แผนบูรณาการ
ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน
การพัฒนาและเพิม
่ ประสท
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม
ปี 2560-2561

1

กระทรวงพล ังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ึ ษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม กระทรวงศก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าสว่ นภูมภ
ิ าค การไฟฟ้านครหลวง บริษ ัท ปตท. จาก ัด (มหาชน)

ื่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการบูรณาการ
1. การเชอ
ร่าง
ยุทธ์
ชาติ

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ความมัน
่ คง
 รักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ยุทธศาสตร์ 2 สร ้างความสามารถในการแข่งขัน
 การลงทุนพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านพลังงานเพือ
่ สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ 1
จ ัดหาพล ังงานเพียงพอต่อความ
ต้องการ มน
่ ั คงและส่งเสริมลงทุน

ยุทธ์
พล ัง
งาน

ยุทธศาสตร์ 2
การกาก ับดูแลกิจการและราคา
พล ังงานของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ 5 สร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล ้อม การพัฒนาและใช ้พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม

ยุทธศาสตร์ 3
การพ ัฒนาพล ังงานทีย
่ ง่ ั ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กรอบการบูรณาการเพือ
่ ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ
เป้า
หมาย

1. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อ
ความต ้องการของประเทศ

2. สร ้างความปลอดภัย คุณภาพ
และราคาเหมาะสมเป็ นธรรม

3. เพิม
่ การผลิตและการใช ้
พลังงานทดแทน

4. มีการใช ้พลังงาน
อย่างคุ ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ

แนว
ทาง






 กากับกิจการน้ ามัน และส่งเสริม
แข่งขันนาเข ้า LPG
 กากับ/ส่งเสริมแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ
 ปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้ า

 ส่งเสริมพลังงานทดแทน
ทัง้ ผู ้ผลิต และผู ้ใช ้ ให ้
สูงขึน
้ ตามแผน AEDP

 สนั บสนุนเพิม
่
ประสิทธิภาพใช ้
พลังงานตาม EEP

หน่วย

 พน. (สป./ธพ./พพ./ชธ./สนพ/
สกพ./ปตท./กฟผ.)
 มท. (อปท./กฟภ,กฟน.) ศธ.

 พน. (ธพ./สนพ. /ชธ./สกพ./
กฟผ./ปตท.)
 กค.

 พน. (พพ./สนพ./สกพ./
กฟผ./ปตท.)
ั ว์) วท.
 กษ. (กรมปศุสต
(สวทช./มว.) ศธ. ทส.(กรม
ป่ าไม ้) อก. (กรอ.) สธ.

 พน. (พพ./สป./
สนพ./กฟผ.)
 อก.(กรอ.) มท. (ยผ./
อปท.) ศธ. คค.
(สนข.)พณ. กค.

เงิน

จัดหา พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ระบบสภาวะฉุกเฉิน
ส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรม
พัฒนาปั จจัยแวดล ้อม

งบแผ่นดิน ร ัฐวิสาหกิจ

งบแผ่นดิน

แผ่นดิน กองทุน ร ัฐวิสาหกิจ

2

2. บทบาทหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมบูรณาการ

พล ังงานทดแทน

อนุร ักษ์พล ังงาน

จ ัดหาพล ังงาน

กาก ับ/ราคา

พน.
เน ้นขับเคลือ
่ นเชงิ นโยบาย
สร ้างเครือข่าย/ความเข ้าใจ ปชช.

พน.
กากับกิจการพลังงาน
มาตรการสง่ เสริมแข่งขันเสรี

พน.
 สง่ เสริม/สร ้างมาตรการ
สนับสนุนการลงทุน

พน.
 สง่ เสริมและสร ้างมาตรการ
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

มท. : ร่วมสร ้างความเข ้าใจการ
พัฒนาพลังงานกับภาคประชาชน
ศธ. : ร่วมพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนพลังงานกับเยาวชน
ทั่วประเทศ
ทส. : EIA/EHIA โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานพลังงาน
รัฐวิสาหกิจ : ลงทุนพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานพลังงาน

 รัฐวิสาหกิจ : สนับสนุนการ
แข่งขันกิจการพลังงานเสรี
ิ ธิภาพ
และปรับปรุงประสท
การให ้บริการ

 กษ. : ผลิต Biogas จาก
ี ในฟาร์ม/ผลิตพืช
ของเสย
พลังงานสนับสนุน
ื้ เพลิงชวี ภาพ
เชอ
 วท. : สนับสนุนเทคโนโลยี
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทน
ึ ษาใชช้ วี มวล
 สธ. : ร่วมศก
ในหม ้อไอน้ าโรงพยาบาล

ิ ธิภาพหม ้อน้ า /
 อก. : เพิม
่ ประสท
ึ ษาการใชพลั
้ งงานทดแทน
ร่วมศก
ความร ้อนภาคอุตสาหกรรม
 มท. : สนับสนุน BEC อนุรักษ์
พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ และ
พลังงานชุมชน
 ศธ. : พัฒนาอาคารต ้นแบบ
ึ ษา
ประหยัดพลังงานในสถานศก
้ งงานภาคขนสง่
 คค. : ลดใชพลั

3
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3. สาระสาค ัญแผนบูรณาการ

2.1 ว ัตถุประสงค์

1. เพือ
่ สร ้างความมั่นคง
ด ้านพลังงานประเทศ

3. เพือ
่ สง่ เสริมพลังงานทดแทน
และสนับสนุนการเพิม
่
ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน
ประสท

2. เพือ
่ สร ้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงานทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรม

-

หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง 11 กระทรวง 28 หน่วยงาน
งบแผ่นดิน พน. กษ. วท. ศธ. อก. คค. (6 กระทรวง 15 หน่วยงาน)
ร ัฐวิสาหกิจ กฟผ. กฟภ. กฟน. ปตท.
ไม่ใชง้ บประมาณ มท. ทส. สธ. พณ. กค.
4

3. สาระสาค ัญแผนบูรณาการ
งบประมาณแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ 5 ปี แยกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
1. กระทรวงพลังงาน
2. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. กระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
7. กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณร ัฐวิสาหกิจ
1. ปตท.
2. กฟผ.
3. กฟภ.
4. กฟน.
่ เสริมการ
กองทุนเพือ
่ สง
อนุร ักษ์พล ังงาน
1. กระทรวงพลังงาน
ื้ เพลิง
งบกองทุนนา้ ม ันเชอ
1. กระทรวงพลังงาน
รวม

จานวน
โครงการ
112
96
2

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563
1,132.92
684.54
884.18
600.31
15.00
15.00

2560
550.96
511.78
13.18

2561
785.90
666.45
10.61

1
2
5
5

0.00
0.00
0.00
26.00

7.11
8.11
42.73
50.89

10.00
29.84
126.94
59.36

1
12

0.00
56,494.02

0.00
103,983.39

6
4
1
1
41

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

41
1
1
166

8,446.52
12.93
12.93
65,504.43

2564
805.44
727.01
15.00

รวม
3,959.75
3,389.73
68.79

10.00
0.00
5.43
53.80

10.00
15.00
5.43
33.00

37.11
52.95
180.53
223.05

7.60
136,429.67

0.00
98,724.50

0.00
125,819.29

7.60
521,450.87

41,332.80
52,675.94
5,200.00
4,774.65
2,368.16

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

20,199.13
71,100.05
7,300.00
125.32
1,199.10

44,479.43
81,328.22
0.00
11.64
879.10

163,501.86
321,557.57
21,700.00
14,691.44
13,852.38

2,368.16
0.00
0.00
107,137.44

959.50
0.00
0.00
138,522.09

1,199.10
0.00
0.00

879.10
0.00
0.00
127,503.83

13,852.38
12.93
12.93
539,275.93

100,608.14

5

3. สาระสาค ัญแผนบูรณาการ
งบประมาณแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ 5 ปี แยกตามเป้ าหมายบูรณาการ

เป้าหมาย

จานวน
โครงการ

2560

2561

52

56,474.67

101,139.94

129,362.09

16

95.99

81.80

3 เพิม
่ การผลิตและใช ้
พลังงานทดแทน

67

3,638.16

4 ใช ้พลังงานอย่าง
คุ ้มค่ามีประสิทธิภาพ

31

รวม

166

1 การจัดหาพลังงาน
เพียงพอต่อความ
ต ้องการของประเทศ
2 สร ้างความปลอดภัย
คุณภาพและราคาที่
เหมาะสมเป็ นธรรม

6

งบประมาณ (ล้านบาท)
2562
2563

2564

รวม

88,903.52

107,952.03

483,832.24

20.00

-

-

197.79

3,881.67

7,972.31

10,342.86

18,517.85

44,352.86

5,295.61

2,034.03

1,167.69

1,361.75

1,033.95

10,893.03

65,504.43

107,137.44

138,522.09

100,608.14

127,503.83

539,275.93

ผลดาเนินการ ปี 2560

7

้ า
1. ผลการใชจ
่ ยงบประมาณการบูรณาการ ปี 2560
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน (ไม่ใชง้ บ 15 โครงการ)
1. กระทรวงพล ังงาน (ไม่ใชง้ บ 15 โครงการ)
- สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ื้ เพลิงธรรมชาติ (ไม่ใชงบ
้ 3 โครงการ)
- กรมเชอ
้ 5 โครงการ)
- กรมธุรกิจพลังงาน (ไม่ใชงบ
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
้ 6 โครงการ )
- สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ไม่ใชงบ
้ 1
- สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (ไม่ใชงบ
โครงการ)
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ั ว์
- กรมปศุสต
- กรมสง่ เสริมสหกรณ์
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
งบประมาณร ัฐวิสาหกิจ
1. ปตท.
2. กฟผ.
3. กฟภ.
4. กฟน
งบประมาณกองทุนอนุร ักษ์ (กระทรวงพลังงาน)
- สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ื้ เพลิง (กรมธุรกิจพลังงาน)
งบกองทุนนา้ ม ันเชอ
รวม

จานวน
โครง
การ
57
53
12
9
6
15
10
1
2
1
1
2
2
11
5
4
1
1
17
1
11
5
1
86

งบประมาณ
โครงการ
547.64
508.47
116.75
25.78
95.99
250.60
19.35
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลเบิก
ร้อยละผลเบิกเทียบ
ณ ก.ย. 60
แผน ก.ย.60
476.24
87%
86%
437.52
110.27
94%
21.71
84%
95.78
100%
194.20
76%
15.56
80%
-

13.10
11.32
1.86
26.00
26.00

12.72

97%

11.32
1.40
26.00
26.00

100%
75%
100%
100%

56,494.02
12,663.63
33,876.88
3,200.00
6,753.51
8,446.52
153.00
7,187.96
1,104.60
12.93
65,499.38

32,114.90
8,599.43
18,070.20
1,194.96
3,222.18
755.52
42.82
111.50
601.20
0

57%
68%
53%
37%
48%
9%
28%
2%
54%
0
8

2. การประเมินภาพรวมการดาเนินการ ณ ก ันยายน 2560
รายการ

โครง โครงการ % ผล
การ
ล่าชา้
เบิก
งบประมาณแผ่นดิน
87
สานักงานปลัดกระทรวง
12
1
94
พลังงาน
้ เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
9
3
84
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงาน

6
15

4

100
76

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
ั ว์
กรมปศุสต
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กษ.)

10

1

80

1
1

1

100
86

สวทช. (วท.)
งบรัฐวิสาหกิจ

2
11

6

100
57

งบกองทุนอนุรักษ์

17

4

9

้ เพลิง
งบกองทุนน้ ามันเชือ

1

1

0

85

20

51

รวม

หมายเหตุ
เบิกจ่ายและดาเนินการไม่ถงึ เป้าหมายรายละเอียด ด ังนี้
ล่าช ้า 1 โครงการ โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ เนือ
่ งจากผู ้บริหารของกระทรวงติดภารกิจ
สาคัญอืน
่ จึงไม่สามารถเข ้าร่วมได ้
ล่าช ้า 3 โครงการ เนือ
่ งจาก มีการปรับ TOR ให ้ตรงกับกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง จึงทาให ้ล่าช ้าใน
้ จัดจ ้าง ปั จจุบน
กระบวนการจัดซือ
ั เบิกจ่ายแล ้วเสร็จ
ดาเนินการได ้ตามแผนทัง้ หมด
ล่าช ้า 4 โครงการ
้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในพืน
้ ทีโ่ ครงการพระราชดาริ 5 แห่ง เบิกจ่าย 39 % ติดตัง้ เสร็จสิน
แล ้ว แต่เนือ
่ งจากสเปคของแบตเตอรีผ
่ ด
ิ จาก TOR ต ้องแก ้ไขสัญญาจึงทาให ้การตรวจรับงาน
ล่าช ้า
่ งสอน ล่าช ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานน้ า 3 โครงการ ได ้แก่ โครงการแม่ตน
ื แม่อส
ุ ุ และแม่ฮอ
เนือ
่ งจาก ต ้องปรับแบบก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าใหม่ให ้เข ้ากับเครือ
่ งกังหันผลิตไฟฟ้ า จึงต ้องมีการแก ้ไข
สัญญา
้ ขายไฟฟ้ าเพือ
ล่าช ้า 1 โครงการ ศึกษานโยบายซือ
่ พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณ
้ ในเดือน ธ.ค. 60
ชายแดน เบิกจ่าย 55% จะเสร็จสิน
ดาเนินการได ้ตามแผนทัง้ หมด
ยกเลิกการจัดประชุม 1 ครัง้ เนือ
่ งจากซ้าซ ้อนกับการจัดของ สกพ. และคืนงบประมาณในส่วนของ
การจัดประชุม ทาให ้เบิกจ่ายไม่เต็มจานวน
ดาเนินการได ้ตามแผนทัง้ หมด
้ สุดในเดือน ธ.ค.60
ปี งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ดาเนินรอบตามปี ปฏิทน
ิ ซึง่ สิน
ล่าช ้าจาก โครงการทีต
่ ้องศึกษาและทบทวน EIA & EHIA ใหม่
เป็ นการตัง้ กรอบวงเงินในลักษณะเงินทุนอุดหนุน ซึง่ มีทงั ้ เงินทุนทีม
่ โี ครงการรองรับแล ้วแต่ยงั
ไม่ได ้เบิกจ่าย กับเงินทุนทีต
่ งั ้ กรอบวงเงินไว ้ แต่ยงั มีผู ้ขอรับทุนไม่ครบตามกรอบวงเงิน ทัง้ นี้ หาก
รวมโครงการทีท
่ าข ้อตกลงแล ้วแต่ยงั ไม่ได ้เบิกจ่าย จะมากกว่าร ้อยละ 80 ของวงเงินทีต
่ ัง้ ไว ้
(6,800 ล ้านบาท จาก 8,444.79 ล ้านบาท)
โครงการสารองน้ ามันทางยุทธศาสตร์ (SPR) ปี 2560 ขัดข ้องในกระบวนการจ ้างทีป
่ รึกษา จึงได ้
ยกเลิก TOR และ ดาเนินการใหม่ในปี งบ2561
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เป้า 1
จ ัดหา

ก๊าซธรรมชาติ แก ้ไข พรบ. ปิ โตรเลียม เพือ
่ เปิ ดประมูลภายใน ธ.ค.60 สร ้างเครือข่ายใน 7 พืน
้ ที่
ื่ สารและสารวจความคิดเห็น PDP 1,600 คน
ไฟฟ้า แก ้ปั ญหาการ COD ไม่ได ้ตามเป้ าหมาย สอ
นา้ ม ัน ขยายระบบขนสง่ น้ ามันทางท่อภาคเหนือเริม
่ สร ้างคลัง (เร็วกว่าแผน 2561)





นา้ ม ัน เปิ ดเสรี LPG (เร็วกว่าแผนปี 2561) รักษาเสถียรภาพราคา ปรับราคาสะท ้อนต ้นทุน 96%
ก๊าซธรรมชาติ เริม
่ เปิ ดเสรีกจิ การก๊าซธรรมชาติ
ิ ธิภาพกิจการไฟฟ้ า อาทิ กาหนดหลักเกณฑ์อต
ไฟฟ้า ปรับปรุงประสท
ั ราค่าไฟฐานทีส
่ ะท ้อนต ้นทุน





ี ในฟาร์ม 40 แห่ง (ปศุสต
ั ว์) น้ าเสย
ี โรงแป้ งมัน 5 แห่ง
แทนไฟฟ้า ผลิตก๊าซชวี ภาพจากของเสย
ประหยัดปี ละ 200 ลบ. (สวทช.)
้
แทนความร้อน สง่ เสริมการใชไบโอมี
เทนอัดแทน LPG น้ ามันเตา และก๊าซใน 480 โรงงาน
ึ ษาคุณสมบัต ิ B100 ทดสอบ และพัฒนาให ้ผสมในสด
ั สว่ นสูงขึน
แทนนา้ ม ัน สง่ เสริม B10 โดยศก
้






อุตสาหกรรม ให ้คาปรึกษาและลดพลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก 250 แห่ง
อาคารภาคร ัฐ อบรมเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ ทีต
่ ้องตรวจอาคารในมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน 300 คน
คร ัวเรือน พัฒนาพลังงานชุมชน 238 แห่ง
่ ลงทุนสถานีอด
ภาคขนสง
ั ประจุไฟฟ้ า 100 สถานี จากเป้ าหมาย 150 สถานี

เป้า 4
อนุร ักษ์

เป้า 3
ทดแทน





เป้า 2
กาก ับ

3. สรุปผลการดาเนินการทีส
่ าค ัญ

104

่ ลุม
ผลงานเด่นทีก
่ าหนดขยายผลสูก
่ เป้าหมายทว่ ั ประเทศ

ชุมชน

เกษตรกร

เพิม
่ สมรรถนะบริหารจัด
การพลังงานในชุมชน (สป.พน.)

พัฒนาต ้นแบบการเลีย
้ งโค กระบือ เพือ
่
ั ว์)
ผลิตก๊าซชวี ภาพ (กรมปศุสต




11.32 ล ้านบาท
ฟาร์ม 40 แห่ง 14 จังหวัด
้
สนับสนุน Biogas ใชในเครื
อ
่ งยนต์สบ
ู
น้ า/หั่นหญ ้าเลีย
้ งวัว ใชต้ ้มน้ าร ้อนน้ าล ้าง
ระบบรีดนม หุงต ้มในครัวเรือน

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ.สระแก ้ว


ลดค่าใชจ่้ าย 78,175 บาท/ปี ลงทุน
70,000 บาท คืนทุน 11 เดือน



เพิม
่ รายได ้จากคุณภาพน้ านมดิบทีส
่ งู จึง
ได ้ราคาเพิม
่ ขึน
้ 164,000 บาท /ปี





70.86 ล ้านบาท
238 ชุมชน (OTOP 76 แห่ง)
ให ้คาปรึกษา สนับสนุนเทคโนโลยี

โรงงาน SMEs
สง่ เสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานขนาดกลาง/เล็ก (พพ.)




24.9 ล ้านบาท
250 โรงงาน
้ งงาน
ให ้คาปรึกษาลดใชพลั

กลุม
่ แปรรูปสมุนไพร จ.สระแก ้ว

บ. เก ้า-ห ้า โปร จากัด จ.ปราจีนบุร ี

้
 ลดต ้นทุน ลดใชไฟฟ้
าได ้ 94 %
(15,000 บาท/ปี )



้ งงานทีผ
การใชพลั
่ า่ นมา 7.56 ล ้าน
บาท/ปี



เข ้าร่วมโครงการลงทุน 85,100 บาท
ประหยัดได ้ 1.03 ล ้านบาท/ปี

ิ ค ้า
 ลดระยะเวลา เพิม
่ มูลค่าสน
 สร ้างงาน จาก 50 เป็ น 60 ครัวเรือน
 สร ้างรายได ้ แปรรูปเพิม
่ รายได ้เพิม
่
153,700 บาท/ปี

ผลดาเนินการ ปี 2561
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1. งบประมาณ พ.ศ.2561
เป้าหมายแผนบูรณาการ
1 จัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต ้องการของประเทศ
2 สร ้างความปลอดภัย คุณภาพ และราคาพลังงาน
เหมาะสมเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน
3 เพิม
่ การผลิตและการใช ้พลังงานทดแทน
4 ใช ้พลังงานอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
รวม
หน่วยงาน

งบประมาณแผ่นดิน
1. พน.
- สป.
- ชธ.
- ธพ.
- พพ.
- สนพ.
- สกพ.
ั ว์)
2. กษ. (กรมปศุสต
3. อก. (กรอ.)
4. คค. (สนข.)
5. ศธ.
- ม.ราชภัฎกาแพงเพชร
- มจธ.
ิ
- ม.ราชภัฎสวนดุสต
- ม.อุบลราชธานี
- มก.
6. วท.
- สวทช.
- มว.
รัฐวิสาหกิจ (ปตท./กฟผ./กฟภ./กฟน.)
กองทุนอนุรักษ์
กองทุนน้ ามัน
รวม

ใช ้งบ
56
45
13
5
1
20
6
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
2
11
19
1
87

แผ่นดิน

วงเงิน (ล้านบาท)
กองทุนอนุร ักษ์
ร ัฐวิสาหกิจ

38
14

143.49
81.80

100,993.45
-

3.00
-

101,139.94
81.80

35
20
107

382.69
177.91
785.90

2,952.44
37.50
103,983.39

546.55
1,818.61
2,368.16

3,881.67
2,034.03
107,137.44

โครงการ

โครงการ
ไม่ใช ้งบ
19
19
3
6
3
6
1
1
20

รวม
75
64
13
8
7
23
12
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
2
12
19
1
107

วงเงิน
(ล ้านบาท)
785.90
666.45
138.86
34.82
67.38
390.56
34.82
10.61
7.11
8.11
42.73
2.50
9.20
3.30
21.71
6.03
50.89
25.50
25.39
103,983.39
2,368.16
107,137.44

โครงการ
ต่อเนือ
่ ง
35
33
11
6
3
12
1
1
1
1
11
10
1
57

โครงการ
ใหม่
40
31
2
2
4
11
11
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
9
50

รวม

งบแผ่นดิน
โครงการใหม่
ึ ษากาหนดนโยบาย
 ศก
 วิจัย/ต่อยอด
ึ ษาศักยภาพเตรียมขยายผล
 ศก
 สร ้างเครือข่ายในพืน
้ ที่
โครงการต่อเนือ
่ ง
 ขยายผลการดาเนินการ
 โครงการลงทุนผูกพัน

ลงทุนโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ขยายผลเชงิ พาณิชย์
6

เป้าหมาย
ต ัวชีว้ ัด

แนวทาง

ต ัวชีว้ ัด

โครงการ

รวส./
เงินนอกงบ

งบประมาณ

เป้าหมาย 1 การจ ัดหาพล ังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ




จัดหาก๊าซธรรมชาติตามแผนบริหารจัดการก๊าซ 5,100 ล ้าน ลบฟ./วัน
ปริมาณสารองไฟฟ้ าของประเทศไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 15
สัดส่วนการใช ้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ าไม่เกิน 61%

1.ส่งเสริมให ้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านพลังงาน
ตามแผนการจัดหา PDP Gas Plan Oil Plan



การจัดหาพลังงานดาเนินการภายใต ้ระบบบริหารจัดการทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลและสามารถ
สนับสนุนการลงทุนของประเทศได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาระบบ
สภาวะ
ฉุกเฉิน
พลังงาน

3. ส่งเสริม
ลงทุน/อุตฯ
สร ้าง
มูลค่าเพิม
่

4. พัฒนาปั จจัยแวดล ้อมสนับสนุนการจัดหาและ
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

มีการลงทุน
อุตสาหกรรม
พลังงานตาม
แผนทีก
่ าหนด
อย่างน ้อย 80%

มีระบบสนับสนุนการกาหนดนโยบายด ้านความมัน
่ คงพลังงาน
และสร ้างเครือข่ายทัง้ ต่างประเทศ ส่วนกลาง และภูมภ
ิ าค 6
เรือ
่ ง

ก๊าซ และถ่านหิน กาหนด
นโยบาย/มาตรการเพือ
่ นาไปสู่
การบริหารจัดการก๊าซ และ
ถ่านหินได ้ 4 เรือ
่ ง

ไฟฟ้า โรงไฟฟ้ าตามแผน
PDP สามารถ COD ได ้ตาม
กาหนดอย่างน ้อย 80%
ของกาลังการผลิตทีจ
่ ะ
COD (ไม่รวม NPS)

นา้ ม ัน เริม
่
ก่อสร ้างระบบ
ขนส่งน้ามันทาง
ท่ออย่างน ้อย 1
เส ้นทาง

มีแผนและการ
ฝึ กซ ้อมแผน
รองรับสภาวะ
ฉุกเฉิน 1 ครัง้

ชธ. 7 โครงการ 34.82ลบ.
1. บริหารสัมปทานหมดอายุ /
เปิ ดสารวจผลิตรอบใหม่
2. บริหารจัดการก๊าซในอ่าว
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร ้างความมัน
่ คงพลังงาน
โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรปิ โตรเลียมอย่าง
เป็ นธรรม 7.00 ลบ.
่ มัน
4. สร ้างความเชือ
่ ความ
ไว ้วางใจ และเพิม
่ การมี
ส่วนร่วม ปชช. 6.67 ลบ.
5. พัฒนามาตรฐานการรือ
้
ถอนสิง่ ติดตัง้ ทีใ่ ช ้ในกิจการ
ปิ โตรเลียม 10.36 ลบ.
6. บูรณาการงานถ่านหินให ้
เกิดประสิทธิภาพ9.56 ลบ.
่ มัน
7. สร ้างความเชือ
่ ไว ้ใจ
การมีสว่ นร่วมในพืน
้ ที่
พัฒนาถ่านหิน1.23ลบ.

สนพ. 2 โครงการ 8 ลบ

ธพ. 3 โครงการ
21. สารองน้ามัน
ทาง
ยุทธศาสตร์
22. ขยายท่อ
ขนส่งน้ามัน
ภาคเหนือ
23. ขยายท่อ
ขนส่งน้ามัน
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

สป. 1 โครงการ
1 ลบ.

13. ศึกษาปรับปรุงเกณฑ์
กาลังผลิตไฟฟ้ าสารอง
แผน PDP 8 ลบ.
14. กากับการดาเนินงาน
แผน PDP 2015 รวม
แก ้ปั ญหา COD ไม่ได ้
ตามเป้ า
มว. 1 โครงการ 22.59
ลบ.
15 พัฒนาระบบการวัด
พลังงานไฟฟ้ าและ
คุณภาพไฟฟ้ าเพือ
่
สนับสนุนนโยบายด ้าน
พลังงานประเทศ

ชธ. จัดหาก๊าซ บูรณา
การถ่านหิน

สนพ. กากับไฟฟ้ า
มว.เทียบมาตรฐานวัด

ธพ. สารอง +
ท่อน้ ามัน

ปตท. 5 : 41,332.8 ลบ.
8-12. ท่อส่งก๊าซ/สถานีเพิม
่
ความดัน/LNG Receiving
Terminal

กองทุนอนุร ักษ์ฯ 1
16. เมืองอัจฉริยะ (สนพ.)
กฟผ. กฟภ. กฟน. 4 :
59,660.65 ลบ.
17-20 โรงไฟฟ้ า/ระบบส่ง

-

สป.พน. 11 โครงการ 64.68 ลบ.
่ นร่วมในประเทศ
ข ับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ สร้างการมีสว
1. วิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบต่อนโยบาย 2 ลบ.
2.พัฒนาการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ สป/มท. 13.51 ลบ.
3.ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษา
ขัน
้ พืน
้ ฐาน สป./ศธ. 5 ลบ.
่ มร ้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศ
4.เชือ
เพือ
่ สร ้างพลังการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ทีย
่ ังยืน
่ และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม สป./มท. 10.47 ลบ.
5.สร ้างความรู ้ความเข ้าใจและเจตคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การขับเคลือ
่ นงาน
พลังงานในชุมชน สป./มท. 10.23 ลบ.
สร้างความร่วมมือในการจ ัดหาพล ังงานจากต่างประเทศ
6. ศูนย์ความร่วมมือพลังงานระหว่างประเทศ 2.5 ลบ.
7. โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ 15 ลบ.
8. ประสานความร่วมมือกับประเทศทีม
่ ค
ี วามสาคัญ 2 ลบ
9.บารุงองค์กรพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 2 ลบ.
10.ค่าบารุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC 0.72 ลบ.
11.ค่าบารุงองค์การพลังงานโลก WEC 1.25 ลบ.

1 .พัฒนากลไก
การรองรับสภาวะ
ฉุกเฉินด ้าน
พลังงาน 1 ลบ.
(สป./ธพ./พพ./
ชธ./สนพ./สกพ./
กฟผ./กฟภ./
กฟน./ปตท.)

สป. ระบบสนับสนุน สร ้าง
เครือข่ายใน-ตปท.
-

ปตท. ส่งเสริม
การลงทุน เช่น
อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี

สนพ. 2 โครงการ 12.4 ลบ.
12.ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย แผน
มาตรการทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย กพช. /กบง. 5.4 ลบ
13. ศึกษาและสารวจการใช ้พลังงานในภาคขนส่ง 7 ลบ.

กองทุนอนุร ักษ์ฯ
14. พัฒนาระบบฐานข ้อมูลพลังงานทดแทน 3 ลบ. (สนพ.)

38 โครงการ 101,139.94 ลบ. (งบแผ่นดิน 143.49 ลบ. ร ัฐวิสาหกิจ 100,993.45 กองทุนอนุร ักษ์ 3 ลบ.)
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เป้าหมาย

ต ัวชีว้ ัด

แนวทาง

ต ัวชีว้ ัด

โครงการ

่ น
เป้าหมาย 2 สร้างความปลอดภ ัย คุณภาพ และราคาพล ังงานทีเ่ หมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคสว
นา้ ม ัน
 ราคาน้ ามันสะท ้อนต ้นทุนทีแ
่ ท ้จริง อย่างน ้อย 90%
 มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันนาเข ้า LPG
 สถานประกอบกิจการและผู ้ประกอบการพลังงานที่
ได ้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบต
ั ิ
ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน ร ้อยละ 100

ก๊าซธรรมชาติ
มีมาตรการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

ไฟฟ้า
มีแนวการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
และจ่ายไฟฟ้ า

้ เพลิง ด ้านการค ้า
กากับผู ้ประกอบกิจการน้ ามันเชือ
การสารอง คุณภาพและความปลอดภัย และส่งเสริม
การแข่งขันในการนาเข ้า LPG

กากับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงานก๊าซธรรมชาติ

กากับดูแลและส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้ า

 แนวทางชัดเจนส่งเสริมให ้ผู ้ค ้ารายอืน
่ นาเข ้า LPG
เข ้ามาในประเทศ
 สถานประกอบกิจการและผู ้ประกอบการ ได ้รับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานของ ธพ. 61,175 ราย

มีผู ้ดาเนินการรายใหม่ในโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

มีการศึกษา/กาหนดแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินการในกิจการไฟฟ้ า

ธพ. 3 โครงการ 67.38 ลบ.
1. การเปิ ดเสรี LPG
2. โครงการพัฒนาและเพิม
่ ประสิทธิภาพการกากับ
ดูแลธุรกิจพลังงานด ้านความปลอดภัยแบบ
บูรณาการ 67.38 ลบ.
้ เพลิง
3. ศึกษาการลดชนิดของน้ ามันเชือ

ชธ. 1 โครงการ – ลบ.
1. เปิ ดเสรีกา๊ ซธรรมชาติ

สนพ. 1 โครงการ 6.86 ลบ.
4. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคา
้ เพลิงและก๊าซ LPG 6.86
ขายปลีกน้ ามันเชือ
ลบ.

ธพ. 2 โครงการ
3. สนับสนุนให ้มีสถานี NGV ตามแนวท่อก๊าซ
ธพ./ปตท.
4. จัดตัง้ NGV Terminal Hub ธพ./ปตท.

 ธพ. เปิ ดเสรี LPG กากับกิจการพลังงานทั่ว

 ชธ. เปิ ดเสรีกา๊ ซ
 สนพ. โครงสร ้างราคา

ประเทศ
 สนพ. โครงสร ้างราคา
รวส./
เงินนอกงบ

งบประมาณ

ปตท. 1 โครงการ
5. จัดทา LPG – TPA Code

สนพ. 1 โครงการ 2.28 ลบ.
2. ศึกษาทบทวนค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการ
สาหรับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
(NGV) 2.28 ลบ.

14 โครงการ 81.80 ลบ. (งบแผ่นดิน 81.80 ลบ.)

สนพ. 4 โครงการ 5.28 ลบ.
1. พัฒนาการจ่ายไฟฟ้ าตาม Merit Order
2. ศึกษาทบทวนนโยบายอัตราค่าไฟฟ้ า
ตามช่วงเวลาการใช ้ (TOU rate) สนพ/
สกพ. 5.28 ลบ.
3. กาหนดแนวทางและนโยบายโครงสร ้าง
ค่าไฟฟ้ าสาหรับ EV
4. Internal PPA ของ กฟผ. สนพ./สกพ.
สกพ. 1 โครงการ
5. กาหนดโครงสร ้างอัตราค่าไฟฟ้ าตาม
นโยบายการกาหนดโครงสร ้างอัตราค่า
ไฟฟ้ าประเทศ สกพ.
 สนพ. สกพ.กาหนดนโยบายปรับปรุง

ประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้ า

-
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เป้าหมาย
ต ัวชีว้ ัด
แนวทาง
ต ัวชีว้ ัด

โครงการ

้ ล ังงานทดแทน
เป้าหมาย 3 เพิม
่ การผลิตและการใชพ
ั วนการใชพ
้ ล ังงานทดแทนต่อการใชพ
้ ล ังงานขนสุ
สดส่
ั้ ดท้ายทงหมดไม่
ั้
ตา
่ กว่า 15.1%
้ ตามแผน AEDP
ส่งเสริมพล ังงานทดแทน ทงผู
ั้ ผ
้ ลิต และผูใ้ ช ้ ให้สง
ู ขึน
สัดส่วนการใช ้ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน 3.65 % ของการ
ใช ้พลังงานทัง้ หมด หรือ 3,067.96 ktoe พน.

สัดส่วนการใช ้ความร ้อนจากพลังงานทดแทน 9.13
% ของการใช ้พลังงานทัง้ หมด หรือ 7,665.91 ktoe

ผล ักด ันนโยบายสน ับสนุนการลงทุน
พพ. 2 โครงการ
1.ขยายผล AEDP รายภาค (พพ./สนพ./กฟผ./กกพ./กฟภ.)
2.ศึกษาต ้นทุนพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (FiT)
สนพ. 1 โครงการ
3. SPP Hybrid Firm (สนพ./สกพ.)

ศึกษากาหนดนโยบาย
พพ. 1 โครงการ 3.43 ลบ.
1. ศึกษากาหนดมาตรการภาคบังคับในการใช ้
พลังงานชีวภาพเพือ
่ ผลิตความร ้อนใน
ภาคอุตสาหกรรม พพ./อก. 3.43 ลบ.

ั
ศึกษาศกยภาพเตรี
ยมขยายผล
พพ. 5 โครงการ 14.71 ลบ.
4-8 ศึกษาศักยภาพติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐ 5
ภาค 5 โครงการ พพ./ศธ. 14.71 ลบ.

ั
ศึกษาศกยภาพเตรี
ยมขยายผล
พพ. 3 โครงการ ใชง้ บ 15.18 ลบ.
2. ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได ้ของการ
ผลิต CBG สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
พพ./มท. 3.88 ลบ.
3. ศึกษาโอกาสใช ้ชีวมวลในหม ้อไอน้ าของ
โรงพยาบาล พพ./สธ. 5.54 ลบ.
4. ศึกษา สารวจ ทบทวนพฤติกรรมการเก็บเกีย
่ ว
ผลผลิตทางการเกษตรเพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงค่าคงทีข
่ องอัตราส่วนชีวมวลและค่า
สัมประสิทธิช
์ วี มวลเหลือใช ้ พพ./กษ. 5.76 ลบ.

วิจ ัย พ ัฒนาต้นแบบ
พพ. 1 โครงการ 4.35 ลบ.
9. ศึกษาพัฒนาชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก 4.35 ลบ.
ั
กรมปศุสตว์
1 โครงการ 10.61 ลบ.
10. ต ้นแบบเลีย
้ งโค กระบือผลิตก๊าซชีวภาพ 10.61ลบ.
สวทช. 1 โครงการ 25.5 ลบ.
11. พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ 25.5 ลบ.
ศธ. 4 โครงการ 21.03 ลบ.
12. พัฒนาชุมชนบริหารจัดการและนาขยะไปใช ้ด ้านพลังงานใน
พืน
้ ทีช
่ ายฝั่ งทะเลอ่าวไทยตอนบน มจธ 9.20 ลบ
13. ศูนย์เรียนรู ้พลังงานสีเขียวโดยการมีสว่ นร่วม มก. 6.03 ลบ.
14. พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับชุมชนต ้นแบบในการประยุกต์ใช ้
กับเกษตรอินทรีย ์ มรภ.กาแพงเพชร 2.5 ลบ
ิ 3.3 ลบ.
15. พลังงานสะอาดมุง่ สู่ ม.สีเขียว มรภ.สวนดุสต

้ เพลิงชีวภาพเ 2.32 % ของการ
สัดส่วนใช ้เชือ
ใช ้พลังงานทัง้ หมดหรือ 1,951.36 ktoe

พพ. 1 โครงการ
1. โครงการติดตาม รวบรวมข ้อมูลอุปสงค์้ เพลิงชีวภาพ พพ./
อุปทานในการส่งเสริมเชือ
กษ./พณ./อก./กค.

ลงทุน
พพ. 7 โครงการ 287.89 ลบ.
16-22 เขือ
่ นไฟฟ้ าพลังน้า 7 โครงการ 287.89 ลบ.

รวส./
เงินนอกงบ

งบประมาณ

กองทุนอนุร ักษ์ 2 โครงการ 56.36 ลบ. (พพ.)
23-24 ผลิตไฟฟ้ าแหล่งน้าพุร ้อน พลังงานทดแทนในเขตอุทยาน
กฟผ. 2,952.44 ลบ.
25 พัฒนาระบบส่งเพือ
่ รองรับ

กองทุนอนุร ักษ์ 4 โครงการ 479.68 ลบ.
5-8 อาทิ สนับสนุนติดตัง้ ระบบอบแห ้ง มาตรการ RHI
พลังงานชุมชน สป.

กองทุนอนุร ักษ์ 1 โครงการ 10.5 ลบ.
้ เพลิง
2. กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณราคาเชือ
ชีวภาพ สนพ. 10.5 ลบ.

35 โครงการ 3,881.68 ลบ. (งบแผ่นดิน 382.69 ลบ. ร ัฐวิสาหกิจ 2,952.44 ลบ. กองทุนอนุร ักษ์ 546.55 ลบ.)
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เป้าหมาย

้ ล ังงานอย่างคุม
เป้าหมาย 4 มีการใชพ
้ ค่าและมีประสิทธิภาพ

ต ัวชีว้ ัด

ั วนการใชพ
้ ล ังงานขนสุ
สดส่
ั้ ดท้ายต่อหนึง่ หน่วยผลิตภ ัณฑ์มวลรวมในประเทศ (EI) ไม่เกินกว่า 8.18 KTOE/พ ันล้านบาท ในปี 2561
้ 1,619 KTOE ในปี 2561)
(ประเทศประหย ัดพล ังงานเพิม
่ ขึน

แนวทาง
ต ัวชีว้ ัด

โครงการ

้ ล ังงานตาม EEP
สน ับสนุนเพิม
่ ประสิทธิภาพใชพ
ภาคอุตสาหกรรม

อนุรักษ์ พลังงานขนส่ง (EE7)

ผลประหยัดพลังงานเพิม
่ 63 Ktoe

ผลประหยัดพลังงานเพิม
่ 796 Ktoe

พพ. 1 โครงการ 50.00 ลบ.
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (5 ภาค) 50 ลบ.

พพ. 1 โครงการ 5 ลบ.
1 การบูรณาการเพือ
่ ผลักดันการ
ใช ้เกณฑ์มาตรฐานสาหรับการ
ก่อสร ้างอาคารใหม่ (Building
Energy Code ; BEC) 5.00
ลบ. พพ./มท.

สป. 1 โครงการ 73.18
ลบ.
1. โครงการเพิม
่ สมรรถนะด ้าน
การบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับตาบล
และวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
73.18 ลบ. สป./มท.

สนข. 1 โครงการ ใชง้ บ 8.11 ลบ.
1. ศึกษาวิเคราะห์ต ้นทุนส่วนเพิม
่ ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
มาตรการและนโยบายด ้านการขนส่ง
เพือ
่ การใช ้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 8.11 ลบ.

กรอ. 1 โครงการ 7.11 ลบ.
2. เพิม
่ ประสิทธิภาพหม ้อน้ าใน
ภาคอุตสาหกรรม 7.11 ลบ.

 พพ. + กรอ. ร่วมลดใช ้

พลังงานในโรงงานทัว่ ประเทศ
 มว. Energy Meter

งบประมาณ

อาคารขนาดเล็ก/ทีอ
่ ยู่อาศัย

ผลประหยัดพลังงานเพิม
่ 126 Ktoe

มว. 1 โครงการ 2.80 ลบ.
3. พัฒนาเทคนิคการวัดเพิม
่
ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กทีใ่ ช ้พลังงานสูง 2.80
ลบ.

รวส./
เงินนอกงบ

อาคารขนาดใหญ่

ผลประหยัดพลังงานเพิม
่ 634 Ktoe

กองทุนอนุร ักษ์ 5 โครงการ
1,029.26
4-7 มาตรการสนับสนุน อาทิ บังคับใช ้
EERS Demand Response
8. สนับสนุนการขับเคลือ
่ นและเพิม
่
ประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม

ศธ. 1โครงการ 21.71 ลบ.
2. อาคารต ้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด ้านพลังงาน ม.อุบลราชธานี
21.96 ลบ.

พพ. 1 โครงการ 10 ลบ.
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบมีสว่ นร่วมในอาคารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
พพ./สป. 10.00 ลบ.

 พพ.+มท. BEC
 ศธ. อาคารต ้นแบบ

 สป. พลังงานชุมชน
 พพ. ลดใช ้พลังงานอาคาร

กองทุนอนุร ักษ์ฯ 4 โครงการ
1,279.21 ลบ.
3-4. สนับสนุนมาตรการด ้านการเงิน
และการเปลีย
่ นอุปกรณ์ภาครัฐ อาทิ
เปลีย
่ นอุปกรณ์ใน รพ.ภาครัฐ EUI
5.อนุรักษ์ พลังงานอาคารควบคุม
6. ส่งเสริมองค์ความรู ้ BEC

กองทุนอนุร ักษ์ฯ 1 โครงการ
24.78 ลบ.
3. ส่งเสริมการใช ้เครือ
่ งจักร/
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงทีไ่ ด ้รับ
ฉลากประหยัดพลังงงาน
กฟผ. 37.50 ลบ.
4. ฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5

สนพ. 1 โครงการ
2. จัดทามาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
สถานีอด
ั ประจุไฟฟ้ า

 สนข. ทาแผนและกากับการลด

พลังงานภาคขนส่ง

ขนาดเล็ก

-

20 โครงการ 2,034.03 ลบ. (งบแผ่นดิน 177.91 ลบ. ร ัฐวิสาหกิจ 37.5 ลบ. กองทุนอนุร ักษ์ 1,818.61 ลบ.)
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2. ประโยชน์ทป
ี่ ระเทศและประชาชนจะได้ร ับ
เป้าหมาย
1 การจัดหาพลังงาน
เพียงพอต่อความ
ต ้องการของประเทศ

โครง
การ
38
(21)

งบ
ผลผลิตทีส
่ าค ัญปี 2561
(ลบ.)
101,139.94  ปิ โตรเลียม : รักษาระดับการผลิตก๊าซในประเทศประมูล
สัมปทานทีจ
่ ะหมดอายุ ขยายกาลังการแปรสภาพ LNG
(143.49)
 ไฟฟ้ า : ผลักดันให ้โรงไฟฟ้ า COD ได ้ตามกาหนด
 น้ ามัน : เริม
่ สร ้างระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ
 ระบบสนับสนุน ขยาย อสพน. สร ้างความเข ้าใจในพืน
้ ที่
อ่อนไหว

2.สร ้างความปลอดภัย
คุณภาพ และราคา
เหมาะสมเป็ นธรรม

14
(4)

3. เพิม
่ การผลิตและ
การใช ้พลังงาน
ทดแทน

35
(23)

4 มีการใช ้พลังงาน
อย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิ ภาพ

20
(8)

81.80
(81.80)

3,881.68
(382.69)

2,034.03
(177.91)

 ส่งเสริมการแข่งขันในการนาเข ้า LPG เสรี
 เปิ ดเสรี และส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติ

ั
ผลสมฤทธิ
์
 ประเทศมีความมัน
่ คงพลังงาน โดยมี
สารองไฟไม่น ้อยกว่า 15% ใช ้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ าไม่เกิน 61%
จัดหาก๊าซ 5,100 ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ /วัน
 สนับสนุนการลงทุนและการใช ้พลังงาน
ประชาชนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
 รัฐบาลลดการผูกขาด และสร ้างการ
แข่งขันในทุกกิจการพลังงาน
 ประชาชนเข ้าถึงการใช ้พลังงานในราคาที่
เป็ นธรรม และมีคณ
ุ ภาพ

 ปรับปรุงประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้ า ทบทวนนโยบายค่า
ไฟฟ้ าตามช่วงเวลา (TOU rate) และจ่ายไฟฟ้ าตาม Merit
Order
 แทนไฟฟ้ า ขยายผลใช ้ AEDP รายภาค สร ้างต ้นแบบและ  สัดส่วนการใช ้พลังงานทดแทนต่อการใช ้
ขยายผลในเรือ
่ งสาคัญ อาทิ เทคโนโลยี Co-firing ต ้นแบบ
พลังงานขัน
้ สุดท ้ายปี 2561 ไม่ต่ากว่า
เลีย
้ งโค กระบือผลิตก๊าซชีวภาพ
15.1%
 ประเทศลดการนาเข ้าพลังงานและกระตุ ้น
 แทนความร ้อน มีผลการศึกษาการใช ้ชีวมวลในหม ้อไอน้ า
การลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ของ รพ. ทั่วประเทศ มีการผลักดันเชิงนโยบาย ได ้แก่
ของประเทศ
มาตรการบังคับในการใช ้พลังงานชีวภาพเพือ
่ ผลิตความร ้อน
ในภาคอุตสาหกรรม Renewable Heat Incentive
 แทนน้ ามัน มีข ้อมูลอุปสงค์-อุปทานใช ้บริหารจัดการ
 อุตสาหกรรม SMEs ลดใช ้พลังงาน 600 โรงงาน

 Energy Intensity ไม่เกิน 8.18 KTOE/
พันลบ.
 อาคารขนาดใหญ่ เจ ้าหน ้าทีโ่ ยธา/ท ้องถิน
่ มีความรู ้ตรวจสอบ  สร ้างงานสร ้างรายได ้ให ้ประชาชนจากการ
แบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานพลังงานการก่อสร ้างอาคาร
ลดต ้นทุนด ้านพลังงานในการผลิต
ใหม่ 10,000 ตรม. (BEC)
ผลิตภัณฑ์ และ 7,600 ครัวเรือนลดการ
ใช ้พลังงานลงได ้ 10%
 ครัวเรือน ผลักดันพลังงานชุมชน
 ภาคขนส่ง มีการลาดับความสาคัญโครงการ และจัดทา
่ ารลดพลังงานในภาคขนส่งได ้อย่างมี
Action Plan นาไปสูก
ประสิทธิภาพ

รวม

107

107,137.44
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