
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 2/2558 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/01/๕8 - 31/03/58 
 
๑. การจัดท ากฎหมาย   
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ - - - - - 
๒ - - - - - 

 
๒. การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ มาตรา ๕๙ ส่ วน ราชการต้ อ ง
จัดท าขั้นตอนและ
กระบวนการเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องราวร้อง
ทุกข์ได้และจัดแจ้ง
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า
อย่างรวดเร็ว 

พน. (สนพ.) 
สบก. 

- การด าเนินการของ สนพ.  
1. สนพ. ได้จัดท าขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้

ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  โดยมีการ
เผยแพร่วิธีการและเง่ือนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ
การด าเนินการของ สนพ. ผ่านการประชาสัมพันธ์ ดังนี ้
1) แผ่นพับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน  
2) เว็บไซต์  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

www.eppo.go.th 
3) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
4) ศู นย์ บ ริ ก า ร ข้ อมู ลภ าครั ฐ เ พื่ อป ร ะชาชน 

(Government Contact Center : GCC) 
5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 

(www.eppo.go.th/infocenter) 

2. ศึกษานโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และทบทวนแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน พ.ศ. 2557 โดยได้คณะท างานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
2/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณา 
ดังนี้ (1) ร่างประกาศส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ (2) ร่างระเบียบส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 

3. มีการเผยแพร่ประกาศส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความ

http://www.eppo.go.th/
http://www.eppo.go.th/infocenter


 

 -๒- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ และระเบียบส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557  

4. จัดโครงการอบรมและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและป้องกัน   
การเกิดข้อร้องเรียนในกระบวนการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ ว  มีประสิทธิภาพสู งสุดต่อองค์กร  ดั งนี้          
(1) การจัดอบรม เรื่อง ท ามะ.ธรรมะ เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 (2) จัดส่ งเจ้ าหน้าที่ เข้ าร่ วม          
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดวิธีการ
คัดเลือก สรรหาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตาม
หลักสูตรอบรม และร่างคู่มือ เพื่อไปท าหน้าที่เป็น
วิทยากรตัวคูณ ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้
ทุจริต" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 (3) จัดอบรม
หลักสู ตร  "การสร้ า ง เครื อข่ ายภาครั ฐต่ อต้ าน          
การทุจริต" แก่บุคลากรภายใน สนพ. เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2558 (4) ประกาศเกียรติคุณ และมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  "การสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต" ภายใต้โครงการ 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 

๒ มาตรา ๘๖ (๓) กา รส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย 
พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
พลังงานทดแทน ซึ่ง
ไ ด้ จ า กธ ร รมชา ติ 
แ ล ะ เ ป็ น คุ ณ ต่ อ
สิ่ ง แวดล้อมอย่ า ง
ต่อเนื่อง  และเป็น
ระบบ 

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- การด าเนินการของ สนพ. 
๑. โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์

กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

จากการริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและขยายผลการสร้าง
ระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านเก่าร้าง จ ากัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ โดยได้ก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนเพื่อรมยางแผ่นได้ถึงร้อยละ 20 - 30 จึงได้มีแนวคิด
ขยายผลไปยังกลุ่มสหกรณ์ยางพาราอื่นๆ ของประเทศไทย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุน
สวนยาง ระยะที่ 1 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ได้สนับสนุนเงินค่าก่อสร้าง และค่าที่ปรึกษา
ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
70 ของมูลค่าการก่อสร้าง มีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียจากการท ายางแผ่น
รมควั น / ผึ่ ง แห้ ง  5 ล้ า นกิ โ ล ก รั ม  ด าเนิ นการโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2558    
ทั้งนี้เมื่อติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จจะสามารถ
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 105,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ
ประเมินว่าจะสามารถน าไปทดแทนไม้ฟืนที่ใช้ในการรมควัน
ยางได้ประมาณ 1 ล้านกิโลกรัมต่อปี ท าให้ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 800 ตัน CO2-eq ต่อปี  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2558 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้
เสร็จสิ้น 10 แห่ง แล้ว โดยได้เริ่มเดินระบบ และมีการน าก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์แล้วทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซ
ชีวภาพ ที่ผลิตได้ 124,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ตาม
สัญญาที่ผู้ประกอบการลงนามกับมอ. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ป ี(200 วัน) 
จึงจะถือว่าโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการจะ
สามารถเดินระบบได้ครบระยะเวลาดังกล่าว ภายในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2558  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการเดินระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และให้ค าปรึกษาแกผู่้ประกอบการเพื่อให้
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะที่ 2 จ าเป็นต้องน าผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 เข้ารับการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานก่อนเพื่อ ให้ทราบความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความยั่งยืนของการเดินระบบ ตลอดจนผล
ตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าโครงการฯ ระยะที่ 2 ต่อไปได้ 

   พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ระยะที่ 2 

สนพ. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวน
มาก จึงได้มีแนวคิดในการด าเนินงานโครงการฯใน ระยะที่ 2  
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (มช.)          
มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 – 
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ และผู้ประกอบการผู้รวบรวมมูล
ไก่ทั่วประเทศ คิดเป็นจ านวนไก่ไม่น้อยกว่า 5 ล้านตัว       
เร่งก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพสูง ตลอดจนใช้ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้เป็นพลังงาน
ทดแทน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับมูลสัตว์ และพืชพลังงาน 
โดยกองทุนฯ ได้สนับสนุนเงินค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
และค่ าที่ ป รึ กษาออกแบบระบบผลิ ตก๊ าซ ชีวภาพ           
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการก่อสร้าง        
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) ฟาร์มขนาดใหญ่ ไม่เกิน 12.50 
บาทต่อไก่ 1 ตัว (2) ฟาร์มขนาดกลาง ไม่เกิน 16.75 บาทต่อ
ไก่ 1 ตัว (3) ฟาร์มขนาดเล็ก ไม่เกิน 21.75 บาทต่อไก่ 1 ตัว 

โดยเมื่อโครงการสิ้นสุดลงคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 13.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะ
ถูกน าไปใช้ เป็นพลั งงานไฟฟ้ าได้ ไม่น้ อยกว่ า 19.80           
ล้านกิโลวัตต์ ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 77.22       
ล้านบาท/ปี สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 3,745 
ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 3.74 ล้านบาท/ปี  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2558 สนพ. ได้คัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 26 ราย คิดเป็นจ านวน
ไก่  5.39 ล้ านตั ว โดยได้ลงนามในสัญญากับ มช. แล้ว               
เป็นจ านวน 14 ราย คิดเปน็จ านวนไก่ 4.43 ล้านตัว ในสัดส่วน 
ดังนี้ (1) ฟาร์มขนาดใหญ่ 2.70 ล้านตัว (2) ฟาร์มขนาด
กลาง 7.20 แสนตัว (3) ฟาร์มขนาดเล็ก 1.01 ล้านตัว 
และก าลังอยู่ ระหว่างการเริ่มต้นส ารวจ และออกแบบ
รายละเอียดเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการด าเนินการ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด 

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- ๓. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : 
โดยมี โครงการทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้า          
ในรูปแบบ Feed-in tariff  
การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2558 (1 มกราคม 

– 31 มีนาคม 2558)  สนพ. ได้จัดท าอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 
2560 ใน 5 ประเภทเช้ือเพลิง เสนอต่อ กพช. เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 และ กพช. ได้มีมติเห็นชอบ อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานน้ า พลังงานลม 

และเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างครบวงจรและ
ครอบคลุมทุกประเภท สนพ. จึงได้ศึกษาและจัดท าอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in tariff (FiT) 
ส าหรับ ปี 2558 – 2562 โดยได้น าเสนอต่อ กพช. เมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2558 โดย กพช. ได้มีมติเห็นชอบให้รับซื้อ
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในปริมาณ 50 เมกะวัตต์ โดยนับเป็น
ส่วนเพิ่มจากเป้าหมายตามกรอบแผน AEDP และก าหนดอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในรูปแบบ FiT ส าหรับ
การประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 – 
2562 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 



 

 -๕- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

1) โรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิมทีม่ี
อยู่ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และมีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม (VSPP ทุกขนาด) ราคา 5.08 บาท/หน่วย 
ระยะเวลา 20 ปี 

2) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรมบริหารจัดการอุตสาหกรรม (VSPP ทุกขนาด) ราคา 
6.08 บาท/หน่วย ระยะเวลา 20 ปี 

3) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าและอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (VSPP ทุกขนาด) 
ราคา 6.08 บาท/หน่วย ระยะเวลา 20 ปี 

โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 กลุ่ม สามารถน ากากขยะอุตสาหกรรม
ทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตรายมาใช้เป็นเชื้อเพลิง          
ในการผลิตไฟฟ้าได้ และโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้อัตรา FiT Premium 
0.50 บาทต่อหน่วย 

ส าหรับแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรมนั้นมอบหมายให้ กบง. รับไปพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบในรายละเอียด และตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ออกหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อม
รายงานความคืบหน้าต่อ กพช. ในครั้งต่อไป 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : อยู่ระหว่างด าเนินการ
จั ด เก็ บข้อมู ลต้นทุนราคา  และข้อมู ลด้ าน เทคนิ ค            
จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆ 

3 มาตรา 87 (1) ส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่ วนร่ วม ในการ
ก าหนดนโยบายและ
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

- การด าเนินการของ สนพ. 
1. แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า   
ที่เพ่ิมขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2558 (1 มกราคม 
– 31 มีนาคม 2558) คณะอนุกรรมการพยากรณ์และ
จัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (คณะ
อนุกรรมการฯ) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2558 เพื่อจัดท าร่างแผน PDP 2015 ในรายละเอียด
และพิจารณาร่างแผนทางเลือก PDP 2015 โดยที่ประชุม
ได้มีมติให้ สนพ. ไปจัดท าแผนทางเลือก PDP 2015 โดย
ให้สัมพันธ์กับราคาค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับต้นทุนเช้ือเพลิง  

สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะท างานจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้ทบทวนแผนทางเลือกฯ 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
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การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2558.โดยทีป่ระชุมได้มีมติมอบหมายให้ สนพ. 
ไปจัดท าแผนทางเลือกฯ เพิ่มเติมในกรณีแผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEDP) มีผลการประหยัดคิดเป็น 50%         
จากเป้าหมาย เพื่อเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่ สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุผลได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยให้
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจึง
ได้น ามติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เข้าหารือต่อที่
ประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2558        
เพื่อพิจารณาปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ระยะยาวของประเทศ กรณีแผน EEPD มีผลประหยัดคิด
เป็น 50% โดยที่ประชุมจะน าเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : สนพ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะน ามาเสนอแผนทางเลือกฯ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัด
ในเดือน เมษายน 2558 ซึ่งหากท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ   
ในรายละเอียดและแผนทางเลือก PDP 2015 ก็สามารถ
น าไปใช้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และน ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผลเพื่อเสนอ กพช. และ ครม. ต่อไป 

     2. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ 

สนพ. ได้ด าเนินการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
(พ.ศ.2554-2573) พร้อมทั้งจัดท าร่างมาตรการและ
เป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) 
โดยมี เป้ าหมายลดความเข้มการใช้พลั งงาน (Energy 
Intensity) ลง 30% ในปี 2579 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 
หรือประมาณ 52,148 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)    

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2558 (1 ตุลาคม 
2557 – 31 ธันวาคม 2557) สนพ. ได้หารือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และได้น าข้อมูลมาวิ เคราะห์ 
ประมาณความต้องการใช้พลังงาน และศักยภาพในการลด
การใช้พลังงาน จึงได้กรอบมาตรการที่ต้องด าเนินงาน 9 
มาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการใช้กฎระเบียบและกฎหมาย 
(บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (SEC) ส าหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม) (2) มาตรการใช้เกณฑ์
มาตรฐาน และการติดฉลากอาคาร (BEC) (3) สนับสนุน
การผลิตและการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (HEPs 
เครื่องปรับอากาศ ฉลากรถยนต์ และฉลากเตา) และ 
(MEPs ตู้เย็น) (4) สนับสนุน จูงใจ (ด้านการเงิน) (SOP, 
DSM Bidding, Soft loan, ESCOs, Tax Incentive)    
(5) ส่งเสริมหลอด LED (6) อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง (7) 
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กระตุ้นและปลูกจิตส านึก (8) พัฒนาหลักสูตร และ (9) 
วิจัยพัฒนา 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : สนพ. จะจัดท า
รายละเอียดมาตรการของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2558 – 2579 โดยจะจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อร่างแผนอนุรักษ์พลังงานจากทุกภาคส่วนก่อน
น าเสนอแผนอนุรักษ์พลังงานต่อ กพช. ต่อไป 

 


