
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 4/2557 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/07/๕7 - 30/09/57 
 
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.  
ปีงบประมาณ 2557 สนพ. ได้ด าเนินการจัดท า

ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์  และได้จัดแจ้งผลการพิจารณาต่อ
ผู้บริหารได้ตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยมีการเผยแพร่วิธีการ
และเง่ือนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการด 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) 

 
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

 
พน. (สนพ.) 

สนอ. 
 

 
- 

การด าเนินการของ สนพ. 
๑. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ระยะที่ 1 

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่
ระยะที่ 1  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลั งงาน ด า เนินการโดยมหาวิทยาลัย             
เชียงใหม่ มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 
2553 – 21 มิถุนายน 2557 โดยมี เป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
รองรับของเสียจากไก่เลี้ยง ในโรงเรือนจ านวนประมาณ    

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 

ระบบ 5 ล้านตัว คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด 
8.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถทดแทนก๊าซหุงต้ม
ประมาณ 227,700 กิโลกรัมต่อปี หรือทดแทนการใช้
น้ ามันเตา 181,500 ลิตรต่อปี หรือทดแทนการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 9 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกประมาณ 67,567 ตัน CO2-eq ต่อปี 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 

1) รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
2) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมเข้าร่วม

โครงการ 
3) ลงนามในสัญญาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

ชีวภาพ 
4) ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
5) เดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และติดตามการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้ก๊าซฯ ที่ระบุไว้ตามสัญญา 
6) จัดสัมมนาของหน่วยงาน/บริษัทที่ปรึกษา/กลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ 
7) รายงานผลต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2557 (1 กรกฎาคม
2557 – 30 กันยายน 2557) โครงการได้ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 ราย 
สามารถผลิตก๊ าซชีวภาพรวมได้ ไม่น้อยกว่ า 16.59           
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงาน
เชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 86.6 ล้านบาท สามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 135,872 ตัน 
CO2-eq ต่อปี  ซึ่ งผลการด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

   พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- ๒. โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์
กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

จากการริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและขยายผลการสร้าง
ระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านเก่าร้าง จ ากัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ โดยได้ก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนเพื่อรมยางแผ่นได้ถึงร้อยละ 20 - 30 จึงได้มีแนวคิด
ขยายผลไปยังกลุ่มสหกรณ์ยางพาราอื่นๆ ของประเทศไทย 
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์       
กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนเงินค่า
ก่อสร้าง และค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าการก่อสร้าง 
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา



 

 -๓- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการ ตั้ งแต่วันที่  23 สิงหาคม 2555 – 22 
พฤษภาคม 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างและติดตั้ง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียจากการท ายางแผ่น
รมควัน/ผึ่งแห้ง 5 ล้านกิโลกรัม โดยเมื่อติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด
ประมาณ 105,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และประเมินว่า
จะสามารถน าไปทดแทนไม้ฟืนที่ใช้ในการรมควันยางได้
ประมาณ 1 ล้านกิโลกรัมต่อปี ท าให้ลดการปลดปล่อย    
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 800 ตัน CO2-eq ต่อปี 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 

1) รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
2) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมเข้าร่วม

โครงการ 
3) ลงนามในสัญญาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

ชีวภาพ 
4) ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
5) เดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และติดตามการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้ก๊าซที่ระบุไว้ตามสัญญา 
6) จัดสัมมนาของหน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ดูแลระบบ 
7) รายงานผลต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2557 (1 กรกฎาคม
2557 – 30 กันยายน 2557) มีผู้ประกอบการลงนาม  
ในสัญญาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จ านวน 10 แห่ง โดย
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จทั้งหมด ส่งผลให้ 
สหกรณ์อยู่ระหว่างการเริ่มต้นเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการเดินระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- 
 

๓. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : 
โดยมี โครงการทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้า          
ในรูปแบบ Feed-in tariff 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2557 (1 กรกฎาคม
2557 – 30 กันยายน 2557) สนพ. ได้ด าเนินการศึกษา
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
ส าหรับปี 2557 ตลอดจนทบทวนสมมติฐานทางด้านเทคนิค
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
ค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า ค่าประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า          
ค่าเช้ือเพลิง และสมมติฐานทางการเงิน ได้แก่ สัดส่วน
หนี้สินต่อทุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาใช้คืนเงินกู้ 
อัตราเงินเฟ้อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว 



 

 -๔- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

และ กพช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้เห็นชอบ    
ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT  

ดังนี้  
1) แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน  
2) แบบติดตั้งบนหลังคา 
3) แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ

และสหกรณ์การเกษตร  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ส าหรับเช้ือเพลิง
ประเภทอื่นอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอผู้บริหารกระทรวง
พลังงาน และ กพช. เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ต่อไป 

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- 
 

๔. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล 

ปีงบประมาณ 2553 สนพ. ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
และความร้อนของอุตสาหกรรมน้ าตาล จากผลการศึกษา
พบว่าโรงน้ าตาลมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้าและความร้อนอีกจ านวนมากแต่เนื่องจากการด าเนิน
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต หรือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ายังไม่สามารถจัดท าได้
ทันที เนื่องจากต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงกากอ้อยท่ีประหยัด 

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2556 สนพ. จึงได้ขอรับ
เงินสนับสนุนกองทุนฯ เป็นจ านวนเงิน 28.64 ล้านบาท 
โดยได้จัดจ้าง บริษัท เอนโซล จ ากัด ด าเนินการศึกษา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ไฟฟ้า และความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล ระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต่ 10 มกราคม 2556 – 9 กรกฎาคม 
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาการน าความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างครบวงจร ทั้งในด้าน
เทคนิค วิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบมี
ความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล และยัง
สามารถท าให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่ ชัดเจน ในการจัดท า
มาตรการช่วยเหลือการจัดท าแผนระบบส่งไฟฟ้า หรือ
มาตรการสนับสนุน ทางการเงิน  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2557  ได้ด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 



 

 -๕- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

(Pre-Feasibility Study) ในเชิงเทคนิค การเงิน/เศรษฐศาสตร์ 
และสังคม/สิ่งแวดล้อมของโครงการที่ยังไม่ได้ลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ จ านวน 42 โรงงาน และคัดเลือกโรงงาน  
ที่มีความพร้อม 6 โรงงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โดย
ละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าฯ (Full-Feasibility Study) 
และการจัดท า “สรุปข้อสนเทศ”/“บันทึกเสนอขอเงินกู้” 
(Information Memorandum) จากนั้นคัดเลือกและสนับสนุน
โรงงานที่มีความสนใจลงทุน 3 โรงงาน ซึ่งประกอบด้วย 
(1) โรงงานน้ าตาลนครเพชร (2) โรงงานน้ าตาลครบุรี 2 
(3) โรงงานน ้าตาลและอ้อยตะวันออก โดย เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ สนพ. ได้จัดสัมมนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โครงซึ่งน าเสนอขั้นตอน และผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ทั้งหมด และเชิญตัวแทนผู้บริหารของโรงงานน้ าตาลที่ได้รับ
คัดเลือก มาน าเสนอประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะที่โรงงานน้ าตาล
ต้องการให้ภาครัฐ สนับสนุนเพื่อให้ โรงงานน้ าตาล
ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบไอน้ าแรงดันสูงเพิ่มมากขึ้น 

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.) 
สนอ. 

- การด าเนินการของ สนพ. 
การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

การจัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2556 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
และจาก ครม. เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2556  

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดยสรุป
สาระส าคัญของแผนฯ มีการขับเคลื่อนภายใต้ 5 กลยุทธ์ 
ซึ่งประกอบด้วย 34 มาตรการ  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2557 สนพ. ได้เริ่ม
ด าเนินการ ตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการ โดยผ่าน
กลไกภาครัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อาทิ
มาตรการด้านการบังคับใช้ พ.ร.บ. การติดฉลากอุปกรณ์
แบบสมัครใจ การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุน 
ESCO ก าร วิ จั ย / ส า ธิ ต  ก ารพัฒนาบุ ค ลากร  และ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และในอนาคตจะด าเนินการ      
ในกลุ่มมาตรการที่ยังไม่ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งหมด 
ได้แก่ (1) มาตรการบังคับติดฉลากรถยนต์  (2) มาตรการ
บังคับติดฉลากอาคาร และ (3) มาตรการสนับสนุนติดฉลาก
บ้านท่ีอยู่อาศัย  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ทบทวนการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 - 
2573)  

 


