
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่ องในการด าเนินการ 
และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ           
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถ     
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถ              
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลติไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 

พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้า งพื้นฐาน และ

พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
4. พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร 

จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
5. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
6. พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 
โครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. มี 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage)   
2. โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)      
3. โครงการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในประเทศไทย      

โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะ 2         
4. นโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)      

นโยบาย SPP Hybrid Firm            
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ปีที ่1 ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560) 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เอกสารแนบ 
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1. ชื่อโครงการส าคัญ  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage)  
 ภายใต้แผนแม่บท   แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP)  
 ภายใต้แผนบูรณาการ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)  
 กรมที่รับผิดชอบ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่  7   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่   1  
1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการส าคัญ 

 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตที่ส่งผลกระทบหรือให้ประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 
  เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา สาธิต 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) ที่มีในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงานส ารองจากต่างประเทศ       
1.3 เป้าหมายของโครงการส าคัญ 

1) การประยุกต์ใช้งานจริงของระบบกักเก็บพลังงานในเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ด้านความมั่นคง นิคมอุตสาหกรรม พลังงาน
ทดแทน พื้นที่ห่างไกล และยานยนต์ โดยเกิดผลงานประยุกต์ใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างโอกาสด้าน
การตลาดกระตุ้นการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศ     

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า และ/หรือเทียบเท่าต่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในการพัฒนาเทคโนโลยีและทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ      
1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการส าคัญ 

1) ได้ต้นแบบระดับสาธิต (ภาคสนาม) การกักเก็บพลังงาน ส าหรับการประยุกต์การใช้งานในด้านความมั่นคง นิคม
อุตสาหกรรม พลังงานทดแทนชุมชนห่างไกล และการใช้งานในยานยนต์  อย่างน้อย 5 ต้นแบบ     

2) ได้ต้นแบบวัสดุ/อปุกรณ ์หรือนวัตกรรมเกี่ยวเนื่องส าหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยที่เทียบเท่ากับ
ต่างประเทศ (ระดับห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม) อย่างน้อย 5 ต้นแบบ        

3) ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี    
1.5 วิธีด าเนินงาน  

1) พัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดท าเอกสารเชิญชวน (Request for Proposal: RFP) เพื่อ
ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชักชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมโครงการ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ  

2) พิจารณาข้อเสนอตามเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนที่ได้ก าหนดไว้ และน าเสนอคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Technical Committee) เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการและจัดท าความเห็น
เสนอคณะท างานก ากับโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ES (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนจาก สนพ. ผู้แทนจาก พพ. ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติโครงการฯ ต่อไป         

3) ผู้ที่ได้รับการอนุมัติลงนามสญัญารับเงินสนับสนุน กับ สวทช.       
4) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า และการตรวจสอบความก้าวหน้า ณ สถานที่

ก่อสร้างระบบฯ เพื่ออนุมัติเงินอุดหนุน           
1.6 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ  (โปรดระบุ) ทั่วประเทศไทย        
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ    24 เดือน (13 กันยายน. 2559 - 12 กันยายน. 2561)     
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1.8 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
1) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60 โดยมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการที่ครบถ้วน

สมบูรณ์เพื่อขอรับทุน จ านวน 122 โครงการ โดยคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 
(Technical Committee) ประชุมหารือและ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมด้านเทคนิคส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ใน
เบื้องต้น ตามหลักการ 5 criteria และน าเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง ต่อคณะท างานก ากับโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี ES (Steering Committee) พิจารณาอนุมัติ โดยเมื่อ มี.ค. 60 สนพ. ได้ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุนฯ รอบที่ 1 พร้อม
ท าสัญญา และด าเนินโครงการทั้งสิ้น 31 ราย          

ทั้งนี้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะ โดยได้จัดท าเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโครงการ การจัดท า
รายงานความก้าวหน้าโครงการ การส่งมอบงาน แนวทางการใช้จ่ายเงินทุน และแนวทางการด าเนินโครงการ พร้อมจัดประชุมชี้แจงฯ 
ดังกล่าวให้ผู้รับทุนทราบ  เมื่อ ส.ค. 60 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ รอบที่ 1 และจัดท ากรอบการ
วิจัย ทุนวิจัยเพื่อการส่งเสริมเทคโนโลยี ES รอบที่ 2 เมื่อ ต.ค. 60         

2) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 - 20 พ.ย. 60 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ผ่านการ
คัดเลือก รอบที่ 2             

 ผลผลิต  
(1) ต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในระบบบริหารจัดการพลังงานจากแหล่งพลงังาน   
(2) ต้นแบบวัสดุ/อุปกรณ์ หรือนวัตกรรมเกี่ยวเนื่องส าหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยที่

เทียบเท่ากับต่างประเทศ (ระดับห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม) อย่างน้อย 5 ต้นแบบ  (1) ระบบกักเก็บพลังงาน (2) ต้นแบบ
ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า (3) ต้นแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่และเทคโนโลยีประกอบแพ็คแบตเตอรี่
เพื่อใช้ส าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ (4) องค์ความรู้และต้นแบบผลงานวิจัยตัวกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม         
(5) ต้นแบบขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง, ตัวเก็บประจุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง, การวิจัยตัวแปลงไฟฟ้าส าหรับชาร์จแบตเตอรี่
รวมถึงอุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่ เป็นต้น           

(3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี    
 ผลลัพธ์ 

(1) เกิดการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในงานด้านความมั่นคง        
(2) เกิดการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานงานในด้านนิคมอุตสาหกรรม      
(3) เกิดการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในงานด้านพลังงานทดแทนเพื่อให้มีความเสถียรของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต

จากพลังงานทดแทน             
(4) เกิดการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในด้านพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าใช้    
(5) เกิดการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในงานด้านยานยนต์       
(6) .การพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในประเทศ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่/ เทียบเท่า/ ที่

สามารถทดแทนการน าเข้าและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้        
1.9 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  765,000,000.00 บาท (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)    
1.10 เงื่อนไขความส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน   -     
1.11 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป   -     

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายจักรกฤษ์  โพธิ์น้อย         
หน่วยงาน ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
โทร. 02-6121555 ต่อ 392  Email:   Chakkrit.Pon@eppo.go.th     
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2.  ชื่อโครงการส าคัญ  โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)    
 ภายใต้แผนแม่บท   แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP) 
 ภายใต้แผนบูรณาการ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)  
 กรมที่รับผิดชอบ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ข้อที่  7   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ข้อที่   3  
1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการส าคัญ 
 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตที่ส่งผลกระทบหรือให้ประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 
 เพื่อจัดท าแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Schematic Design) การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดย
เชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชมุชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City และก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ          
1.3 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  
 ได้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม      
1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการส าคัญ 

1) ได้แนวทางหรือแบบ (Design) การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่ Smart City       
2) ได้แนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเมืองสู่ Smart City       

1.5 วิธีด าเนินงาน  
1) จัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมูลนิธิ

อาคารเขียวไทย และคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สนพ.สภาสถาปนิก สภาวิศวกร 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมผังเมืองฯ และสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น   

2) ประกาศให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเปิด
กว้างส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน พิจารณาคัดเลือกหรือคัด
สรรโครงการเพื่อสนับสนุนการออกแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้        

(1) ขั้นตอนที่ 1 : ส่งข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City Development Proposal) 
ประกอบด้วย การจัดเตรียมแนวความคิด การวางผังชุมชน (Urban planning) แสดงผังสภาพปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
เมืองเพื่อน าไปสู่เมืองอัจฉริยะ โดยข้อเสนอที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับใช้ในขั้นต่อไป        
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อแห่ง รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกหรือคัดสรรข้ อเสนออาจให้         
การสนับสนุนไม่ครบ 20 แห่ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อเสนอ        

(2) ขั้นตอนที่ 2 : จัดท าผังแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Development Master Plan) ผู้ที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจะต้องด าเนินการจัดท าผังแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งจัดท ารายงานเปรียบเทียบเพื่อแสดงการค านวณ
ตัวเลขของการประหยัดพลังงาน น้ า ค่าก่อสร้าง และการลดปริมาณคาร์บอน เป็นต้น โดยข้อเสนอที่เป็นแนวคิดที่ดีที่สุด 7 ล าดับแรก 
จะได้รับเงินสนับสนุนส าหรับใช้ในการด าเนินการขั้นต่อไป ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อแห่ง รวมเป็นเงิน 70,000,000 บาท 
ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกหรือคัดสรรข้อเสนออาจให้การสนับสนุนไม่ครบ 7 แห่ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อเสนอ  

(3) ขั้นตอนที่ 3 : จัดท าโมเดลธุรกิจ (Business model) ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในขั้นตอนที่ (2) จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Schematic design) ประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น (Construction budget 
estimation) รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Financial feasibility study) เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจ 
(Business model) และน าไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทนุและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมต่อไป    

3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสู่กลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการฯ     



 

5 
 

1.6 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ   ทั่วประเทศ          
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ   ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 14 มิถุนายน 2559 (ระยะเวลา 15 เดือน) ขยายถึง 30 พ.ย. 60  
1.8 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

สนพ. ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ”เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม –21 ธันวาคม 2559 
โดย มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ จ านวนทั้งสิ้น 36 แนวคิด และได้ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอแนวความคิดฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาในขั้นตอนที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 16 แนวคิด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   ในการจัดท าผังแม่บทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการออกแบบการจัดท าผังแม่บทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวนทั้งสิ้น 7 แนวคิด ได้จัดท าโมเดลธุรกิจ (Business model) ในขั้นตอนที่ 3 
โดยมีผลงานผ่านการพิจารณาตัดสินเมืองอัจฉริยะฯ ทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยจัดสัมมนาสรุปผลโครงการ  และเชิดชูเกียรติผู้ที่ผ่าน
การพิจารณาทั้ง 6 ราย ดังกล่าว             

 ผลผลิต แนวทางหรือแบบ (Design) การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่ Smart City และแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาเมืองสู่ Smart City            

 ผลลัพธ์ (1) จุดประกายความคิดของชุมชนในการพัฒนาเมืองของชุมชนในประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะที่สามารถ
ด าเนินการได้จริง (2) แทรกซึมความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์     
1.9 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น    115,005,500 บาท (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)    
1.10 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน     -      
1.11 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  -      

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายเสกสันต์  พันธ์บุญมี                
หน่วยงาน ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
โทร.        02 612 1555 ต่อ 368   Email:   Seksan@eppo.go.th    
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3.  ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในประเทศไทย    
โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะ 2         
 ภายใต้แผนแม่บท   แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP) 
 ภายใต้แผนบูรณาการ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)  
 กรมที่รับผิดชอบ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่  7   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่   1   
1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการส าคัญ 
 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตที่ส่งผลกระทบหรือให้ประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 
สนับสนุนเงินลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน อย่างน้อย 50 สถานี      

1.3 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  
ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ด าเนินการจัดตั้งสถานีอัดประจุแบบเร่งด่วน (Quick 

Charge) จ านวน 50 สถานี            
1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการส าคัญ 

ด าเนินการจัดตั้งสถานีอัดประจุแบบเร่งด่วน (Quick Charge) ให้แก่หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ได้เป็นจ านวน 50 สถานี           
1.5 วิธีด าเนินงาน  

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (สยฟท.) ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ด าเนินการจัดตั้งสถานี
อัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับการให้บริการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการสนับสนุนการจัดตั้งสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 2 รูปแบบ ประกอบด้วย            

1) กรณีเป็นพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะ และรัฐเป็นเจ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า เช่น กรมทางหลวง (จุดพักทางหลวง
พิเศษ) ท่าอากาศยานไทย หน่วยงานรัฐ เป็นต้น จะสนับสนุนเงินลงทุนค่าสถานีฯ ร้อยละ 100     

2) กรณีเป็นนิติบุคคลหรือเอกชน ที่มีความจ านงตั้งสถานอีัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่บคุคลทั่วไป หรือบริการรถของตัวเอง กอง
ทุนฯ จะสนับสนุนเงินลงทนุค่าสถานีฯ ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 30 และเป็นปีที ่2 ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทนุค่าสถานีอัดประจุไฟฟา้ 
1.6 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ    ทั่วประเทศ          
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ   24 เดือน (27 ตุลาคม 2559 – 26 ตุลาคม 2561)      
1.8 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการสนับสนุนกา รลงทุน
สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในระยะที่ 1          

 ผลผลิต  ได้สถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน อย่างน้อย 50 สถานี      
 ผลลัพธ์  (1) จ านวนยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน (2) การใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ช่วยลดปัญหามลพิษในท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ (3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากข้ึน   
1.9 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น    20,500,000.00 บาท (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)    
1.10 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน     -      
1.11 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  -      

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายเสกสันต์  พันธ์บุญมี                
หน่วยงาน ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
โทร.        02 612 1555 ต่อ 368   Email:   Seksan@eppo.go.th    
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4.  ชื่อโครงการส าคัญ นโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) (นโยบาย SPP Hybrid Firm)  
 ภายใต้แผนแม่บท   แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015)  
 ภายใต้แผนบูรณาการ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)  
 กรมที่รับผิดชอบ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ข้อที่  7  
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ข้อที่   4   
1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการส าคัญ 
 โครงการที่มีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตที่ส่งผลกระทบหรือให้ประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 
จัดท าอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับ SPP Hybrid Firm เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า            

ลดผลกระทบจากความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน         
1.3 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  

ได้อัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับ SPP Hybrid Firm        
1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการส าคัญ 

กพช. เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับ SPP Hybrid Firm ที่ 3.66 บาท/หน่วย    
1.5 วิธีด าเนินงาน  

1) ศึกษาแนวคิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน 
(Hybrid) เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ Firm ได้  

2) ศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานหลายประเภทเชื้อเพลิง โดยพิจารณาบนพื้นฐานเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพในการ
ผลิต รูปแบบ Firm             
1.6 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ     สนพ.          
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ     -          
1.8 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

กพช. เมื่อวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับ SPP Hybrid Firm ที่ 3.66 
บาท/หน่วย และมอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการก าหนดระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ทั้งนี้ กกพ. ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว 
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ SPP Hybrid Firm แล้ว เมื่อวันที่  14 
ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 17 ราย คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 300 MW และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จะต้องด าเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562      

 ผลผลิต อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP Hybrid Firm        
 ผลลัพธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กกพ.) น าอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP Hybrid Firm ไปใช้ในการเปิดรับซื้อ

ไฟฟ้าจากโครงการได้             
1.9 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น          -      
1.10 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน     -      
1.11 ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  -      

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   นางสาวนันธิดา  รัชตเวชกุล         
หน่วยงาน ส านักนโยบายไฟฟ้า ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
โทร.        02 612 1555 ต่อ  522   Email:   Nantida@eppo.go.th    


