV) ซึ่งจะมีผลตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง เพื่อสํารวจ
ศึกษารวบรวมโครงสรางการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ (รถยนตสวนบุคคล รถบรรทุกเล็ก
รถจักรยานยนต พาหนะรับจาง รถโดยสาร และรถบรรทุก) โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผล
ตอการใชน้ํามัน เพื่อเปนขอมูลฐานในการจัดทําพยากรณการใชน้ํามันในยานพาหนะ เพื่อสํารวจ
ศึกษารวบรวมโครงสรางการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถไฟ รถไฟฟา และเครื่องบิน เพื่อเปนขอมูล
ฐานในการจัดทําการพยากรณการใชน้ํามันในยานพาหนะในระบบรางและทางอากาศที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะหการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะแตละชนิดวามี
ประสิทธิภาพหรือไม โดยพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทของน้ํามันที่ใชกับยานพาหนะวามี
ความเหมาะสมหรือไม ประสิทธิภาพของเครื่องยนต วิธีการขับขี่ และปจจัยอื่นๆ และเพื่อ
วิเคราะหเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะอยางมี
ประสิทธิภาพและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงเทคโนโลยีการใชเชื้อเพลิงใน
ยานพาหนะในอนาคตที่จะมาทดแทนน้ํามัน มีการศึกษาและวิเคราะหโครงสรางภาษีรถยนต
โครงสรางราคาภาษีพลังงานที่ใชในภาคขนสงและประสิทธิภาพการใชพลังงานของรถยนต
เทคโนโลยีการใชเชื้อเพลิงในยานพาหนะ มาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง และมาตรฐาน
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คุณภาพสิ่งแวดลอมของรถยนต รวมถึงการสํารวจโครงสรางการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ยานพาหนะ และการออกแบบฐานขอมูล พรอมทั้งคัดเลือกขอมูลที่มีความจําเปนเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน และดําเนินการปรึกษาหารือกับผูบริหารและเจาหนาที่ สนพ. ที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจ
ความตองการขอมูลเพิ่มเติม

2.1.2 ความกาวหนาการพัฒนาระบบสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน


แผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน กระทรวงพลังงานโดย สป.พน. จัดการการซักซอมตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
รองรับสถานการณวิกฤติฉุกเฉินดานพลังงานประจําทุกปใหแกใหบุคลากรทั้งผูบริหารระดับสูง
เจาหนาที่ของกระทรวงพลังงาน สื่อมวลชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสมมติสถานการณอาทิ
เหตุการณหยุดซอมบํารุงแหลงผลิตกาซธรรมชาติ ภายใต โครงการพัฒนากลไกการรองรับสภาวะ
ฉุกเฉินดานพลังงาน (1.00 ลานบาท) ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซอมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินดาน
พลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีจํานวนผูเขารวม 346 คน นอกจากนี้ ยังมี โครงการศึกษา
เพื่อวิเคราะหสถานการณและผลกระทบที่มีผลตอการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ

2.1.3 ความกาวหนาการสงเสริมและลงทุนในอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่ม


นโยบายไฟฟาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนพ. ศึกษาความเหมาะสมและมาตรการจูงใจในการจัดทํา
นโยบายราคาไฟฟาบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณชายแดน การคิดคาผานสายสงและแนวทาง
ความรวมมือพัฒนาพลังงานและเศรษฐกิจระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ใน โครงการศึกษา
นโยบายซื้อขายไฟฟาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 (6.90 ลานบาท) ผลลัพธที่คาดหวังคือได
ขอเสนอ เชิงนโยบายในการซื้อขายไฟฟาและ อัตราคาไฟฟาที่เหมาะสม และความเปนไปไดในการ
พัฒนานโยบายเชื่อมตอสายสงตะวันออก-ตะวันตก-เพื่อนบาน ผลการดําเนินการ คณะกรรมการฯ
เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ

2.1.4 ความกาวหนาการพัฒนาปจจัยแวดลอม เพื่อสนับสนุนการจัดหาและลงทุนโครงสราง
พื้นฐานดานพลังงาน
1) การพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในประเทศ




การประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายพลังงาน
สนพ.ในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย
กพช. และ กบง. ( 5.4 ลานบาท) ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการที่อนุมัติ กบง และ กพช. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารสามารถนํารายงานผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ มาใชประกอบการตัดสินใจได ความกาวหนาปจจุบันคณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงาน
ฉบับสมบูรณ และดําเนินการเบิกจายเงินงวดสุดทายใหแกที่ปรึกษาเรียบรอยแลว ในไตรมาสที่ 2 ป
2561
วิเคราะหสถานการณเพื่อการกําหนดนโยบายพลังงาน สป.พน. จัดทําภาพจําลองอนาคตดาน
พลังงานไทยเปนประจําทุกป ดวยโครงการศึกษาเพื่อวิเคราะห สถานการณและผลกระทบที่มีตอการ
กําหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทย เพื่อวิเคราะหสถานการณและผลกระทบที่มีผลตอการ
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กําหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการกําหนดนโยบายพลังงาน
เชน กรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวทาง Energy 4.0 รวมถึง
สถานการณดานพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในมิติดาน การบริโภค การผลิต และเทคโนโลยีพลังงาน
มาเปนหลักการพิจารณาวางแผน และคาดการณผลจากการดําเนินนโยบายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
นําวิเคราะหและใชประกอบการกําหนดเปนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาภาคพลังงานของไทย ซึ่ง
ไดมีการจัด focus group ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นสําหรับการวิเคราะหปจจัยการขับเคลื่อนที่
สงผลกระทบตอภาพอนาคตพลังงานไทย ในไตรมาส 3 แลว




บูรณาการแผนพลังงานระดับจังหวัด สป.พน. ผลักดันแผนปฏิบัติการพลังงานใหสอดคลองกับแผน
TIEB อยางเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่อยางตอเนื่อง ดวย โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตรประเทศ ( 13.51 ลานบาท) ในป
2561 มีการจัดสัมมนาดานพลังงานเพื่อพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานพลังงานของจังหวัด ครั้ง
ที่ 2 ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ จังหวัดระยอง จํานวนผูเขารวมทั้งหมด 58 คน ประกอบ
ไปดว ยผูแทนสํานักงานจังหวัดและสํานักงานพลังงานจังหวัดจัดทําหนังสือขอขอมูลเพื่อนําขอมูลมา
อัพเดท Fact sheet ดานพลังงานรายจังหวัด ใหแตละหนวยงานสงขอมูลมา ภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2561อยูระหวางการดําเนินการขอขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานเชิง
พื้นที่แบบรายจังหวัด ( Factsheet)รวบรวมขอมูลที่จังหวัดก็บขอมูลการใชพลังงาน วิสาหกิจชุมชน
SMEs และโครงการ RE และ EEพิจารณาเกณฑการประเมินผลแผนจังหวัด ป 60/61จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนิน ระหวาง สป. และ สพจ.จัดทบทวนความรูดานพลังงานใหกับ สพจ. ทบทวนเกณฑ
เกณฑการประเมินแผนปฏิบัติการดานพลังงานสัมมนาความรูดานพพลังงานและแผนพลังงาน ระหวาง
สพจ.และ มท.นําเสนอโครงสรางการพัฒนาระบบ Thai Energy Data และศึกษาเรื่องขอจํากัด ดาน
บุคลากร
การสรางความเขาใจดานพลังงานกับเยาวชนทั่วประเทศ สป.พน. รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ขยายผลโครงการตอเนื่อง โครงการสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (5.00 ลานบาท) เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีความสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกับ Thailand 4.0 และ Energy 4.0 ซึ่งมุงขับเคลื่อน
ประเทศดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม รวมทั้งการเรียนรูการพัฒนาพลังงานของ
ไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 และเปนประโยชนตอการสงเสริมเรียนการสอนวิชา
พลังงาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางกวางขวาง ตามแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 จะจัดทํา
เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช สําหรับใชประกอบกับหนังสือเรียนพลังงานทดแทนกับการใชประโยชน เพื่อมอบให
กระทรวงศึกษาธิการนําไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาจัดทํา
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมครูวิทยาศาสตรและจัดทําแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่
สอดคลองกับการพัฒนาพลังงานของไทยกาวไปสู Thailand 4.0 และ Energy 4.0 และการเรียนรูการ
พัฒนาพลังงานของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชผลิตคูมืออบรม และสื่อการสอนสําหรับใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการแกครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
อาทิ สื่ออุปกรณการทดลอง สื่อวิดีทัศน สื่อแอนิเมชั่น หรือสื่อการสอนอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
จํานวน 5 สื่อ สื่อละ 50 ชุด เพื่อใชเปนสื่อประกอบการอบรมและเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะสงมอบสื่อ
การสอนใหครูผสู อนนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา
และ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิชา
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วิทยาศาสตรตามเนื้อหาและสื่อการสอนที่ไดจัดทําขึ้นใหม จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1
คืน จํานวนผูเขารวมทั้งหมด ไมนอยกวา 50 คน
2) การพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในตางประเทศ


ยุทธศาสตรดานพลังงานระหวางประเทศ กระทรวงพลังงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือดาน
พลังงานระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเขาเปนสมาชิกองคกรดานพลังงานที่
เกี่ยวของเปนประโยชน รวมถึงเขารวมเจรจาประชุมนานาชาติดานพลังงาน ไดแก
o ประชุมสัมมนานานาชาติ ขับเคลื่อนการเนินงานดวย โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(15 ลานบาท) และ โครงการประสานความรวมมือกับประเทศที่มีความสําคัญดาน
พลังงาน (2.00 ลานบาท) โดยผลการประชุมเจรจาที่สําคัญที่ผานมาไดแก (1) การเดินทาง
เขารวมการประชุม LNG Producer -Consumer Conference 2017 17-20 ต.ค.60 (2)
เขารวมการประชุม The 2017 Ministerial Meeting of the International Energy
Agency (IEA) วันที่ 6-10 พ.ย. 2560 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (3) เขารวมการประชุมคณะทํางาน
ดานพลังงานเอเปก ครั้งที่ 54 ( APEC EWG54) (4) การเดินทางไปเขารวมการประชุม
ASEAN10+3 Energy Cooperation Forum ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่
28 พย - 1 ธ.ค. 60 (5) การประชุม Emergency Response Review of Japan วันที่ 2225 ม.ค.60 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน (6) การประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ วันที่ 12-16 ม.ค.60 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (7) การเดินทางไปประชุม
คณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติไทย-จีน ครั้ง ที่ 1 ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-10 ม.ค.60 (8). การเดินทางไปเขารวมการประชุม the 4th
APEC oil and Gas Security Network (OGSN) Forum และการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญ
ของเอเปคดานพลังงานฟอสซิลสะอาด (EGCFF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 30-31
ม.ค.61 (9) การเดินทางไปเขารวมการประชุม the 4th APEC oil and Gas Security
Network (OGSN) Forum และการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญของเอเปคดานพลังงานฟอสซิล
สะอาด (EGCFF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน วันที่ 7-8 มี.ค.61 (10) การเดินทางไปเขารวม
ประชุม 8th Annual Meeting of the ASEAN Nuclear Energy Cooperation SubSector Network (NEC-SSN) and Associated Meetings ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 6-10 มี.ค.61 (11) การเดินทางไปเขารวมประชุม ASCOPE's Gas
Advocacy White Paper Workshop ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่
13-15 มี.ค.61 (12) การจัดประชุม The ASEAN+3 Meetings ระหวางวันที่ 27-30 มี.ค.61
(13) การเดินทางเขารวมการประชุม International Energy Forum Ministerial Meeting
ครั้งที่ 16 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที่ 10-12 เม.ย.61 (14) การเดินทาง
เขารวมการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue ป 2018 เยอรมนี ระหวางวันที่
15-20 เม.ย.61 (15) การเขารวมการประชุมคณะทํางานดานพลังงานเอเปกครั้งที่ 55 (APEC
EWG 55) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันที่ 13-19 พ.ค.61
o สมาชิกภาพองคการดานพลังงาน ประกอบดวย 3 รายการ ไดแก ทบวงการ พลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ ( International Renewable Energy Agency :IRENA)
(2.00 ลานบาท) เพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนการชวยเหลือทาง
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วิชาการและบุคลากร ศูนยพลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre) (0.72 ลาน
บาท) เพื่อประเทศไทยไดขอมูลพลังงานเชิงลึกของประเทศในกลุมเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ( The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation: BIMSTEC) สามารถนํามาวางแผนสําหรับการสงเสริมความ
มั่นคงดานพลังงาน และ องคการพลังงานโลก WEC (World Economic Council) (1.25
ลานบาท) เพื่อสรางเครือขายการสงเสริมจัดหาและการใชพลังงานอยางยั่งยืนเพื่อประโยชน
สูงสุดสําหรับประชาชน โดยไทยเปนสมาชิกตั้งแตป พ.ศ. 2496 ถือเปนองคการระหวาง
ประเทศดานพลังงานที่มีความลําดับตนของโลก

2.2 เปาหมายสรางความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเปนธรรมตอทุก
ภาคสวน
กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ไดดําเนินโครงการเพื่อติดตามกํากับแนวทางเพื่อสรางความ
ปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเปนธรรมตอทุกภาคสวน รวมกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 67.38 ลานบาท
โดยแบงเปน 3 แนวทาง คือ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และกิจการไฟฟา ดังนี้

2.2.1 การกํากับผูประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ดานการคา การสํารอง คุณภาพและความ
ปลอดภัย และสงเสริมการแขงขันในการนําเขา
LPG
มีตัวชี้วัดใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะทอนตนทุนที่แทจริง อยางนอยรอยละ 90 ของปริมาณการ
บริโภคเชื้อเพลิง และใหมีมาตรการสงเสริมการแขงขันนําเขา LPG ทั้งระบบ ภายในป 2561 ซึ่งสวนใหญเปน
การผลักดันเชิงนโยบายซึ่งไมใชงบประมาณจํานวน 3 แผนงาน และ 1 โครงการดานกากํากับดูแล ดังนี้
1) เชิงนโยบาย




การศึกษาการลดชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง (ธพ.) (ไมใชงบประมาณ) แตเดิมมีแผนที่จะ ยกเลิกน้ํามันแกส
โซฮอลอี 10 ออกเทน 91 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในเรื่องการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส และการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเอทานอล
โดยไดมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการลดจํานวนชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง และการ
สงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอลอี 20 ในชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพรอม
ของผูบริโภคในการยกเลิกน้ํามันแกสโซฮอลอี 10 ออกเทน 91 ดังนี้ สปอรตวิทยุ 60 ครั้ง Infographic
1 เรื่อง ผานสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน สัมภาษณผานสื่อโทรทัศน 1 ครั้ง / หนังสือพิมพ 2 ครั้ง และ
มีกิจกรรมแถลงขาวและกิจกรรมอื่น 4 ครั้ง นอกจากนี้ ไดมีการจัดทํารายงานติดตามสถานการณการ
ผลิตเอทานอล และสัดสวนการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลรวมถึงปญหาอุปสรรค และประเด็นที่ตอง
พิจารณา
การเปดเสรี LPG(ธพ.) (ไมใชงบประมาณ)รัฐบาลไดมีนโยบายภาครัฐในการเปดเสรีทางดานพลังงาน
เมื่อพิจารณาจากความพรอมของตลาดและการแขงขันที่เพียงพอทั้งในสวนการผลิตและจัดหาการเปด
เสรีธุรกิจกาซ LPG เต็มรูปแบบ ดังนั้น กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบแนว
ทางการเปดเสรีธุรกิจกาซ LPG เต็มรูปแบบโดยเริ่มใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 เปนตน
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ไป บนหลักการการยกเลิกการกําหนดราคากาซ LPG จากแหลงผลิตตางๆ โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) จะประกาศราคาอางอิงสําหรับเปนขอมูลในการกํากับดูแลราคาขายปลีก LPG
ในประเทศเทานั้น และปรับกลไกกองทุนน้ํามันของกาซ LPG ใหมีลักษณะคลายกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อวัตถุประสงคในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีก ทั้งนี้ สนพ. ยังคงมีการติดตามความ
แตกตางของราคาตนทุนกาซ LPG กรณีที่ราคานําเขากาซ LPG มีความแตกตางจากราคาตนทุนโรง
แยกกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ
ในกรณีการสงออกกาซ
LPG นั้น เพื่อสงเสริมใหมีการจําหนายกาซ LPG ภายในประเทศเปน
ลําดับแรก โดยการสงออกกาซ LPG จะตองขออนุญาตตอกรมธุรกิจพลังงาน และการสงออกกาซ LPG
ไมวาจะเปนกาซ LPG ที่ผลิตในประเทศ หรือกาซ LPG จากการนําเขา จะมีการเรียกเก็บเงินเขา
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ยกเวนกรณีที่กาซ LPG ที่นําเขาไดมีการแจงแผนใหกรมธุรกิจพลังงานทราบ
ลวงหนาวาเปนการนําเขากาซ LPG เพื่อการสงออก ( Re-export) โดยมีการติดตามสถานการณจาก
การรายงานขอมูลของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ที่คา LPG ในแตละเดือน เพื่อกํากับดูแลการนําเขาและ
สงออก LPG เพื่อปองกันการขาดแคลน


จัดทํา LPG – TPA Code (ไมใชงบประมาณ)โดย ปตท. กําหนดกติกา(TPA Code) ที่ทําใหผูคา
LPG รายอื่นสามารถเขามาใชบริการคลังนําเขา LPG ของ ปตท. ที่เขาบอยา จังหวัดชลบุรี บน
หลักการที่ผูคา LPG ทุกรายมีสิทธิใชอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันและใหมีการเจรจาอัตราคาบริการ
เปนเชิงพาณิชย จนกวาจะมีผูคา LPG รายอื่นสราง/ขยายคลัง LPG นําเขาขนาดใหญแลวเสร็จ โดย
กติกา
การใชคลังจะเผยแพรใหสาธารณชนทราบดวย

2) การกํากับดูแล


การกํากับดูแลความปลอดภัยดานธุรกิจพลังงาน ธพ. มีพันธกิจการกํากับดานความปลอดภัยตาม
ยุทธศาสตรการกํากับดูแลกิจการพลังงาน โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลธุรกิจ
พลังงานดานความปลอดภัยแบบบูรณาการ (67.38 ลานบาท) เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ
จําหนายน้ํามันใหมีความปลอดภั ยและผูบริโภคไดใชน้ํามันที่มีคุณภาพตามที่รัฐกําหนดไดดําเนินการ
ตรวจสอบสถานีใหบริการไดแลว 61,177 ราย

2.2.2 การกํากับดูแลและสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงานกาซธรรมชาติ
มีตัวชี้วัดคือการเกิดมาตรการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติและความปลอดภัยในการใช
กาซธรรมชาติ ขับเคลื่อนดวยแผนงานเชิงนโยบายและการกํากับดูแล 3 แผนงาน ซึ่งไมใชงบประมาณ
ดังตอไปนี้


จัดทํากรอบแนวทางการเปดเสรีกาซธรรมชาติ โดยพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสงเสริมการแขงขัน
ในกิจการกาซธรรมชาติ นําไปสูการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอประชาชน
ผูบริโภค ซึ่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กพช. ไดมีมติ เห็นชอบหลักการและแนวทางการแขงขันใน
กิจการกาซธรรมชาติ โดยใหดําเนินโครงการนํารองเพื่อทดสอบระบบตางๆ ในระยะที่ 1 และเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมกอนการเปดแขงขันเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมอบหมายให กฟผ.
ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมเปนผูจัดหากาซ LNG รายใหม จากเดิมที่มี ปตท. แตเพียงรายเดียว
ในปริมาณการจัดหา LNG ไมเกิน 1.5 ลานตันตอป และเริ่มจัดหาภายในป 2561 โดยใชหลักเกณฑ
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การนําเขาเชนเดียวกับ ปตท. และให กฟผ. แยกธุรกิจการจัดหาและจําหนายกาซออกจากกิจการผลิต
ไฟฟาใหเกิดความชัดเจน พรอมกําหนดให ปตท. แยกธุรกิจทอสงกาซทางบัญชีออกจากระบบจัดหา
และจําหนายกาซธรรมชาติ เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารระบบทอสงกาซธรรมชาติ (
Transmission
System Operator หรือ TSO) ภายใตการกํากับดูแลของ กกพ. ทั้งนี้ ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
บริหารนโยบายการจัดหากาซธรรมชาติ รวมถึงติดตามอุปสงคและอุปทานของกาซ LNG ใหมีความ
เหมาะสม สําหรับการดําเนินการในระยะที่ 2 และ 3 คือ ระยะเปลี่ยนผานจนถึงเปดเสรีอยางเต็ม
รูปแบบ ที่ประชุม กพช. ไดรับทราบในหลักการ และไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปศึกษา
การดําเนินงาน และใหนํากลับมาเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาตามลําดับตอไป และการ เปดเสรี
ธุรกิจกาซ LPG เต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน สิงหาคม 2560 เปนตนไป โดยใน
เดือนพฤษภาคม 2561 มีการติดตามสถานการณจากการรายงานขอมูลของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7
ที่คา LPG ในแตละเดือน เพื่อกํากับดูแลการนําเขาและสงออก LPG เพื่อปองกันการขาดแคลน




สนับสนุนใหมีสถานีบริการกาซธรรมชาติตามแนวทอกาซธรรมชาติ (ไมใชงบประมาณ) ดําเนินการ
ติดตามโดย ธพ. รวมกับ ปตท. สนับสนุนการลดตนทุนการขนสงกาซธรรมชาติทางรถยนต และ
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน มีเปาหมายที่จะกอสรางสถานีกาซธรรมชาติเพิ่มทั้งสิ้น 6 แหง
ในปลายป พ.ศ. 2561 โดยความกาวหนา ปจจุบัน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางทดสอบความ
ปลอดภัย จํานวน 1 สถานีอยูระหวางการจัดทํารายงาน EIA จํานวน 1 สถานี และเอกชนชะลอการ
กอสราง จํานวน 3 สถานี
จัดตั้งศูนยพักรถขนสงสินคาพรอมสถานีบริการกาซธรรมชาติ ( NGV Terminal Hub)(ไมใช
งบประมาณ) ดําเนินการติดตามโดย ธพ. รวมกับ ปตท. โดยจะจัดใหมีศูนยพักรถเพื่อใหบริการเติมกาซ
ธรรมชาติแกรถโดยสารหรือรถบรรทุกโดยเฉพาะ ซึ่งจะลดตนทุนการขนสงกาซธรรมชาติทางรถยนต
ละหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กําหนดพื้นที่กอสรางในเสนทางหลักภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคละ 2 แหงรวม 4 แหงทั่วประเทศความกาหนาปจจุบัน อยูระหวางดําเนินการ
กอสราง จํานวน 2 สถานี

2.2.3 กํากับดูแลและสงเสริมการแขงขันและปรับปรุงประสิทธิภาพในกิจการไฟฟา


การกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาเปนไปตามนโยบาย กระทรวงพลังงานไดมีนโยบายในการกํากับ
ดูแลโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทยใหสะทอนถึงตนทุนในการจัดหาไฟฟาที่เหมาะสมและ
เปนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ดําเนินการตามนโยบายการกําหนด
โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2563 โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาภายในป พ.ศ. 2561 และจัดทําการกําหนดหลักเกณฑอัตราคาไฟ
ฐานที่สะทอนตนทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของการไฟฟา ป 2560-63 (X-Factor) และ
อัตราคาไฟฟาพิเศษแลว โดยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได
ประกาศอุดหนุนคาไฟฟาจนถึงตนป 2562
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2.3 เปาหมายเพิ่มการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงานโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สปพน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณโดยกรมปศุสัตว และกรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) รวมขับเคลื่อนเปาหมายดานพลังงานทดแทนเพื่อบรรลุเปาหมายตาม แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) ซึ่งกําหนดเปาหมาย
ป พ.ศ. 2561 ใหเกิดสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตอการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด
ไมต่ํากวารอยละ 14 โดยปจจุบัน ดําเนินการได อยูที่ระดับรอยละ 13.83 ประกอบดวยจํานวนโครงการทั้งสิ้น
21 โครงการ งบประมาณ 111,227.36 ลานบาท ดังนี้

2.3.1 ความกาวหนาการสงเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผูผลิต และผูใช ใหเพิ่มสูงขึ้น ตามแผน
AEDP

จากเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน ไดถึงรอยละ 14ในป 256 1 ไดดําเนินการเพื่อ
สงเสริมการผลิตและใชพลังงานทดแทน ดังนี้

1) การเพิ่มสัดสวนการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน

แบงตามเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน 5 เทคโนโลยี และการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
โครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
กาซชีวภาพ


การพัฒนาตนแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตกาซชีวภาพพลังงานทดแทน (10.61 ลานบาท)
เปนโครงการตอเนื่องจากป 2559 ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
คัดเลือกพื้นที่เลี้ยงโคกระบือ สงเสริมการปลูกหญาเนเปยร และระบบใหน้ําแปลงหญาและนํา น้ํา
ลางคอกมาผลิตกาซชีวภาพเปนพลังงานทดแทนใชในฟารม อาทิ เครื่องสูบน้ํารดแปลงหญา
เครื่องหั่นหญาสําหรับทําอาหารสัตว
นอกจากนั้นยังนํากากจากบอหมักกาซชีวภาพ
เปนปุยอินทรียใสแปลงหญา ลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค กระบือ ของเกษตรกร
เพื่อขยายผลแกเกษตรกรในพื้นที่ขางเคียง ซึ่ง
ทางเจาหนาที่ไดใหความรูและจัดสรางระบบบอ
หมักกาซชีวภาพจากมูลสัตว จํานวน 30 ฟารม
ตามเปาหมายป พ.ศ. 2561 ครบถวนแลว
โครงการพลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีพลังงานใหม( 25.5 ลานบาท)
เพื่อใหเกิดเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บและการใชพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยเอง ลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนสรางองคความรูและเทคโนโลยีฐานสําหรับเตรียม
ความพรอมของประเทศในการรับและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในอนาคตตอไป และลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการผลิตและใชพลังงานจากฟอสซิล
โดย ดําเนินงาน
ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มศักยภาพชีวมวลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง และ การ
พัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหมรวมกับถานหิน ( Co-firing)ผลการศึกษาความเปนไปไดการเผาไหม
รวมกับถานหิน กรณีศึกษาที่ โรงไฟฟาแมเมาะ : มีความเปนไดในการใชชีวมวลโดยเฉพาะซัง
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ขาวโพด และหญาเนเปยร ในการเปนเชื้อเพลิงทางเลือก (เลือกชีวมวล เตรียมชีวมวล เทคโนโลยี
ผลิตไฟฟา)
พลังงานลม


ศึกษาและพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ( 4.35 ลานบาท) พพ.
พัฒนากังหันขนาด 2 กิโลวัตต และ 5 กิโลวัตต โดยออกแบบและเปลี่ยนวัสดุในเครื่องกําเนิด
ไฟฟาใหขนาดเล็กน้ําหนักเบา เหมาะกับการติดตั้งในกังหันลมบนที่สูง สามารถผลิตไดในประเทศ
ไทย และขยายผลสูภาคอุตสาหกรรมได ซึ่ง ไดดําเนินการผลิตและประกอบโครงสรางและ
เดินเครื่องทดสอบระบบ วิเคราะหผลการทดสอบและแกไขขอบกพรองใหเครื่องกําเนิดไฟฟามี
ความสมบูรณ ปจจุบันมีการประกอบและติดตั้งอุปกรณกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 2 กิโลวัตตและ
5 กิโลวัตต เขากับเครื่องกําเนิดไฟฟาของ พพ.ณ โครงการลูกพระดาบส จ. สมุทรปราการ
แลวเสร็จ และผลิตอุปกรณประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟา 100% พรอมจัดทําฐานรากกังหันลม
ผลิตไฟฟา

ชีวมวล




ศึกษาโอกาสในการใชชีวมวลในหมอไอน้ําของโรงพยาบาล (5.54 ลานบาท) พพ. ทําการสํารวจ
และศึกษาการใชพลังงานความรอนในโรงพยาบาล ที่มีขนาดตั้งแต 300 เตียงขึ้นไป ภายใตสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกําหนดแนวทางที่จะสงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิงชีวมวล
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อให สัดสวนและแนวทางในการสงเสริมการใชชีวมวลเพื่อผลิต
พลังงานความรอนในโรงพยาบาลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ปจจุบัน สํารวจพื้นที่และศึกษาแนว
ทางการใชชีวมวลเพื่อผลิตความรอน และกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละ รพ.ไดรายชื่อ รพ.
ที่คัดเลือก จํานวน 80 แหง โดยมีเงื่อนไขวา รพ. ตองมีขนาด 300 เตียงขึ้นไปและอยูภายใต
สํานักงานปลัด กระทรวง สาธารณสุขคัดเลือก รพ. 80 แหง เพื่อวิเคราะหโอกาสแนวทาง และ
ขั้นตอนในการเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงชีวมวลวิเคราะหความเหมาะสมดานเทคนิค การลงทุนและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
การศึกษา สํารวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใชในการ
วิเคราะหและปรับปรุงคาคงที่ของอัตราสวนชีวมวลและคาสัมประสิทธิชีวมวลเหลือใช ( 5.76
ลานบาท) (พพ.) ทําการศึกษา สํารวจพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งวิเคราะห คํานวณและปรับปรุงคาอัตราสวนชีว
มวลที่เกิดขึ้น และคาสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใชใหม มีเปาหมายให คา Factor ของอัตราสวนชีว
มวลและคาสัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใชของพืชเศรษฐกิจอยางนอย 6 ชนิด ปจจุบันสํารวจชีวมวลที่
เกิดและเหลือ ณ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป โรงงานที่ใชชีวมวลสํารวจการใชงานชีวมวลแตละ
ประเภท เพื่อใหทราบปริมาณคงเหลือแทจริงสํารวจพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวพืชแตละชนิด หา
สัดสวนของชีวมวลตอผลผลิตและสัดสวนชีวมวลที่เกิดขึ้นจริงประเมินหาอัตราสวนชีวมวลและคา
สัมประสิทธิ์ชีวมวลเหลือใชที่ไดจากการเก็บเกี่ยวสํารวจชีวมวลที่เกิดขึ้นและคงเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

แสงอาทิตย
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จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยสนับสนุนการใชประโยชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 5 แหง (4.96 ลานบาท) จัดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในรูปแบบและ
ขนาดกําลังผลิตตางๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความจําเปนตอการใชงานในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 5 แหง เพื่อเปนการสนับสนุนใหโครงการตามแนว
พระราชดําริสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามพระราชประสงคไดโดยเร็วและเปนตัวอยาง
เพื่อการเผยแพรและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนใหกับประชาชนไดอยางกวางขวางตอไป ผล
การดําเนิน งานจัดตั้งระบบฯ และงานจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของรอยละ 80ของโครงการฯ อยู
ระหวางการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ

พลังน้ํา


โครงการโรงไฟฟาพลังงานน้ํา โดย พพ. ไดดําเนินการกอสรางในลักษณะโครงการผูกพันตอเนื่อง
ถึงป พ.ศ. 2561-62 ดังนี้
o โครงการแมฮองสอน ขนาดกําลังผลิต 2,005 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ
6.219 ลานหนวย เปนโครงการตอเนื่องป 2559-2561 กิจกรรมประกอบดวย การควบคุม
งานกอสราง (6.4 ลานบาท) คาเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา ( 34.78 ลานบาท)และ
คากอสราง (119.66 ลานบาท) โดยสถานะโครงการปจจุบันจัดซื้อเครื่องกังหันน้ําและเครื่อง
กําเนิดไฟฟาพรอมอุปกรณติดตั้ง โดยผูรับจางสงเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา และ
คณะกรรมการตรวจรับแลว
o โครงการแมตืน จังหวัดลําพูน ขนาดกําลังผลิต 425 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง สามารถผลิต
พลังงานไฟฟาไดปละ 3.04 ลานหนวย เปนโครงการตอเนื่องป 2560-2562 การดําเนินงาน
ประกอบดวย การควบคุมงานกอสราง ( 3.35 ลานบาท) คากอสรางอาคารโรงไฟฟา ( 61.5
ลานบาท) ) โดยสถานะโครงการปจจุบนั อยูระหวางการกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงน้ํา
พรอมสวนประกอบอื่นๆ กําหนดแลวเสร็จ พ.ศ. 2562
o โครงการแมอุสุ จังหวัดตาก ขนาดกําลังผลิต 730 กิโลวัตต (29.77 ลานบาท) สามารถผลิต
พลังงานไฟฟาไดปละ 4.163 ลานหนวย เปนโครงการตอเนื่องป 2560-2562 โดยสถานะ
โครงการปจจุบัน อยูระหวาง กอสรางระบบสงน้ําและอาคารโรงไฟฟางานถนนลําลองและ
สะพานเขาโครงการถนนบํารุงรักษา และอาคารทอสงน้ํา โครงการกําหนดแลวเสร็จ พ.ศ.
2562
o โครงการไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบาน (32.44 ลานบาท)เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่รวม
เปนเจาของโครงการ โดยใหจัดหาแรงงาน และวัสดุกอสรางในทองถิ่นมาสมทบ โดย พพ. จะ
จัดหาเครื่องจักร อุปกรณผลิตไฟฟา และสายสงไฟฟา ซึ่งจะดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน3 แหง ที่
จังหวัด ตาก เชียงใหม และเชียงรายปจจุบัน ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ และมีผูขอ
อุทธรณ จึงตองรอผลการอุทธรณ

นโยบายและโครงสรางพื้นฐาน


ตนทุนราคารับซื้อไฟฟาในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เนื่องจากตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนมีความผันผวนตามความยากงายในการจัดหาเชื้อเพลิง อาทิ ขยะ กาซชีวภาพ ชีว
มวล หรือมีศักยภาพการผลิตไฟฟาไมสม่ําเสมอ เชน พลังงานน้ํา ลม แสงอาทิตย การใชอัตรา FiT
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หรือ อัตรารับซื้อไฟฟาโดยคํานวณจากตนทุนจริง จะเปนทิศทางการสนับสนุนที่เหมาะสมในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนอยางยั่งยืนในระยะยาว จะทําใหอัตราการรับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนตลอดอายุโครงการมีความสอดคลองกับตนทุนการผลิตไฟฟาของผูประกอบการมากขึ้น
และเปนภาระกับผูใชไฟฟานอยลง ดังนั้น จึงไดมีการทบทวนอัตรา FiT และมาตรการสนับสนุน
สําหรับการผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนแตละประเภท เปนประจําทุกป และประกาศรับซื้อเปน
รอบๆ เพื่อใหนโยบายมีความยืดหยุน สามารถปรับไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปพพ. ในฐานะ
หนวยงานผูขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดานการสงเสริมพลังงานทดแทน ไดจัดทํา โครงการศึกษา
ตนทุนการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนผานกระบวนการ Benchmaking (ไมใช
งบประมาณ )ทําการศึกษา วิเคราะหรายละเอียดองคประกอบการลงทุนและจัดทําโมเดลการ
วิเคราะหองคประกอบการลงทุนที่ตอบสนองตอปจจัยตางๆ เพื่อทําการวิเคราะหตนทุนที่เปน
ตัวแทนการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในลักษณะ Cost Benchmarking ที่สามารถ
ประเมินเงินลงทุนที่เหมาะสมและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตนทุนไดดียิ่งขึ้น รวมถึง
อธิบายหรือวิเคราะหการพัฒนาการลดตนทุนหรือองคประกอบที่มีผลตอการลดเงินลงทุนระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และใชกําหนดทิศทางการวิจัยพัฒนาดานการพัฒนาระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานทดแทนตอไปในอนาคตได ปจจุบันมีผลการดําเนินงานสรุปขอมูลผลการศึกษาเพื่อ
เสนอแนะการปรับปรุงตนทุนการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและระบบผลิตไฟฟาแบบ
Hybrid โดยจัดทํารายงานบทสรุปสําหรับบริ
ผ หารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโมเดลการ
วิเคราะหเงินลงทุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและระบบผลิตไฟฟาแบบ Hybrid พรอมคูมือการ
ใชงานโมเดล


นโยบาย SPP Hybrid Firmในปจจุบันระบบไฟฟาที่สงเสริมใหเอกชนลงทุนมี 3 ขนาด คือ
(1) ผูผลิตไฟฟารายใหญ (Independent Power Producer : IPP) มากกวา 90 MW ขึ้นไป
(2) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ขนาดตั้งแต 10-90 MW
(3) ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ขนาดไมเกิน 10 MW
เพื่อใหการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตในรูปแบบ Firm ได เพื่อชวยสรางความ
มั่นคงใหแกระบบไฟฟา ลดความผันผวนของพลังงานธรรมชาติที่มีความไมแนนอนสูงใหสามารถ
พึ่งพาไดมากขึ้นจึงมีนโยบายที่จะเปดรับซื้อไฟฟาขนาด SPP ในรูปแบบเชื้อเพลิงผสมผสาน
(Hybrid) โดยตองทําสัญญาประเภท Firm กับ กฟผ. (เดินเครื่องผลิตไฟฟา 100% ในชวง Peak
และ ในชวง Off-peak ที่ 65 % หรือต่ํากวา โดยใหเปนไปตามที่ กกพ.กําหนด)



สายสงรองรับพลังงานทดแทน โดย กฟผ. กอสรางระบบสายสงจํานวน 2 เสนทางเพื่อเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟา ไดแก
o

โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา (TIPN) (12,240 ลานบาท) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา
และรองรับโครงการพลังงานทดแทนโดยมีการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงในบริเวณ
ภาคเหนือตอนบน กําหนดการกอสรางแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2564 ปจจุบันผลงาน
กอสราง รอยละ 0.08 มีผลงานสะสมรอยละ 2.69

o

โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา
35
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(TIEC)(143.53 ลานบาท) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาและรองรับ
โครงการพลังงานทดแทน โดยมีการ กอสราง สายสงไฟฟาแรงสูงใน บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ กําหนดการ
กอสรางแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2566 ปจจุบันผลงานกอสรางรอยละ 0.55ผลงาน
สะสมรอยละ 6.28


การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ ( Block Grant)(2,000 ลานบาท)โดย
งบประมาณกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การใหการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนแกหนวยงานภาครัฐ
อาทิ การติดแผงโซลารเซลล การจัดการขยะ ชีวมวลเปนพลังงาน ติดตั้งหมอไอน้ําพลังงาน
ทดแทน ซึ่งเปนการใหในลักษณะอุดหนุน 100% ในปงบประมาณ พ .ศ. 2561 ได ดําเนินการ
บริหาร ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนใหเปนไปตามรูปแบบ
แนวทาง หลักเกณฑ ที่กําหนดประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง
หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในหนวยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2560 กําหนดใหผูที่
ไดรับการสนับสนุน จะตองดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่ผู
มีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลหรือรับมอบอํานาจนั้นลงนามในหนังสือยืนยันขอรับการสนับสนุน
จัดทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนฯ เพื่อเพื่อเรงรัดใหหนวยงานดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจางฯ ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุน (ผูรวม
โครงการ) แจงขอขยายระยะเวลาการจัดซื้อจัดจางจํานวนมาก ขอสรุปในการประชุม
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย 60 ใหขอสรุป เรื่อง การขยายระยะเวลาจัดซื้อจัด
จางของ “ผูรวมโครงการ ” เปนอํานาจของ อพพ. ในการพิจารณา ทั้งนี้ พพ. จะตองพิจารณา
ระยะเวลาของ “ผูรวมโครงการ” ใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่กองทุนฯ อนุมัติ ปจจุบันอยูระหวาง
การเสนอ อพพ. พิจารณา มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ คัดเลือก กํากับดูแล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของผูที่ไดรับการสนับสนุน (ผูรวมโครงการ) ที่จะตอง
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางฯ และระยะเวลาการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ โดยไมเกินกรอบ
ระยะเวลาโครงการที่ พพ. ไดรับอนุมัติตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ

2) การเพิ่มสัดสวนการใชความรอนจากพลังงานทดแทน




ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ( 22.86 ลานบาท) โดย พพ. สนับสนุนงบลงทุนติดตั้งระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยในสัดสวนรอยละ 35 แกผูประกอบการ โดยมีเปาหมายสรางใหเกิด
พื้นที่อบแหง 5,000 ตร.ม. ทั่วประเทศในป 2561ซึ่งไดมีการติดตั้งระบบอบแหงใหกับผูที่ไดรับการ
สนับสนุนเรียบรอยแลว
การสงเสริมกาซไบโอมีเทนอัด ( Compressed Bio-methane Gas: CBG)พพ. ดําเนินการใน
2 โครงการ ไดแก
o

ศึกษา ความเหมาะสมและความเปนไปไดของการผลิต CBG สนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ( 3.88 ลานบาท) พพ. รวมกับ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของการผลิต CBG ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เพื่อรองรับ
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การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในดานเศรษฐศาสตรและการเงินของโครงการ
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและชุมชนรอบๆ ในอําเภอที่คาดวาจะตั้ง
โรงงานผลิต CBG พรอมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน EE โดยจะมีการศึกษารูปแบบ
การลงทุนที่เหมาะสมในโครงการผลิต CBG ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ศึกษาขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการ การขออนุญาตเพื่อดําเนินโครงการ แนวทางการบริหารจัดการหนวยงาน
หลักที่จะรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการเดินระบบการเก็บรวบรวมวัตถุดิบมายัง
โรงงานผลิต CBG และกฏหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
o

โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางดานพลังงาน ป 256 1 (153 ลาน
บาท) เปนโครงการภายใตงบประมาณกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งได
ดําเนินการเปนปที่ 3 ครั้งแรกดําเนินการในป 2558 โดยโครงการจะเปนการรวมกับชุมชน
ในการบริหารจัดการดานพลังงาน อาทิ การนําชีวมวลมาผลิตเปนพลังงาน การอนุรักษ
พลังงานใน ชุมชนและ โรงเรียน โครงการพลังงาน แสงอาทิตยในการสูบน้ําเพื่อการเกษตร
เปนตน ซึ่งในป 256 1 นี้ มุงเนนในการจัดทําโครงการที่ผลิตพลังงานเพื่อลดใชพลังงานใน
ชุมชน หรือ การลดตนทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร โดยจะดําเนินการในลักษณะ
อุดหนุนบางสวน อาทิ การจัดสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย จะสนับสนุนงบประมาณใน
การกอสราง รอยละ 70 ชุมชนรวมสมทบคากอสราง รอยละ 30 เปนตน สถานะการ
ดําเนินงานปจจุบันจังหวัดไดสงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว

3) การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ




สนับสนุนการเพิ่มสัดสวนการใชน้ํามันไบโอดีเซลใหสูงขึ้นตามแผนงาน Energy 4.0 (68.2
ลานบาท) โดยศึกษาการสงเสริมการใชไบโอดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้น ( B10) ทั้งดานคุณสมบัติ การ
ทดสอบในสภาวะตางๆและพัฒนามาตรฐานใหผสมในสัดสวนที่สูงขึ้น โดยทดสอบกับโรงงานสาธิต
และทดสอบการใชกับ รถยนต ปจจุบันอยูระหวาง การเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพของ
Biodesel ที่เพิ่มสัดสวนการผลิตเปน B10
รณรงคสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ (20.6 ลานบาท) โดย พพ. ไดรณรงคสรางความรู ความ
เขาใจ และสรางทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการใชเชื้อเพลิงชีวภาพใหกับประชาชนเพื่อใหไดขอมูล
เชื้อเพลิงชีวภาพตางๆ ที่ถูกตอง ผานสื่อประชาสัมพันธที่เขาถึงประชาชนในวงกวาง อาทิ Line
สปอตวิทยุ สื่อสังคมออนไลน โดยมี ความกาวหนาโครงการ ประกอบดวยการออกแบบการตูน
สัญลักษณและออกแบบ Sticker Line โดยใชตัวการตูนสัญลักษณหรือมาสคอท ( Mascot)
ออกแบบและจัดทําอินโฟกราฟก (Infographic) สําหรับเผยแพรในสื่อออนไลนเรียบรอยแลว
ปจจุบันอยูระหวางการเผยแพรสื่อออนไลนผาน Line Premium Account Facebook

โครงการพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม (10 ลานบาท โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อยูระหวางพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 2 โดยศึกษาคุณสมบัติ
และ
องคประกอบของฟางขาว และคุณลักษณะการเผาไหม ( Combustion Characteristics) เพื่อวิเคราะหสาเหตุ
และกลไกการเกิดปญหาจากการนําฟางขาวไปใชงานเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําแบบตะกรับในการผลิต
กระแสไฟฟาหรือความรอนนั้น ซึ่ง ผลการศึกษา พบปญหา 2 ประการ คือ 1) การสะสมของเถาบนพื้นผิว
แลกเปลี่ยนความรอน ( Fouling) และ 2) การหลอมตัวของเถาบนตะกรับ ( Slagging) อันเนื่องจากมี
องคประกอบทางเคมีของฟางขาวที่มี K และ Cl โดยจะไดวิเคราะห แนวทางการแกไขปญหาและวิธีการใชที่
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เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการสงเสริม และสรางความเชื่อมั่นในการนําฟางขาวไปใชงานในปริมาณที่มากขึ้น
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
• อยูระหวางการพัฒนาตนแบบ จํานวน 1 ตนแบบ โดยอยูระหวางทดสอบเครื่องตนแบบ
ทอรรีแฟกชันแบบตอเนื่องขนาด 10 kg/h เพื่อศึกษาการทอรรีแฟกชันชีวมวลและศึกษา
พารามิเตอรที่จําเปนเพื่อออกแบบเครื่องตนแบบฯ ในระดับอุตสาหกรรมตอไป
• ผลการศึกษาการประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาปริมาณการกระจายและการใชชีว
มวลออยโรงงานและมันสําปะหลังในประเทศไทย โดยเนนพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกมากใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก พบวาจังหวัดนครราชสีมา มี
ปริมาณชีวมวลที่เกิดในพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ไมมีการใชประโยชนรอยละ 40 โดยเปน
ชีวมวลของใบและยอดออยโรงงานรอยละ 37 ใบและยอดมันสําปะหลังรอยละ 22 เหงามัน
สําปะหลังรอยละ 33 และลําตนมันสําปะหลังรอยละ 8 อําเภอที่มีปริมาณชีวมวลสวนที่ไมมีการใช
ประโยชนทั้งออยโรงงานและมันสําปะหลังมากที่สุด คือ อําเภอดานขุนทด รองลงมา ไดแก อําเภอ
สีคิ้ว และปากชอง ตามลําดับ คิดเปนกําลังการผลิตไฟฟาเทากับ 41.63, 37.41 และ 29.45 เมกะ
วัตต ตามลําดับ พื้นที่ดังกลาวอยูนอกระยะรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงไฟฟาพลังงาน จึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่ใชในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟา หากทางจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมี
แผนที่จะสรางโรงไฟฟาชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ยังพบพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะ
นําไปใชเปนชีวมวลในการผลิตพลังงานได คือ ขาวโพดอาหารสัตว ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากในจังหวัด
นครราชสีมา และมีการปลูกสลับกับมันสําปะหลัง
• ผลการศึกษาความเปนไปไดการเผาไหมรวมกับถานหิน กรณีศึกษาที่โรงไฟฟาแมเมาะ โดยมีความ
เปนไดในการใชชีวมวลโดยเฉพาะซังขาวโพด และหญาเนเปยร ในการเปนเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อ
เผาไหมรวมกับถานหิน เพื่อลดมลภาวะจากการเผาไหมถานหินของโรงไฟฟา โดยคํานึงถึงการ
เลือกใชชีวมวลและเตรียมเชื้อเพลิงอยางถูกตอง การเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับความตองการ
การผลิตไฟฟา และสอดคลองกับนโยบายและการทํางานขององคกร
• ขยายผลการศึกษาการเผาไหมรวมในโรงไฟฟาแมเมาะระดับ pilot scale (เปนการใชชีวมวล
แทนที่ 5-10 เปอรเซ็นต สามารถชวยลดปริมาณการใชถานหินได) โดยอยูระหวางวางแผนการ
ประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟาแมเมาะโรงที่ 12 และ 13 ที่ไดนําวิธีการเผาไหมรวมถานหิน-ชีว
มวลไปทดลองใช โดยนําหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพมาตรฐาน (performance test
code) มาใชในการประเมินสมรรถนะของโรงไฟฟาแบบระยะยาว และการทํานายการเกิด
fouling ของเชื้อเพลิงจากดัชนีการเกิด fouling (fouling index) และอยูระหวางการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอตนทุนและอัตราคาไฟฟาในการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงเผาไหมรวมกับ
ถานหินในโรงไฟฟาแมเมาะ รวมทั้งอยูระหวางการประเมินวัฏจักรชีวิตของการใชเชื้อเพลิงชีวมวล
เผาไหมรวมกับลิกไนตในโรงไฟฟาแมเมาะ (เชื้อเพลิงไมอัดเม็ดจากไม/เศษไม)
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2.4 เปาหมายมีการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
งานดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและอนุรักษพลังงานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ผูกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนมาตรการ ภาคเอกชนผูลงทุนใหเกิดผลการประหยัดพลังงานหลัก รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาค ประชาชน โดยกระทรวงพลังงานจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน ( EEP2015) ซึ่งมี
เปาหมายในการลดความเขมการใชพลังงาน ( Energy Intensity: EI) ลงรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบ
กับป พ.ศ. 2553 โดยในป พ.ศ. 256 1 นี้ กําหนดสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ไมต่ํากวารอยละ 8.20 ( Energy Intensity ไมเกินกวา 8.20 KTOE/พันลานบาท) เปาหมายผลประหยัดป
พ.ศ. 2561 เปน 1,270KTOE ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้เปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

2.4.1 ความกาวหนาการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ตามแผน EEP2015

กระทรวงพลังงานโดย สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) รวมบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทยและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนโครงการสําคัญจํานวน 1
4 โครงการ
งบประมาณ 5756.97 ลานบาท ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสนับสนุนใหเกิดผลการ
ประหยัดพลังงานใน 4 ภาคสวน ไดแก ภาคครัวเรือน กลุมอาคารภาครัฐและอาคารขนาดใหญ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนสง ดังนี้

1) ภาคครัวเรือน
ภาคครัวเรือนมีสัดสวนผลการประหยัดพลังงานประมาณรอยละ 4 ของเปาหมายปลายแผน EEP2015
ประกอบดวย 3 โครงการ งบประมาณ 110.68 ลานบาท ดังนี้


การพัฒนาพลังงานชุมชน สป.พน. ดําเนินโครงการตอเนื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและวิสาหกิจชุมชน ( SMEs) (73.18 ลานบาท)
เพื่อสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมใหกับ อปท. และชุมชนสําหรับการบริหารจัดการผลิต
พลังงานอยางมีสวนรวม มีเปาหมายป พ.ศ. 256 1 ไดแก (1) ประชาชนที่เขารวมโครงการมีจิตสํานึก
และมีความตระหนักในการใช
พลังงาน (2) ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพดานพลังงานมีวิสัยทัศนใน
การเปนเจาของผลิตพลังงาน (3)เกิด
แหลงเรียนรูดานพลังงานประชุมชน
(4) เกิดการสรางรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑดานพลังงานชุมชน ( 5)
เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน ผล
การดําเนินงานในปจจุบัน ดําเนินการ
สงเสริมการใชโรงอบแหงพลังงานแวงอาทิตยเพื่อการผลิตสมุนไพรอบแหง
แลวตามเปาหมาย
ในระดับวิสาหกิจชุมชน (เมษายน 2560)สนับสนุน Biogas ขนาด 50
ลบ.ม. ใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องหั่นหญาเครื่องยนตฟารมตนแบบ

ฉลากประสิทธิภาพ
พลังงานในอุปกรณ ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก
โครงการสงเสริมเครื่องจักรอุปกรณ
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยการติดฉลาก
ดําเนินการโดย พพ.ได
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ดําเนินการสงเสริมผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงโดยวิธีการติดฉลาก ตั้งแตป 2550 นับถึงปจจุบันมีการ
ดําเนินการใหฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวม 23.7 ลานใบ แกผลิตภัณฑ 11 ประเภท
ไดแก เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว, อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร , กระจกเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน , ฉนวนใยแกวแผนเรียบ , มอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟส , เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก
สูบเดียวระบายความรอนดวยน้ํา , เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็กสูบเดียวระบายความรอนดวยอากาศ ,
เตากาซแรงดันสูง , ปมความรอน, เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ และ สีทาผนังอาคาร โดยใน
ป 2561 มีเปาหมายไมนอยกวา 6 ลานใบ ปจจุบันมีผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ออกฉลาก
ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงไดไมนอยกวา 4 ลานใบ (2) แผนงานฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ( CO2) (37.5 ลานบาท) โดย กฟผ. มีเปาหมาย ลด CO2 538
พันตัน และลดพลังงานไฟฟา 192 MW โดยสามารถทดสอบและพิมพฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟาใหแกผูประกอบการไดตามแผน
2) อาคารภาครัฐและอาคารขนาดใหญ
อาคารขนาดใหญมีสัดสวนผลการประหยัดพลังงานประมาณรอยละ 9 ของเปาหมายปลายแผน
EEP2015 ประกอบดวย 5 โครงการ งบประมาณ 5,427.84 ลานบาท ดังนี้
มาตรการบังคับ (กฎหมาย)




Building Energy Code (BEC)พพ. ดําเนินแผนงานการบูรณาการเพื่อผลักดัน การใชเกณฑ
มาตรฐานสําหรับการกอสรางอาคารใหม ( Building Energy Code: BEC) (5 ลานบาท)โดยการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อผลักดันการใชเกณฑมาตรฐานสําหรับการกอสรางอาคารใหม (Building
Energy Code : BEC) เพื่อ พิจารณารางหลักสูตร/เนื้อหาแผนฝกอบรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงาน และจัดฝกอบรมเพื่อผลักดันการใชเกณฑมาตรฐานสําหรับการกอสรางอาคารใหม
(Building Energy Code : BEC) ปจจุบันได ตรวจรับรายงานแผนการบริหารโครงการ แผนการเบิก
จายเงิน และผังโครงสรางทีมที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตร คูมืออบรม งานปรับปรุงระบบฐานขอมูล และ
ประชุมคณะทํางาน 1 ครั้ง และอบรม 2 ครั้ง
การกํากับการใชพลังงานในอาคารควบคุม พพ. ดําเนินงาน กํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานตามกฏหมายสําหรับอาคารควบคุมเอกชน (107.36 ลานบาท) มีเปาหมายเกิดผลประหยัด
17 ktoeโดยมีการ จัดสัมมนาโครงการและวางแผนการเขาดําเนินงาน ปจจุบันอยูระหวาง ทวนสอบ
รายงาน บันทึกขอมูล เขาเยี่ยมพบอาคาร กํากับและสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม
ภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (107.36 ลานบาท) เปนการกํากับและสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในอาคารควบคุมภาครัฐ ดวยการออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลการใชพลังงาน และวิเคราะห
การใชพลังงานแบบออนไลน มีระบบฐานขอมูลที่สามารถชวยบุคลากรในหนวยงานใหดําเนินการจัด
การพลังงานไดอยางเปนระบบ สามารถติดตามขอมูลการใชพลังงานและดําเนินการอนุรักษพลังงานได
ชัดเจน เกิดผลประหยัด 20 ktoe ตามแผนการดําเนินงานอยูระหวางจัดหาและติดตั้งอุปกรณตรวจวัด
ขอมูลการใชพลังงานระบบฐานขอมูลและวิเคราะหการใชพลังงาน รวมถึงเขาใหคําปรึกษาแนะนํา
มาตรการสนับสนุน



การลดใชพลังงานในภาครัฐ สนพ. ในฐานะเจาภาพตัวชี้วัดดานการอนุรักษพลังงานในหนวยงาน
ราชการ และ สป.พน. รวมดําเนิน โครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ ( EUI) (58.01 ลานบาท) ใหกับ
ทุกหนวยงานของสวนราชการ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ตระหนักถึงบทบาทหนาที่การเปนผูนํา
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ภาคสวนอื่นๆ ในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมอบรางวัล Thailand Energy Award
สําหรับหนวยงานราชการไทย รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาในกํากับ องคกรมหาชน และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น


มาตรการดานการเงินเปลี่ยนอุปกรณประสิทธิภาพสูงในอาคารภาครัฐ กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานสนับสนุนงบประมาณโดยมี พพ. เปนผูดําเนินงานจํานวน 2 โครงการ ไดแก
(1)
มาตรการดานการเงินโครงการสนับสนุนการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณใน รพ.ภาครัฐ (
Matching
fund ระยะที่ 3) (1,094.29 ลานบาท) ตั้งเปาหมายใหเกิดผลประหยัด 36 KTOE ตอป สนับสนุน
อาคารโรงพยาบาลภาครัฐใหมีการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดการใช
พลังงาน ดวยวิธีการสนับสนุนเงินลงทุนบางสวน ไมเกิน 70% ของเงินลงทุนทั้งหมดและคาที่ปรึกษา
ออกแบบควบคุมงานใหโรงพยาบาล ไมเกิน 5% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยจะพิจารณาใหการ
สนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐตามเกณฑที่ พพ.กําหนด ปจจุบันมีการ ประกาศรับสมัครโรงพยาบาล
ภาครัฐเขารวมโครงการและพิจารณาใหการสนับสนุน
และ มีผูเขารวมโครงการ 165 แหง เงิน
สนับสนุน 530 ลานบาท(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ในหนวยงานภาครัฐ (Block
Grant) (กรอบวงเงิน 4,055.82 ลานบาท) ตั้งเปาหมายผลประหยัด 4 KTOE โดยเปดรับสมัครและ
ใหทุนอุดหนุนแกหนวยงานรัฐผูขอรับการสนับสนุนโครงการ ผลการพิจารณาคัดเลือกใหการสนับสนุน
โครงการ จํานวน 2,089 โครงการ โครงการสํารอง 142 โครงการ ซึ่งโครงการที่ยืนยันขอรับการ
สนับสนุน ณ ปจจุบนั มีจํานวน 1,928 โครงการ ติดตั้งแลว 708 โครงการ

3) ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนผลการประหยัดพลังงานประมาณรอยละ28 ของเปาหมายปลายแผน
EEP2015 ประกอบดวย 3 โครงการ งบประมาณ 140.4 ลานบาท ดังนี้
มาตรการบังคับ (กฎหมาย)




กํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุม ( 90.40 ลานบาท)
เพื่อกํากับดูแลใหโรงงานควบคุมดําเนินการตามกฏหมายอยางครบถวนและถูกตอง ทั้งนี้มีกิจกรรม
ตางๆ ที่ตองดําเนินการ เชน จัดสัมมนาเพื่อใหความรูกับโรงงานควบคุมในการปฏิบัติตามกฏหมายให
ครบถวนถูกตอง ปจจุบันมีการสุมตรวจโรงงานควบคุมไมนอยกวารอยละ 80 ของโรงงานควบคุมขนาด
เล็ก มีการสงแบบสอบถามเพื่อติดตามผลประหยัดจากการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานของ
โรงงาน
บังคับใชเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน (
Energy
Efficiency Resource Standard: EERS) (ไมใชงบประมาณ) ตามแผน EEP 2015 การนํารอง
มาตรการ EERS จะเริ่มตนในป 2561 โดยเปนการบูรณาการดําเนินงานดานการจัดการใชไฟฟาของ
รัฐวิสาหกิจ 3 แหง ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใหเกิดการถายทอด เรียนรู และพัฒนาความชํานาญ ไปสูการ
เปนกลไกหลักในการผลักดันเกณฑมาตรฐานอนุรักษพลังงานสําหรับผูผลิตและผูจําหนายพลังงานของ
ประเทศไทย และขอมูลการดําเนินงานที่วิเคราะหไดจากการลงพื้นที่จริงจะสามารถระบุปญหา
ขอจํากัดจากการดําเนินงาน เชื่อมโยงสูการวางระบบการกํากับดูแล ระบบการติดตามผลการประหยัด
ไฟฟาใหมาตรการ EERS สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอเนื่องตอไป โดยมี
เปาหมายเปน ผลการประหยัดพลังงาน 10 GWh ภายในป 2561 จากการดําเนินโครงการนํารอง
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สงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานอนุรักษพลังงานสําหรับผูผลิต
และผูจําหนายพลังงาน ( EERS) ตามแผนงานรวมของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีการประชุม
คณะทํางานศึกษาความเปนไปไดของการกําหนดมาตรการEERS ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการนํารองฯ และผลการดําเนินงานของ 3 การไฟฟา โดยที่
ประชุมเห็นชอบผลประหยัดพลังงานไฟฟาจากโครงการรํารองที่ตองดําเนินการไมนอยกวา 5 GWh.
มาตรการสนับสนุน


สงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (5 ภาค 10
กลุม) (50 ลานบาท) เปนการ มุงเนนการใหคําปรึกษาการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมของแตละสถานประกอบการ ใหมีการบริหารจัดการใชพลังงานอยางเปนระบบ
มี
เปาหมายเปน สถานประกอบการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน ลดภาระการใชพลังงานไดไมนอย
กวา 1,000 ตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอป (toe/ป) และสถานประกอบการไดรับขอมูลการใชพลังงานตอ
ปริมาณผลผลิต (SEC) ปจจุบัน เขาใหคําปรึกษา ณ โรงงาน จัดอบรมเจาหนาที่โรงงานและผูเกี่ยวของ
จํานวนผูเขาอบรม รวม 1,112 คน โดยแบงออกเปนกลุม ภาคเหนือตอนบน 127 คน ภาคกลาง
ตอนบน 110 คน ภาคใตฝงอาวไทย 115 คน ภาคตะวันออกตอนบน 112 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 108 คน ภาคเหนือตอนลาง 114 คน ภาคกลางตอนลาง 111 คน
ภาคใตอันดามัน 104 คน ภาคตะวันออกตอนลาง 107 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 104
คน โดยเขาใหคําปรึกษา ณ โรงงาน ครั้งที่ 1 รวม 507 แหง โดยแบงออกเปน ภาคเหนือตอนบน 50
แหง ภาคกลางตอนบน 51 แหง ภาคใตฝงอาวไทย 52 แหง ภาคตะวันออกตอนบน 50 แหง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 50 แหงภาคเหนือตอนลาง 50 แหง ภาคกลางตอนลาง 50 แหง ภาคใต
ฝงอันดามัน 53 แหง ภาคตะวันออกตอนลาง 51 แหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 50 แหง และ
อยูระหวางเขาใหคําปรึกษา ณ โรงงาน ครั้งที่ 2 และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของโรงงาน
ที่ปรึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของโรงงานครบถวน 506 แหง มีผลประหยัดเกิดขึ้นไม
นอยกวา 1,000 toe/ป จัดอบรมเจาหนาที่โรงงานและผูเกี่ยวของ 1,080 คน

4) ภาคขนสง
ภาคขนสงมีสัดสวนผลการประหยัดพลังงานประมาณรอยละ 58 ของเปาหมายปลายแผน EEP2015
อยางไรก็ตาม ผลประหยัดพลังงานหลักคาดวาจะมาจากแผนบูรณาการดานคมนาคม รวมถึงการลงทุน
ของภาคเอกชน อาทิ การลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นเปลี่ยนการขนสงทางถนนเปนระบบราง ( Mode
shift) อยางไรก็ตาม แผนบูรณาการดานพลังงานนี้ มีสวนสนับสนุนเชิงนโยบายและโครงการนํารอง
บางสวน โดยในป พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 3 โครงการ งบประมาณ 78.05 ลานบาท ดังนี้


การจัดทํามาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานีอัดประจุไฟฟา สนพ. เตรียม พรอม โครงสราง
พื้นฐานดานไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา มีเปาหมายการสนับสนุน สถานีอัดประจุไฟฟา จํานวน 150
หัวจาย ภายในป 2561 โดยแบงออกเปน 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 จํานวน 100 หัวจาย ไดมีการรับ
สมัครและคัดเลือกผู ประกอบกิจการแลว รวมจํานวนผูขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดสถานีอัด
ประจุไฟฟาระยะที่ 1 ทั้ง 4 รอบ เปนจํานวนทั้งสิ้น 98 หัวจาย
ปจจุบันเปนการดําเนินโครงการ
ระยะที่ 2 ซึ่งอยูระหวาง ศึกษาการเก็บขอมูลการใชงานดวยระบบ OCPPติดตามความกาวหนา
โครงการของผูไดรับการสนับสนุน และประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ
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โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุกใหเปนรถตุกตุกไฟฟา (e-tuktuk) (69.94 ลานบาท) สพน.
ได สนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุก ให เปน รถตุกตุกไฟฟาจํานวน 100 คัน เพื่อสรางความมั่นใจและ
ความคุนเคยกับยานยนตไฟฟา โดยเนนในกลุมผูใชรถตุกตุก ทั้งในสวนที่เปนรถตุกตุกรับจางและ
รถตุกตุกสวนบุคคล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะสาธิตเทคโนโลยี สนับสนุนกลุมรถตุกตุก
ประเภทรับจางจํานวน 10 คัน ผูขอรับการสนับสนุนจะตองมีคุณสมบัติผานขอกําหนดของโครงการฯ
และจะไดรับการสนับสนุนในอัตราสูงสุด แตไมเกินราคากลางของโครงการตามสเปกรถ สูงสุด
350,000 บาทตอคัน สําหรับระยะที่ 2 ระยะทดลองตลาด สนับสนุนผูสนใจ ทั้งกลุมประเภทรถรับจาง
และประเภทสวนบุคคล อาทิ รถที่ใหบริการในโรงแรมและคอนโดมีเนียม จํานวน 90 คัน โดยใหการ
สนับสนุนรอยละ 85 แตไมเกินราคากลางตามสเปกรถ สูงสุด 297,500 บาทตอคัน ปจจุบัน โดยไดจัด
สัมมนาเปดตัวโครงการเปดรับสมัครตุกตุกเขารวมโครงการ ในระหวางวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 31
ตุลาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการรถรับจางเขารวมโครงการสนับสนุน
รถตุกตุกไฟฟาระยะสาธิตเทคโนโลยี จํานวนรวม 10 คัน เมื่อ 15 มกราคม2561 และประชาสัมพันธ
โครงการกอนเปดรับสมัครคัดเลือกถรถตุกตุกสวนบุคคลเขารวมโครงการซึ่งจะเปดรับสมัครในระหวาง
วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 จํานวนรวม 20 คัน

โครงการศึกษาวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายดาน
การขนสงเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (8.11 ลานบาท) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบกับการแสดงเจตจํานงการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
ไทย (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) บนพื้นฐานของการดําเนินงานภาคสมัครใจ ที่
จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลงรอยละ 7 ถึง 20 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ ( Business as Usual)
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ในฐานะที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายนี้
ขึ้นอยูกับการดําเนินงานในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของสาขาพลังงานและคมนาคมขนสง นอกจากนั้น
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ ขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนสงลดลงภายในป 2563 ไมนอยกวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติซึ่งเปนการระบุ
เปาหมายปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลงในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงไวอยางชัดเจน ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ใน
เปาหมายการพัฒนาในภาพรวมก็ไดกําหนดตัวชี้วัดที่จะลดความ เขมการใชพลังงาน ( Energy Intensity: EI)
อยูที่ 12.83 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท ในป 2564 โดยลดสัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เพื่อใหเจตจํานงของประเทศที่ไดแสดงไวภายใตกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปาหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 บรรลุตามวัตถุประสงคที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 7
การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (
Marginal
Abatement Cost) ของมาตรการและนโยบายดานการขนสง จึงมีความจําเปนและความสําคัญที่จะตอง
ดําเนินการในระยะแรกเพื่อใหทราบถึงตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันดารบอน
ไดออกไซดเทียบเทา) ซี่งเปนตัวชี้วัดที่จะสามารถทําใหบรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 ไดทั้ง 2 เปาหมาย โดยการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Marginal Abatement Cost) ของมาตรการและนโยบายดานการขนสงของประเทศไทยจัดทํา
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ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนได ออกไซดเทียบเทา) สําหรับโครงการ
และแผนงานในภาคคมนาคมขนสง และจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินโครงการดานการคมนาคมขนสงเพื่อ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และจัดทําแผนที่นําทางการดําเนินโครงการดานการคมนาคมขนสง
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ผลประโยชนที่คาดหวัง

หากสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย คาดวาประเทศชาติและประชาชนจะไดรับผลประโยชนดังนี้
โครง งบ 61 ผลเบิกจาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิตที่สําคัญ
ประโยชนประเทศ
การ (ลานบาท)
ก.ย.61
1 จัดหา
52 441,328.15 312,412.12  การจัดหาพลังงานตาม  จัดหากาซธรรมชาติให
 การบริหารจัดการกาซ
(งบแผนดิน
พลังงานพอ
แผน PDP Gas Plan Oil เปนไปตามแผนบริหาร
ธรรมชาติที่ผลิตจากอาว
143.50)
ตอความ
Plan
จัดการกาซธรรมชาติ
ไทยใหมีประสิทธิภาพ
ตองการ
- การจัดทํากฎหมาย
ปริมาณกาซธรรมชาติจาก (การลด Bypass Gas)
มั่นคง เสริม
ระดับรอง หลักเกณฑ
อาวไทยที่ไมผานโรงแยก  สงผลใหมีพลังงาน
ลงทุน
และวิธกี ารกําหนดพื้นที่ กาซธรรมชาติ (Bypass
เพียงพอตอความตองการ
ที่จะดําเนินการสํารวจ
Gas) ณ เดือนกรกฎาคม
ใชของประเทศ
หรือผลิตปโตรเลียมใน 2561 เทากับ 163
รูปแบบของสัมปทาน
MMSCFD (ขอมูลลาสุด)
สัญญาแบงปนผลผลิต  มีการจัดทํารางแผน PDP
หรือสัญญาจางบริการ แลวเสร็จในเดือน ธ.ค. 61
- การศึกษาปรับปรุง
 การพัฒนาโครงสราง
เกณฑกําลังผลิตไฟฟา พื้นฐานมีความกาวหนาใน
สํารองสําหรับ
การกอสรางเปนไปตามแผน
แผนพัฒนากําลังผลิต  ปจจัยสนับสนุน พัฒนา
ไฟฟาของประเทศไทย ระบบสนับสนุนการ
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
โดยรัฐวิสาหกิจ
พลังงานระดับจังหวัดตาม
- โรงไฟฟาระบบสง ทอ ยุทธศาสตรประเทศ76
กาซ LNG
จังหวัด
 ซอมแผนฉุกเฉิน 1 ครั้ง
 ปจจัยสนับสนุน
- บูรณาการแผนจังหวัด
กับยุทธศาสตรพลังงาน
ทั่วประเทศ
2 การกํากับ 14 81.8 (งบ 80.09
 สถานบริการพลังงาน  สถานบริการพลังงาน
 ประชาชนไดใชพลังงานที่
ดูแลกิจการ
แผนดิน
เปนไปตามมาตรฐาน
เปนไปตามมาตรฐาน
มีคุณภาพปลอดภัยและ
และราคา
81.8)
- ตรวจสอบสถาน
- ตรวจสอบสถาน
เขาถึงพลังงานในราคา
พลังงาน
ประกอบกิจการพลังงานและผู เปนธรรม
ประกอบกิจการ
ประกอบกิจการพลังงานดาน
พลังงานและผู
คุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประกอบกิจการ
การคาการสํารอง รวม61,177
พลังงานดาน
ราย/แหง
คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และการคา  ปรับโครงสรางราคา
การสํารอง ไมนอย
พลังงาน(ดําเนินการเชิง
กวา 61,175 ราย/แหง นโยบาย)
 ปรับโครงสรางราคา
พลังงาน (ดําเนินการเชิง
นโยบาย)
3. พลังงานที่ 56 5,233.87 4131.09  พลังงานทดแทน
 พลังงานทดแทน
- พลังงานทดแทน
ยั่งยืนและ
- บูรณาการการจัดการ
- จํานวนฟารมตนแบบ - จํานวนฟารมตนแบบ
เปนมิตรตอ
ฟารมปศุสัตวในระบบ
การเลี้ยงโค กระบือ
การเลี้ยงโค กระบือ เพื่อ
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แนวทาง

ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
แนวทาง
สิ่งแวดลอม
ประเทศ

โครง งบ 61 ผลเบิกจาย
การ (ลานบาท)

ผลผลิตที่สําคัญ
การผลิตโค กระบือ
อยางครบวงจร 30
ฟารม0.3400 KTOE
- การพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน
ผานกระบวนการ
Benchmaking (FiT)
 อนุรักษพลังงาน
- เพิ่มสมรรถนะดานการ
บริหารและจัด
การพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตําบล
และวิสาหกิจชุมชน
ประกอบดวบ
ครัวเรือนตนแบบ
7,600 ครัวเรือน ลด
การใชพลังงานลงได
5% หรือ มีพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น 5 %
มูลคาไมนอยกวา 8
ลานบาทอปท. 248
แหงที่สมัครเขารวม
โครงการ วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถลดการ
ใชพลังงานใน
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑของชุมชน
ลงไดอยางนอย 25 %
อปท. 329 แหงที่
สมัครเขารวมโครงการ
ในป 2561 มีแผน
พลังงานชุมชนและ
สามารถนําไปบรรจุ
เขาสูแผนพัฒนา
อปท. ไดเกิดแหลง
เรียนรูดานพลังงาน
ประจําชุมชนอยาง
นอย 76 แหง
-การใชเกณฑ Building
Energy Code
กอสรางอาคาร
-สนับสนุนการลงทุน
เปลี่ยนอุปกรณใน รพ.
ภาครัฐ (Matching
fund ระยะที่ 3)165

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.61
เพื่อผลิตกาซชีวภาพ
พลังงานทดแทนใน
เกษตรกร 30 ฟารม
0.3400 KTOE

- มีการจัดทํารายงาน
บทสรุปสําหรับบริ
ผ หาร
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และ
โมเดลการวิเคราะหเงิน
ลงทุนโรงไฟฟาพลังงาน 
หมุนเวียนและระบบ
ผลิตไฟฟาแบบ Hybrid
พรอมคูมือการใชงาน
โมเดล
 อนุรักษพลังงาน
- เพิ่มสมรรถนะดานการ
บริหารและจัด
การพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตําบล
และวิสาหกิจชุมชน
ครัวเรือนตนแบบอยู
ระหวางศึกษาดูงาน
ดําเนินการสงเสริมและ
สงมอบใหกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใช
งานตามเปาหมาย
- การใชเกณฑ Building
Energy Code กอสราง
อาคาร มีจํานวน
บุคลากรที่ทําหนาที่
อนุญาตการกอสรางของ
หนวยงานทองถิ่นและ
เจาหนาที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองผานการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
600 คน
- สนับสนุนการลงทุน
เปลี่ยนอุปกรณใน รพ.
ภาครัฐ (Matching
fund ระยะที่ 3) มีการ.
ประกาศรับสมัคร
โรงพยาบาลภาครัฐเขา
รวมโครงการและ
พิจารณาใหการ
สนับสนุน โดยมี

ประโยชนประเทศ
ผลิตกาซชีวภาพพลังงาน
ทดแทนในเกษตรกร 30
ฟารม
มีขอมูล/โมเดลการ
วิเคราะหตนทุน/
รายละเอียดตนทุนการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ในลักษณะ
Cost Benchmarking
อนุรักษพลังงาน
 ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีจิตสํานึก
และมีความตระหนัก
ในการใชพลังงานเกิด
การพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีพลังงานที่
เหมาะสมระดับชุมชน
 เกณฑมาตรฐาน
สําหรับการกอสราง
อาคารใหม
 Matching fund
ระยะที่ 3เกิดผล
ประหยัด 36 ktoe
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ผลงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมป 2560-2564
แนวทาง

รวม

โครง งบ 61 ผลเบิกจาย
การ (ลานบาท)

ผลผลิตที่สําคัญ
แหงเกิดผลประหยัด
รวมจากมาตรการ
สงเสริมเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา 366
ลบ.

ผลการดําเนินงาน
ก.ย.61
ผูเขารวมโครงการ 165
แหง เงินสนับสนุน 530
ลานบาท

ประโยชนประเทศ

122 550,450.45
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ฝายเลขานุการกระทรวงพลังงาน

คณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 4.2

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
0
โทรศัพท 0 2140 6348 และ 0 2140 6302

