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ส่วนที่ 1: ความเป็นมา
1.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการ
อนุรักษ์พลังงานและให้มีการดาเนินการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงงานและอาคาร การ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวมีผลทาให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดย
มาตรา 24 กาหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ มาจาก
(1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไข และป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงตามจานวนที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
(2) เงินที่ส่ง ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และ มาตรา 37
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา 42
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ
(5) เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ จากภาคเอกชนทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ รั ฐ บาล
ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
1.2 ตามความในมาตรา 4(4) แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กาหนดให้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีบทบาทให้ความเห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน” ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 24 มีวัตถุประสงค์ให้นาไปใช้จ่ายเงินตามมาตรา 25 ดังนี้
(1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสาหรับการลงทุนและดาเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนสาหรับการลงทุนและดาเนินงาน
ในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
(3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรเอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้
ก. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
ข. การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน
การป้ องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลั งงานและเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
ค. โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
ง. การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
จ. การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
(4) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
1.3 ตามความในมาตรา 27 กาหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนขึ้น 1 คณะ เพื่อกากับดูแลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด ตามมาตรา 28 โดยมีบทบาทดังนี้
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 25 ต่อ กพช.
(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 25 ทั้งนี้ ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญที่ กพช. กาหนด ตามมาตรา 4(4)

(3) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน
(4) เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงต่อ กพช.
(5) เสนอชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้า ต่อ กพช.
(6) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของ กพช.
(7) ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
(8) พิจ ารณาอนุ มั ติ คาขอรั บการส่ งเสริม และช่ว ยเหลื อ ตามมาตรา 4(2) ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กพช. กาหนดตามมาตรา 4(8)
(9) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือตามมาตรา 41
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
1.4 ตามมาตรา 28 (9) คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กาหนดระเบียบขึ้น 5 ฉบับ ประกอบด้วย
(1) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุน พ.ศ. 2537
(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรของเงินช่วยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537
(3) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรของเงินช่วยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
(4) ระเบียบคณะกรรมการกองทุน ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ
หรือเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
(5) ระเบียบคณะกรรมการกองทุน ฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินและการเบิกจ่าย
เงินกองทุน พ.ศ. 2553
1.5 พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
คณะหนึ่งประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายกสภาวิศวกร นายกสภาสถาปนิ ก และผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ไม่เกิน 7 คน ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แต่งตั้งเป็ น
กรรมการ และผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการกองทุน มอบหมาย ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบัติการตาม
มาตรา 28 (2) คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการมีอานาจในการอนุมัติการขอ
เปลี่ ย นแปลงการจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ แ ก่ กิ จ การ แผนงาน หรื อ โครงการได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ เ กิ น วงเงิ น ที่
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
1.6 กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ 17 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบกรอบแผนอนุรักษ์
พลังงาน และกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ปรับระยะเวลาของแผนเป็นระหว่างปี
พ.ศ. 2558-2579 และทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ และเป้าหมายของแผน ดังนี้
1.6.1 แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2554-2573 โดย
- ปรับค่าพื้นฐานและสมมติฐานอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
และการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

-

ปรับเป้าหมายเป็นลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553
หรือลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศลง 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
- ทบทวนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ และเลือก
ดาเนินการในมาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ดังนี้
(1) มาตรการบังคับ (Compulsory Program)
- กากับการใช้พลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม
- กาหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Code) และโรงงาน โดย
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย
- กาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้า
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS)
ซึ่งทาให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงโดยที่ไม่ลดผลผลิต
- กาหนดติดฉลากอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มาตรการร่วมมือ (Voluntary Program)
- ช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ และ
เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
(3) มาตรการสนับสนุน (Complementary Program)
- พัฒนาบุคลากร และสร้างกาลังคนด้านพลังงาน
- รณรงค์สร้างจิตสานึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
1.6.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานได้
ทบทวนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 โดย
- ปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 24,633 ktoe ในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเป็น
39,389 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน
และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
1.7 วิธีการจัดสรรเงินกองทุนฯ และการติดตามประเมินผลรายปี
1.7.1 คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามคาสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ
ที่ 3/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีหน้าที่พิจารณา และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับ
ความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้
เงินกองทุนฯ
1.7.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุน ฯ ตามคาสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่
4/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี/แผน/งาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด ภายใต้กรอบที่
กพช. ได้ให้ความเห็นชอบ
1.7.3 คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตาม
คาสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 4/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่ประเมินผลและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ

ส่วนที่ 2: แนวทางการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2560-2564
2.1 โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2560-2564
มีลักษณะเดียวกับแผนเดิมที่ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(2) แผนพลังงานทดแทน และ (3) แผนบริหารทางกลยุทธ์ ดังนี้
โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
กลุ่มงานดาเนินงาน
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริม
กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การอนุรักษ์พลังงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนพลังงานทดแทน
กลุ่มงานดาเนินงาน
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการพัฒนาพลังงานทดแทน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนบริหารทางกลยุทธ์
กลุ่มงานศึกษา
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ
กาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
กลุ่มงานฝึกอบรม
กลุ่มงานประชุม
กลุ่มงานโฆษณา
กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม)
กลุ่มงานการบริหารจัดการ

2.2 กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2560-2564
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ก่อให้เกิดการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างบุคลากร และ
การสร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ภายใต้กรอบ 2 แผนงานดังต่อไปนี้
(1) แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่ โดยกาหนดกรอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย และภาคการขนส่ง มีเป้าหมายจะลดความ
เข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือลดการใช้พลังงาน
ขัน้ สุดท้ายของประเทศลง 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
(2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุง
ใหม่ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้เป็ น
เชื้อเพลิงชีวภาพของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด มีเป้าหมายทาให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจาก
เดิม 24,633 ktoe ในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเป็น 39,389 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)
(3) คาสั่งการนายกรัฐมนตรี
(4) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2558
(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564
(6) ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

(7)

(8)

ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และใช้ พ ลั ง งาน ตามมาตรการที่ เ หมาะสม
ระดับประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (NAMA) ตามข้อตกลงร่วมกันที่มีการผูกมัด
บางส่วนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Partly Legal binding agreement) สู่เป้าหมายที่
ท้าทายและสมดุล (Balanced and Ambitious goal) จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21)
ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐ
และหัวหน้ารัฐบาลในระหว่างการประชุม COP21 ประเทศไทยจะพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ร้อยละ 20 ถึง 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 จากกรณีปกติ

2.2.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2560-2564
(1) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม
สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินงาน บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับโรงงานควบคุม 5,285 โรงงาน และอาคารควบคุม
3,008 อาคาร มีการใช้พลังงาน 21,430 ktoe และ 1,144 ktoe ตามลาดับ เพื่อให้จัดการการใช้พลังงาน
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และให้รายงานผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน และผลประหยัดให้ พพ.
เป็นประจาทุกปี ณ ปี 2557 ร้อยละ 80 ของโรงงานและอาคารควบคุมจัดทารายงานส่ง พพ. แล้ว
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 2,237 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- การกากับดูแลให้โรงงานควบคุม 7,260 โรงงาน และอาคารควบคุม 4,400 อาคาร ร้อยละ 90
ดาเนินการจัดการพลังงาน มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 2,237 ktoe
- การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พัฒนาหน่วยฝึกอบรม
เอกชนทาโดย จัดขึ้นทะเบียนเอกชนเป็นหน่วยอบรม ให้สามารถบริหารจัดการให้มีการ
อบรมเอง และ พพ. จัดทดสอบและขึ้นทะเบียน
- การขึ้นทะเบียน และอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
- การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการกากับดูแล และแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมาย
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อใช้กากับดูแล เป็นต้น
(2) มาตรการกาหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Code; BEC)
สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินงาน บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับอาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้อออกแบบ
ตามมาตรฐาน BEC ที่กฎกระทรวงกาหนด ซึ่ง ณ ปี 2558 พพ. ได้กาหนดแผนร่วมกับกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ที่จะบังคับใช้ในช่วง 5 ปี ในการเริ่มบังคับใช้ที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตร.ม. และลดลง
เป็น 5,000 ตร.ม. และ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2563
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 66 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองผลักดันเพื่อกาหนดให้มาตรฐาน BEC เป็นหนึ่งใน
ข้อบังคับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง โดยเริ่มบังคับใช้ที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า
10,000 ตร.ม. และลดลง เป็น 5,000 ตร.ม. และ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2563

- ด าเนิ น การตรวจสอบแบบ รั บ รอง ติ ด ตามผล และประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นศู น ย์
ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- พัฒนาให้มีผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดทามาตรฐาน อบรม และขึ้นทะเบียน เพื่อใน
อนาคตไม่ต้องพึ่งพาศูนย์ประสานงานฯ
- ระหว่างรอการบังคับใช้ กระทรวงพลังงานนาร่องส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคาร (BEC) โดยการส่งเสริมการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของอาคาร การส่งเสริมอาคารใหม่ได้รับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับ
สากล เช่น LEED หรือ TREES สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน ด้วยเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่า เป็นต้น
(3) มาตรการกาหนดติดฉลากแสดงประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ความร้อน
สถานะปัจจุบัน มาตรการกาหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ความร้อน มีหน่วยงานหลักที่ดาเนินงาน 2 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดทามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ความร้ อน ซึ่งได้ดาเนิ นการแล้ ว จานวน 57 ผลิ ตภัณฑ์ และส่ งเสริ มการติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ใช้
ความร้อนจานวน 8 ผลิตภัณฑ์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนินการส่งเสริมการติด
ฉลากเบอร์ 5 ในอุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 19 ผลิตภัณฑ์
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 1,227 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- กฟผ. พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โดยพัฒนามาตรฐานการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศ จาก EER เป็น SEER เพื่อรองรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
และยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพจาก 11.6 Btu/h/W เป็น 14 Btu/h/W
- พพ. ยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพเตาหุงต้ม เป็น 60% สาหรับเตาหุงต้มครัวเรือน และ
55% สาหรับเตาหุงต้มร้านค้า
- พพ. ติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ความร้อน 8 ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง เป็นต้น
(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานสาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน (EERS)
สถานะปั จ จุ บั น มาตรการก าหนดให้ ผู้ ผ ลิ ตหรื อผู้ ให้ บริ การด้ านไฟฟ้ าจะต้ องช่ ว ยให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS)
เป็ นมาตรการใหม่ยั งไม่ เคยดาเนิ นการในประเทศไทยมาก่ อน จาเป็นต้ องมี การศึกษารู ปแบบกลไกที่
เหมาะสมในการนามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และกาหนดระบบกลไกตรวจสอบติดตามที่เหมาะสมด้วย
เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 มีแผนดาเนินการ ได้แก่
- สนพ. ศึกษาพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ EERS ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
และรูปแบบระบบตรวจสอบติดตาม
- นาร่องดาเนินการ EERS เช่น ในสถานศึกษา ภาคครัวเรือน เป็นต้น
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ EERS
- พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ และสาธิตการดาเนินการ EERS โดยกาหนดเกณฑ์
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก ร้อยละ 0.05 ของยอดจาหน่าย

(5) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน
สถานะปัจจุ บัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพื่อ
เร่ งให้ มี การตั ดสิ นใจลงทุ นเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ และเกิ ดการบริ หารจั ดการพลั งงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ดาเนินการใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุนบางส่วน
เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ 2,424 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- เงินสนับสนุนผลการประหยัดพลังงานสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์มาตรฐาน
(Standard Offer Programmed; SOP)
- เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า (Soft loan) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO Revolving Fund และ
ทดสอบนาร่องในอาคารของรัฐ
- นาร่องส่งเสริมการยกระดับการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC benchmarking)
เป็นต้น
(6) มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี (LED)
สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลั กในการดาเนินงาน การใช้หลอดไฟแสงสว่างที่ใช้
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด Fluorescent (FL) ซึ่งปัจจุบันมีหลอด Light Emitting Diode (LED)
ที่ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30-70 และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งจะนามาทดแทน
หลอดไฟฟ้าแบบเดิม แต่ด้วยราคาสูง จาเป็นต้องส่งเสริมการตลาดที่ยังอยู่ในวงจากัด เช่น กฟผ. ส่งเสริม
การใช้หลอด LED แบบ Bulb E27 (กล่อง กฟผ.)
เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ 159 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- นาร่องสนับสนุนการใช้งานหลอด LED ด้วยกลไกราคา
- เปลี่ยนหลอดไฟอาคารรัฐ FL จาก T8 เป็นหลอด LED
- กฟภ. เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ FL จาก T8 เป็นหลอด LED
- กฟภ. เปลี่ยนโคมไฟถนนหลวงจากหลอดแบบ HID เป็นโคม LED
(7) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักในการดาเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง ตามแผนกระทรวงคมนาคมในการพัฒนารถไฟฟ้า 12 สาย และ
รถไฟทางคู่ทั่วประเทศ 3,150 กิโลเมตร และกระทรวงพลังงาน โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในยานยนต์
ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้รถบรรทุกและรถโดยสาร 1 ล้านคัน ใช้พลังงาน 6,200 ktoe ต่อปี โดย
ทดลองส่ งเสริมการบริหารจัดการขนส่ งแล้ วรวม 10,000 คัน ให้ความรู้ความเข้าใจอบรมเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ 100 คน
เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ 8,336 ktoe โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- กรมสรรพสามิตเริ่มการเก็บภาษีตามอัตราการปล่อย CO2
- กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมการติดฉลาก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 59

- สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พัฒนาระบบติดตามสนับสนุนการใช้ยานยนต์
ประหยัดพลังงานจากมาตรการภาษีและฉลากแสดงประสิทธิภาพ
- จัดทามาตรฐานประสิทธิภาพและฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานยางรถยนต์
- ส่งเสริมการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานในรถบรรทุกและรถโดยสาร
- ส่งเสริมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
- นาร่องส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคขนส่ง)
- นาร่องส่งเสริมการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานสาหรับภาคขนส่ง
- กระทรวงคมนาคม พัฒ นารถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน ระบบเชื่อมต่อ และ NMT
ต่างจังหวัด, พัฒนารถไฟรางคู่
- ศึกษาจัดทาแนวทางส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle เป็นต้น
(8) มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการกาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- สนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการกาหนดนโยบายและ
วางแผนพลังงาน (Block Grant)
- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดต้นทุนของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์/เครื่องใช้ที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีฐานอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศ รวมทั้งกระบวนการผลิต วัสดุ และอาคารและบ้านอยู่อาศัยที่
ประหยัดพลังงาน
- ปฏิรูปงานสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา ใน 3 ด้าน
(1) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการวิจัยไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาด้านพลังงาน
เชิงพื้นที่ โดยมีสถาบันการศึกษาประจาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนางานวิจัย ที่มีเป้าหมายการนาไปใช้งานได้จริงและสามารถขยาย
ผลได้ในวงกว้าง
(2) พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้ไปใช้ประโยชน์ มีคณะทางาน
ขับเคลื่อนผลักดันการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จริง ในเชิงวิชาการ
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2564
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย สาหรับช่วยบริหารจัดการ
วิจัย ตั้งแต่การรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล
ผลการวิจัย เพื่อการคัดกรอง เชื่อมโยงงานวิจัยนักศึกษากับงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ และการพัฒนาต่อยอด รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการ
ส่งเสริมสาธิต และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

(9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และสร้างกาลังคนด้านพลังงาน
เป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- การจัดวางระบบการจัดสอบและรับรองผลการสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของ
โรงงานและอาคาร และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เพื่อ
พัฒนามืออาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการและ
ปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบและติดตาม ด้านการให้คาปรึกษาและวิศวกรรม
และด้ านการจั ดทาแผน การกากั บดู แลและการส่ งเสริ มการด าเนิ นมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน
- การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเชิงสถาบันของหน่วยงาน/องค์กร ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ทาหน้าที่วางแผน กากับดูแล และส่งเสริมการดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน
- การสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นาชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ได้ต่อไป
(10) สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสานึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงาน
เป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนดาเนินการ ได้แก่
- สนับสนุนการดาเนินงานตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานฯ 10 มาตรการ ด้วยการ
ให้ ข้ อมู ลและความรู้ความเข้าใจรวมถึ งแนะนาวิธี ใช้ พลั งงานอย่ างประหยัดที่
สามารถนาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้ทันที
- การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชนทั่วไป โดย
ผ่านการศึกษาในสถานศึกษา การปลูกจิตสานึกของเยาวชนและกิจกรรมต่างๆ เช่น
การขับขี่ยานยนต์อย่างประหยัดพลังงาน (eco-driving)
- การผลั กดั นแนวคิ ดและส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ านการพั ฒนาสั งคมและเศรษฐกิ จ
คาร์บอนต่า (low carbon society และ low carbon economy) ซึ่งจะทาให้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นชุมชน และภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินกิจกรรมที่จะนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกาหนดราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและการใช้มาตรการทางภาษี
เป็ นเครื่ องมือที่ ส าคัญในส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลั งงานเพื่อผลั กดันให้ เกิดความ
ตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน

2.2.2 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(1)

-

เร่งเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่
- ศึกษาพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
- พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
- ผลั กดัน การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิ ตการใช้พลั งงาน
ทดแทนอย่างเหมาะสม

(2) เพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
- สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
- ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งใน
และต่างประเทศ
- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
- พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
(3) สร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

- พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
(4) รณรงค์สร้างจิตสานึกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
- รณรงค์ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของพลังงาน
ทดแทนที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน
- เผยแพร่ ป ระชาสั มพั นธ์ให้ ประชาชนทุก ภาคส่ ว นสามารถรั บทราบนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
- จัดตั้งเครือข่ายพลังงานทดแทนเพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน
- จัดการให้มีหลักสูตรการเรียนด้านพลังงานทดแทนตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านพลังงานทดแทนให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
2.2.3 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนบริหารทางกลยุทธ์
เป็นแผนงานสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน/งาน/โครงการ สู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานศึกษา กลุ่มงานศึกษาเพื่อการกาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
กลุ่มงานฝึกอบรม กลุ่มงานประชุม กลุ่มงานโฆษณา กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ
กลุ่ มงานบริ หารจั ดการ ลั กษณะงานเป็นการสร้างจิตส านึก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์
พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
กาหนดแผนนโยบาย บริหารข้อมูล ตลอดจนการเพิ่มพูนการบริหาร การจัดการให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัด องค์การ 3
การไฟฟ้า บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงการคลัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น
การดาเนินการต่อไปในปี พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายดาเนินการปฏิรูป 2 ด้าน ได้แก่
(1) ปฏิรูประบบการติดตาม โดยเร่งจัดระบบฐานข้อมูลงาน/โครงการ ที่สามารถประมวล
และแสดงผลได้แม่นยา รวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย โดยกาหนดเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
(2) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ ให้มีลักษณะเป็นสานักบริหารงานกองทุนฯ
อย่างชัดเจน และปฏิรูประเบียบต่างๆ ที่มีการใช้งานมานาน เช่น การเก็บรักษาเงิน หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอจัดสรรเงิน เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารราชการ
ปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของแผน/งาน/โครงการ มีการพัฒนาไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช้
พลังงานในปัจจุบัน
(3) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และพิสูจน์ทราบทางวิชาการ/เทคโนโลยี ก่อนให้หน่วยปฏิบัติรับไป
ดาเนินการขยายผล เช่น แผน Smart Grid, ยานยนต์ไฟฟ้า, โครงการประชารัฐ, การช่วยเหลือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ โดยใช้แหล่งทรัพยากรที่ มีในท้องถิ่น เป็นต้น มุ่งสู่
นโยบาย ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(4) ปฏิรูปงานสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา ไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาด้านพลังงานใน
พื้น ที่ โดยมีสถาบั น การศึกษาประจาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการพัฒ นางานวิจัย ที่มีเป้าหมายการ
นาไปใช้งานได้จริงและสามารถขยายผลได้ในวงกว้าง
(5) ปฏิรูปงานพัฒนาบุคลากร โดยกาหนดและจัด วางระบบการจัดสอบและรับรองผลการ
สอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน นอกจากนี้ จะสนั บสนุนให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นาชุ มชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ได้ต่อไป
(6) ปฏิรูปงานประชาสัมพันธ์ โดยการรณรงค์สร้างจิตสานึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานฯ 10 มาตรการ ด้วยการให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจรวมถึงแนะนาวิธีใช้
พลังงานอย่างประหยัดที่สามารถนาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้ทันที
2.3 การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2560-2564
กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นการประมาณการภาพรวมของภาระงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ระยะ 5 ปี มีลักษณะเป็น Rolling Plan ปรับแผนงาน/โครงการและประมาณการรายจ่าย
ทุกปี เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบาย/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลกาหนด สภาพ
การทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการดาเนินงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในวงเงิน 12,000 ล้านบาทต่อปี ภายในวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท
และให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอานาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลาดับ
ความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินรวมดังกล่าว
(2) สาหรับวงเงิน 12,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนที่หนึ่งวงเงินประมาณ 7,000 -9,000 ล้านบาทต่อปี
เป็นประมาณการรายจ่ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน และส่วนที่สอง
วงเงินประมาณ 3,000-5,000 ล้านบาทต่อปี สาหรับการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล และหรือโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนการ
สร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐาน Building Energy Code
(BEC) หรือ LEED ส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนต้นแบบสถานีบริการอัดประจุ
แบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน สนับสนุน Small Enterprise เป็นต้น
ประมาณการ
1. ยอกยกมา ณ 1 ต.ค.
2. รายรับ
3. รวมรายรับ
(1+2)
4. รายจ่าย 51-59
5. นาเงินส่งคลัง
6. รายจ่าย 60-64*
7. รวมรายจ่าย
(4+5+6)
8. ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. (3-7)

2559
41,754
9,354
51,108
21,019
8,529
29,548
21,560

2560
21,560
8,687
30,247
15

2561
18,232
8,960
27,192

2562
15,192
9,203
24,395

2563
12,395
9,436
21,831

2564
9,831
9,436
19,267

12,000
12,015
18,232

12,000
12,000
15,192

12,000
12,000
12,395

12,000
12,000
9,831

12,000
12,000
7,267

(3) ให้ความสาคัญกับแต่ละแผนงาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
 67%
กลุ่มงานดาเนินงาน
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อ
การพัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการอนุรักษ์พลังงาน
รวม

(%)
2 1.
10 2.
73 3.
5 4.
5 5.
5 6.

(2) แผนพลังงานทดแทน
 30%
กลุ่มงานดาเนินงาน
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อ
การพัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การพัฒนาพลังงานทดแทน

100

รวม

(%)
5 1.
15 2.
65 3.
5 4.

(3) แผนบริหารทางกลยุทธ์
 3%
(%)
กลุ่มงานศึกษา
1
กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการกาหนด 15
นโยบายและวางแผนพลังงาน
กลุ่มงานฝึกอบรม
1
กลุ่มงานประชุม
1

5 5. กลุ่มงานโฆษณา
5 6. กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล

100

7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม)
8. กลุ่มงานการบริหารจัดการ

1
15

รวม

ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรเงินของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงในแต่ละปี โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 10

2.4 โครงสร้างการบริหารภายใต้คณะกรรมการกองทุนฯ
(1) คณะอนุ กรรมการกองทุน เพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงาน มีหน้าที่พิจารณา และเสนอแนวทาง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงาน
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด
(2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและจัดทา
ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี/แผน/งาน/โครงการ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
ตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด ภายใต้กรอบที่ กพช. ได้ให้ความเห็นชอบ
(3) คณะอนุ กรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงาน มี หน้ าที่
ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เป็นอานาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550

1
65
100

ส่วนที่ 3: หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537
และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ค) โดยแยกแต่ละ
แผนงานได้ ดังนี้
3.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สนับสนุนการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 (ภาคผนวก ก.) ที่
กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่ โดยกาหนดจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่
ภาคอุตสาหกรรม 22% ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ 34% ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 8% และ
ภาคการขนส่ง 46% มีเป้าหมายจะลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศลง 56,142 ktoe ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นผลจาก
การดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา 4,442 ktoe และกระทรวงพลังงานยังต้องผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้
พลังงาน ณ ปี 2579 อีก 51,700 ktoe โดยมีเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2558-2564 ดังนี้
มาตรการ
1. การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม
2. การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC)
3. การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ (HEPs & MEPs)
4. บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานสาหรับผู้ผลิตและ
จาหน่ายพลังงาน (EERS)
5. การสนับสนุนด้านการเงิน
6. การส่งเสริมใช้หลอดไฟ LED
7. อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
7.1 การกาหนดราคาพลังงานที่เหมาะสม
7.2 การใช้มาตรการภาษียานยนต์และ Eco Sticker
7.3 การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลาก ยางรถยนต์
7.4 การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
7.5 การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving)
7.6 เงินทุนหมุนเวียน ESCO ภาคขนส่ง
7.7 การสนับสนุนด้านการเงิน Subsidy ภาคขนส่ง
7.8 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
7.9 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู่
7.10 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งน้ามันทางท่อ
7.11 การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -7 สะสม
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -7 รายปี
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -6 สะสม
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -6 รายปี

2558
287
168
-

2559
586
272
-

2560
896
389
-

2561
1,219
514
-

2562
1,550
21
666
-

2563
1,889
43
937
-

2564
2,237
66
1,227
-

2579
5,156
1,166
4,149
500

27
0
1,716
813
9
894
2,198

444
14
2,775
8
1,877
19
1
17
33
819
4,090
1,893
1,316
834

701
33
3,342
17
2,373
38
1
35
67
745
61
5
5,360
1,270
2,018
703

1,050
59
4,138
26
2,811
20
57
4
52
136
652
369
11
6,979
1,619
2,841
823

1,398
90
5,072
38
3,267
40
81
9
70
233
928
380
26
8,796
1,817
3,724
883

2,024
123
7,392
51
3,747
62
105
14
87
331
964
1,983
48
12,408
3,612
5,016
1,292

2,424
159
8,336
67
4,240
83
160
22
104
394
1,151
2,040
75
14,449
2,042
6,112
1,096

9,524
991
30,213

482

ประกอบด้วย
3.1.1 กลุ่มงานดาเนินงาน
3.1.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
3.1.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
3.1.4 กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
3.1.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
3.1.6 กลุ่มงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน

51,700
3,097
21,487
1,435

โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้
3.1.1 กลุ่มงานดาเนินงาน
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานที่มีลักษณะเป็น
การกากับดูแลอานวยการการปฏิบัติการภายใต้ข้อกาหนด
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเอื้อต่อความสัมฤทธิ์ผลในการ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เช่น การกากับอาคาร/โรงงาน
ควบคุม การแก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีพิเศษ โดยให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1)
(2) เป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
อุปกรณ์ และเงินอุดหนุนในมาตรการด้านการเงินและภาษีอย่าง
ครบวงจร (packages) เช่น การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐในการ
ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น
(3) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะโครงการริเริ่มกับ
โครงการสาธิตที่จากัดจานวนเพื่อนาผลการดาเนินการมาใช้
ในการขยายผลการดาเนินการ (Deployment) โดยเป็นการ
ให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553
(4) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารแผนงาน/โครงการของ พพ. และ สนพ. และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
การสนับสนุน
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา

(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานความก้าวหน้า
และผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.1.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในการค้นคว้า วิจัย ศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของศักยภาพเทคโนโลยี ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม
(Promotion) การนาเทคโนโลยีไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นการ
ให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ งานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับงานโครงการที่มี
การดาเนินการมาก่อน และไม่ควรนาการสาธิตมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินการภายใต้กลุ่มงานนี้
(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
(1) แนวทางการสนับสนุน มี 2 แนวทาง ดังนี้
การสนับสนุน
แนวทางที่ 1 การรับคาขอรับการสนับสนุน จากเจ้าของ
โครงการ และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจเห็นชอบ
พิจารณาเป็นรายๆ

(2)
(3)
(4)
(5)

แนวทางที่ 2 การประกาศหัวข้อศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสรร
หาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน และ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน
การยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
แต่ละองค์กรจัดทาแบบคาขอ (ภาคผนวก ง.) และเอกสาร
ประกอบคาขอของโครงการฯ ตามที่กาหนด
การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจมี
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมา
ช่วยให้ความเห็น
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ
การทาสัญญา/หนังสือยืนยัน (ภาคผนวก จ.) เจ้าของโครงการ/
กิจกรรมรายที่ผ่านการพิจารณา จะเรียกว่า “ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ” จะต้องทาหนังสือยืนยัน (กรณีเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ) หรือสัญญา (กรณีเป็นองค์กรเอกชน) ภายในเวลาที่
กาหนด โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย
และ พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของ
โครงการไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย

(6) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ดาเนินการตามแผนงานและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ
(7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.1.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในโครงการพัฒนาและสาธิตต้นแบบ
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
การสนับสนุนจากกองทุนฯ ในโครงการนี้เป็นการสนับสนุนตาม
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
มาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
(1) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานที่มีลักษณะเป็นการ
กากับดูแลอานวยการการปฏิบัติการภายใต้ข้อกาหนดของ พ.ร.บ.
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เช่น การกากับอาคาร/โรงงานควบคุม
การแก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณี
พิเศษ โดยให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1)
(2) เป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
อุปกรณ์ และเงินอุดหนุนในมาตรการด้านการเงินและภาษีอย่าง
ครบวงจร (packages) เช่น การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐใน
การดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น
(3) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะโครงการริเริ่มกับโครงการสาธิตที่
จากัดจานวนเพื่อนาผลการดาเนินการมาใช้ในการขยายผลการ
ดาเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอ
เบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553
(4) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
การสนับสนุน
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย

(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.1.4 กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และสร้างความตระหนักถึงเรื่อง ความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้
ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นาชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และสามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม
การสนั บสนุ นจากกองทุ นฯ ในโครงการนี้ เป็ นการสนั บสนุ นตาม
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
มาตรา 25 (3) (ง) มาตรา 25 (3) (จ) มาตรา 25 (4) โดยกองทุนจะ
สนั บสนุ นเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในรู ปเงิ นช่ วยเหลื อ สนั บสนุ น เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
การดาเนินการเพื่อให้สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวิธีการ
ประหยั ดพลั งงาน ความก้ าวหน้ าและผลส าเร็ จของการด าเนิ น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เกิดความมั่นใจและส่งเสริม
การขยายผลการดาเนินการด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สนพ. และ พพ.
(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(1) “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของกระทรวง
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
พลังงาน” ทาหน้าทีก่ าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การสนับสนุน
ความเป็นเอกภาพ
(2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวม
ข้อเสนอโครงการฯ และสรุปความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
(3) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) สนพ./พพ. ดาเนินการตามขั้นตอนหลังได้รับการแจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้มีอานาจอนุมัติเพื่อลงนามใน
หนังสือยืนยัน/สัญญา (ภาคผนวก จ.)
(5) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ /ผู้รับจ้างดาเนินการตามแผนงาน
และรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ
(6) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.1.5 กลุม่ งานพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทีม่ ี
(1) วัตถุประสงค์
จานวนมากเพียงพอกับการช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สามารถดาเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน

เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 (3)(ง) แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน โดยกองทุนฯ จะให้การสนับสนุนในรูปของ
เงินช่วยเหลือสนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการฝึกอบรม จัดสัมมนา
จัดหาหลักสูตร ให้ความรู้ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการสนับสนุน ดังนี้
(1) การรับคาร้องขอการสนับสนุนจากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาเป็นรายๆ
(2) การประกาศหัวข้อโครงการ และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดาเนินโครงการและรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
(3) การประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรือระเบียบที่กาหนด
(4) การร่วมกับองค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนหรือ
ให้ทุนการศึกษา เช่น สานักงาน ก.พ. เป็นต้น
แผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การผลักดัน
เรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น และโครงการ
สัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ดังนี้
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศแก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพื่อศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ และอื่น ๆ ตามลาดับ
- การผลักดันเรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจาก
กระทรวงพลังงานได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรพลังงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านพลังงาน เป็นต้น
- การสนับสนุนการสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร
ด้านพลังงานในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ อันจะเป็นการพัฒนา
งานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของระดับท้องถิน่

-

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน

การสนับสนุนอื่นๆ เป็นการสนับสนุนในการขอรับทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานที่มิได้กาหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นชอบ
ของผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ

3.1.6 กลุม่ งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน
(1) วัตถุประสงค์

เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น แก่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบั นการศึ กษาหรื อองค์ก รเอกชน ในโครงการแก้ ไขปัญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลั งงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับ แก่
สาธารณชนในการใช้พลังงาน โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอ
เบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553

3.2 แผนพลังงานทดแทน
สนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในช่วงปี 2558 - 2579
(ภาคผนวก ข.) ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิต
ไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด มีเป้าหมายทาให้สัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 75,804 ktoe คิดเป็น ร้อยละ 11.9 ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเป็น 39,389 ktoe ในปี 2579
คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย โดยมีเป้าหมายในช่วงปี 2558-2564 ดังนี้
ประเภทพลังงาน/เป้าหมาย
พลังงานไฟฟ้า (MW)
1. ขยะชุมชน
2. ขยะอุตสาหกรรม
3. ชีวมวล
4. ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
5. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
6. พลังงานน้าขนาดเล็ก
7. พลังงานลม
8. พลังงานแสงอาทิตย์
9. พลังงานน้าขนาดใหญ่
รวม (MW)
รวม (ktoe)
ความต้องการไฟฟ้า (GWh)
ความต้องการไฟฟ้า (ktoe)
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจาก RE (%)
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)
พลังงานความร้อน (ktoe)
1. ขยะ
2. ชีวมวล
3. ก๊าซชีวภาพ
4. พลังงานแสงอาทิตย์
5. พลังงานความร้อนทางเลือกอื่น*
รวม (ktoe)
ความต้องการความร้อน (ktoe)
สัดส่วนผลิตความร้อนจาก RE (%)
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)
เชื้อเพลิงชีวภาพ (ล้านลิตร/วัน)
1. เอทานอล
2. ไบโอดีเซล
3. Pyrolysis-Oil
4. CBG (ตัน/วัน)
5. เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น*
รวม (ktoe)
ความต้องการเชื้อเพลิง (ktoe)
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (%)
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)
รวมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด
(รวมเขื่อนใหญ่)
รวมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด
(ไม่รวมเขื่อนใหญ่)

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2579

144
2,724
365
172
226
1,394
2,906
7,932
2,385
190,285
16,214
14.71%
3.07%

187
2,949
375
190
256
1,679
2,906
8,543
2,574
197,891
16,862
15.26%
3.25%

348
10
3,166
385
68
200
290
1,955
2,906
9,327
2,861
205,649
17,523
16.33%
3.50%

380
30
3,373
397
98
206
328
2,223
2,906
9,941
3,060
212,515
18,108
16.90%
3.64%

390
50
3,571
415
119
229
371
2,485
2,906
10,536
3,245
220,503
18,789
17.27%
3.77%

400
50
3,760
432
253
250
420
2,741
2,906
11,214
3,480
228,238
19,448
17.89%
4.03%

410
50
3,941
448
388
259
476
2,993
2,906
11,871
3,706
234,654
19,995
18.54%
4.19%

500
50
5,570
600
680
376
3,002
6,000
2,906
19,684
5,588
326,119
27,789
20.11%
4.27%

101
5,410
512
7
6,030
34,497
17.48%
7.77%

113
5,921
551
9
6,595
35,339
18.66%
8.32%

124
6,396
583
11
7,115
36,528
19.48%
8.69%

137
6,907
616
19
0
7,678
37,607
20.42%
9.14%

149
7,452
649
26
0
8,276
38,519
21.49%
9.63%

163
8,033
682
34
0
8,912
39,207
22.73%
10.32%

178
8,649
716
43
0
9,586
40,262
23.81%
10.83%

495
22,100
1,283
1,200
10
25,088
68,414
36.67%
19.15%

3
4

4
4

4
4

4
4
0

1,738
26,858
6.47%
77,569
2.24%

1,787
27,014
6.62%
79,216
2.26%

1,870
27,786
6.73%
81,838
2.28%

1,951
28,293
6.90%
84,008
2.32%

4
4
0
6
2,006
28,657
7.00%
85,966
2.33%

4
4
0
30
1,938
27,726
6.99%
86,381
2.24%

5
4
0
78
0
2,055
28,229
7.28%
88,485
2.32%

11
14
1
4,800
10
8,713
34,798
25.04%
131,000
6.65%

13.09%

13.83%

14.48%

15.10%

15.74%

16.59%

17.34%

30.07%

12.51%

13.27%

13.93%

14.57%

15.22%

16.07%

16.84%

29.73%

3.2.1 กลุ่มงานดาเนินงาน
(1) วัตถุประสงค์
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน

(1) เป็นการให้เงินสนับสนุน ช่วยเหลือ การดาเนินการ ที่มีลักษณะ
เป็นการอานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเอื้อต่อความ
สัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น การแก้ไข
กฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ โดย
ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1) และ
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ตามมาตรา 25(2) โดย
องค์กรเอกชนจะต้องมีคุณสมบัติตามระบุไว้ในมาตรา 26
(2) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานทดแทน เฉพาะโครงการริเริ่มกับโครงการสาธิต
ที่จากัดจานวนเพื่อนาผลการดาเนินการมาใช้ในการขยายผล
การดาเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่าน
หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553
(3) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารแผนงาน/โครงการของ พพ. และ สนพ. และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
เจ้าของโครงการทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ

3.2.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
(1) วัตถุประสงค์
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในการค้นคว้า วิจัย ศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของศักยภาพเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม (Promotion) การนาเทคโนโลยีไป
ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน

ทั้งนี้ งานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับงานโครงการที่มี
การดาเนินการมาก่อน และไม่ควรนาการสาธิตมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินการภายใต้กลุ่มงานนี้
เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) แนวทางการสนับสนุน มี 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การรับคาขอรับการสนับสนุนจากเจ้าของ
โครงการ และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจเห็นชอบ
พิจารณาเป็นรายๆ
แนวทางที่ 2 การประกาศหัวข้อศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสรร
หาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
(2) การยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
แต่ละองค์กรจัดทาแบบคาขอ (ภาคผนวก ง.) และเอกสาร
ประกอบคาขอของโครงการฯ ตามที่กาหนด
(3) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจมีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมาช่วย
ให้ความเห็น
(4) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ
(5) การทาสัญญา/หนังสือยืนยัน (ภาคผนวก จ.) เจ้าของ
โครงการ/กิจกรรมรายที่ผ่านการพิจารณา จะเรียกว่า “ผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ” จะต้องทาหนังสือยืนยัน (กรณีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ) หรือสัญญา (กรณี เป็นองค์กรเอกชน)
ภายในเวลาที่กาหนด โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผล
ตามเป้าหมาย และ พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
หากเจ้าของโครงการไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(6) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ดาเนินการตามแผนงานและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ
(7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ

3.2.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
(1) วัตถุประสงค์
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
(1) เป็นการให้เงินสนับสนุน ช่วยเหลือ การดาเนินการ ที่มี
ลักษณะเป็นการอานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเอื้อ
ต่อความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น การ
แก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
โดยให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1)
และสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ตามมาตรา 25(2)
โดยองค์กรเอกชนจะต้องมีคุณสมบัติตามระบุไว้ในมาตรา 26

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน

3.2.4 กลุม่ งานพัฒนาบุคลากร
(1) วัตถุประสงค์

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน

(2) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานทดแทน เฉพาะโครงการริเริ่มกับโครงการสาธิต
ที่จากัดจานวนเพื่อนาผลการดาเนินการมาใช้ในการขยายผล
การดาเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่าน
หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553
(3) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา
(5) การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและมี
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนให้มีจานวนมากเพียงพอกับการ
ส่งเสริมให้การดาเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนสามารถดาเนินงาน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงกระตุ้น และเกิดความ
ตระหนักถึงเรื่องการนาพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานดั้งเดิมมาก
ขึ้น โดยมีมาตรการส่งเสริมและการสนับสนุนต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นาชุมชน
เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 (3)(ง) แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน โดยกองทุนฯ จะให้การสนับสนุนในรูปของ
เงินช่วยเหลือสนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการฝึกอบรม จัดสัมมนา
จัดหาหลักสูตร ให้ความรู้ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยควรพิจารณาให้มีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับประโยชน์ให้
มีสัดส่วนเป็นไปตามความต้องการและการยอมรับของตลาด โดย
มีแนวทางการสนับสนุนดังนี้

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน

(1) การรับคาร้องขอการสนับสนุนจากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ
และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ พิจารณาเป็นรายๆ
(2) การประกาศหัวข้อโครงการ และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน เพื่อสรรหาผู้ที่มี
ความเหมาะสมในการดาเนินโครงการและรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ
(3) การประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรือระเบียบที่กาหนด
(4) การร่วมกับองค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน
หรือให้ทุนการศึกษา เช่น สานักงาน ก.พ. เป็นต้น
แผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การผลักดัน
เรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น และโครงการ
สัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ดังนี้
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศแก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อศึกษา
และวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่ แสงอาทิตย์ น้า
ลม ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล เซลล์เชื้อเพลิง ฯลฯ
- การสนับสนุนการสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกและก่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านพลังงานในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบ
บูรณาการ อันจะเป็นการพัฒนางานด้านการใช้พลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของระดับท้องถิ่น
- การสนับสนุนอื่นๆ เป็นการสนับสนุนในการขอรับทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน
ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นชอบของผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากาไรตามมาตรา 26
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบคาขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและนาเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติ
(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.)
โดยมีข้อผูกพันที่จะดาเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา

(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.2.5 กลุม่ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และเกิดความตระหนักถึงเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา และผู้นาชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 (3) (ง) มาตรา 25 (3) (จ) มาตรา 25
(4) โดยกองทุนจะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือ
สนับสนุน เรื่องการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมในการให้ความรู้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินการเพื่อให้สาธารณชน และผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าและผลสาเร็จของการดาเนิน
โครงการด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้ความรู้ความมั่นใจและส่งเสริม
การขยายผลการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน
สนพ. และ พพ.
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
(1) “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของกระทรวง
การสนับสนุน
พลังงาน” ทาหน้าที่กาหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ความเป็นเอกภาพ
(2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวม
ข้อเสนอโครงการฯ และสรุปความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
(3) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) สนพ./พพ. ดาเนินการตามขั้นตอนหลังได้รับการแจ้งมติ
คณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้มีอานาจอนุมัติเพื่อลงนามใน
หนังสือยืนยัน/สัญญา (ภาคผนวก จ.)
(5) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ /ผู้รับจ้างดาเนินการตามแผนงาน
และรายงานผลการดาเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ
(6) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ
3.2.6 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน
(1) วัตถุประสงค์
เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น แก่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบั นการศึ กษาหรื อองค์ กรเอกชน ในโครงการแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
แก่ สาธารณชนในการผลิ ตพลั งงานทดแทน โดยเป็ นการให้ ผ่ าน
หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
ฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษา
เงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553

3.3

แผนบริหารทางกลยุทธ์
เป็นแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานศึกษา กลุ่มงานศึกษาเพื่อการกาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน กลุ่มงาน
ฝึกอบรม กลุ่มงานประชุม กลุ่มงานโฆษณา กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มงานบริหาร
จัดการ ลักษณะงานเป็นการสร้างจิตสานึก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถกาหนดแผนนโยบาย บริ หารข้อมูล
ตลอดจนการเพิ่มพูนการบริหาร การจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการบริหารงาน การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามนัยของมาตรา 25(4) โดย
(1) เป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรในส่วนรวม
(2) เป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ
(3) เป็นเงินค่าใช้จ่าย เงินสนับสนุนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนฯ ในด้านสถานที่
อุปกรณ์ เครื่องมือและกาลังคน รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ช่วยในการวางแผน ปรับปรุงแผนฯ วิเคราะห์โครงการและ
การติดตามและประเมินผลด้วย

ส่วนที่ 4 : แนวทางพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
4.1 แนวทางการพิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรม
(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน
- สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
- สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
- สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนอนุรั ก ษ์พ ลั งงาน และแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
(2) กรณีที่งานนั้น ซ้าซ้อนกับงานที่เคยมีการดาเนินการมาแล้ว และหรือเป็นเรื่องที่รับทราบอย่าง
แพร่หลายหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ ต้องมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะให้ดาเนินการ
(3) กรณีที่เป็ น งานต่อ เนื่ อง ผลงานก่ อนหน้า นั้นต้องมี ความก้ าวหน้ามากกว่า ร้อยละ 50 ของ
แผนงาน และอยู่ในระดับดี และมีเหตุผลอันควรที่จะให้ดาเนินการต่อเนื่อง
(4) ต้องกาหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยเฉพาะความสามารถในการลดใช้พลังงาน ความสามารถใน
การทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยสากล เช่น ktoe, MW, GWh พร้อมทั้งแนวทางใน
การพิสูจน์ทราบหรือประเมินผลประหยัดดังกล่าวให้ชัดเจน
(5) ให้ความสาคัญกับแผนงาน/โครงการที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015
เป็นลาดับแรก หรือตามที่คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร
(6) โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีค วามพร้อมที่จะดาเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เช่น ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) รายละเอียดทาง
เทคโนโลยี ความพร้อมเรื่องบุคลากร ความพร้อมเรื่องพื้นที่ เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ เป็นต้น
4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาประมาณการรายจ่าย
(1) รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายรายโครงการ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
(2) ข้อมูลที่ใช้จัดทางบประมาณการรายจ่ายแต่ละรายการ ให้สอดคล้องกับผลผลิตของงานบริหารกองทุน
และโครงการนั้นๆ ให้ประมาณการรายจ่ายตามความจาเป็นและประหยัด โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
(3) ข้อมูลที่ใช้จัดทางบประมาณการรายจ่ายเงินลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลั งงานหมุนเวียน กาหนด
หลักเกณฑ์โดยอ้างอิงกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สาหรับใช้ในโครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินมาตรการ Feed in Tariff (http://goo.gl/3s3zy0)
(4) ข้อมูลที่ใช้จัดทางบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือลักษณะ (specification)
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม
หลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ

4.3 แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ
4.3.1 การทาหนังสือยืนยัน/สัญญา
(1) กรณีหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ (พพ. และ สนพ.) ดาเนินการเอง
- หน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ (พพ. และ สนพ.) ต้องทาสัญญากับผู้มาดาเนินการภายใน 120 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การอนุ มั ติ โดยจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งให้ เ ป็ น ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- กรณีโครงการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา ที่ประกาศรับข้อเสนอและมีขั้นตอนการพิจารณา
ให้คัดเลือกผู้ได้รับจัดสรรทุนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติ และทา
หนังสือยืนยันการรับทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แจ้งผลการพิจารณา
- กรณีงบประมาณประเภทงบบุคลากร งบดาเนินการ งบลงทุน และรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(2) กรณีหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ (พพ. และ สนพ.) จัดสรรทุนให้เจ้าของโครงการ
- เจ้าของโครงการผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนฯ ต้องติดต่อกับหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ (พพ. และ สนพ.)
เพื่อทาหนังสือยืนยันการรับทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติ
- หากผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนฯ จาเป็นต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง ก็ต้องทาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างภายใน 120 วัน
นับแต่วันที่ทาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ
ทั้งนี้ หากเลยกาหนดเวลาดังกล่าวตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้คาอนุมัติเป็นอันสิ้นผล
4.3.2 ระยะเวลาดาเนินการ
(1) ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น กองทุน ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามข้ อ 4 แห่ ง หนั ง สื อ ยืน ยั น หรื อ สั ญ ญาการรั บ ทุ น
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กาหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้อง
ดาเนินการตามแผน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรก หากไม่เป็นไปนั้น ให้ส่งเงิน
คืนผู้เบิกเงินกองทุน หรือหากจะเก็บไว้ใช้ต่อไป ต้องยื่นเสนอขอยกเว้นการนาส่งเงินดังกล่าวต่อ
ผู้เบิกเงินกองทุน เพื่อพิจารณาตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนจะเห็นสมควร
(2) ระยะเวลาดาเนินการ ให้นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติ (ดาเนินการเอง) หรือนับแต่
วันที่ลงนามในหนังสือยืนยัน (จัดสรรทุน) จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการตามแผนงานที่
ได้รับอนุมัติไว้ และระยะเวลาของสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาของ
โครงการนั้นด้วย
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรทุนฯ ทาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีระยะเวลาเกินกรอบระยะเวลาของโครงการนั้นก่อนได้รับอนุมัตจิ ากคณะอนุกรรมการฯ
(3) ระยะเวลาดาเนินการ ถ้าจาเป็นต้องมากกว่า 12 เดือน เจ้าของโครงการต้องระบุเหตุผลความจาเป็น
ให้ชัดดเจน และถ้าระยะเวลาดาเนินการ มากกว่า 24 เดือน ต้องผ่านการประเมินผลงานเป็นรายปี
หากไม่ผ่านและต้องจบโครงการนั้น ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
ส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืน ผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ

ส่วนที่ 5 : แนวทางพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาดาเนินการ
เพื่อให้การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาดาเนินการไปจากรายละเอียดโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติไว้แล้ว ตามข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2553 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงกาหนดแนวทางการพิจารณาดังนี้
5.1 ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น กองทุน ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามข้ อ 5 แห่ ง หนั ง สื อ ยืน ยั น หรื อ สั ญ ญาการรั บ ทุ น
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาการดาเนินการ
จะต้องยื่นเรื่องต่อผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพื่อจะได้พิจารณา แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ก่อนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะดาเนินงานต่อไป
5.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการและหรือระยะเวลาดาเนินการนั้น เป้าหมายต้องไม่ลดลงและวงเงิน
ไม่เพิ่มขึ้น
5.3 การขอขยายระยะเวลา
(1) ครั้งที่ 1 ขอขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) ครั้งที่ 2 เมื่อนับรวมระยะเวลากับครั้งที่ 1 ต้องไม่เกิน 12 เดือน และโครงการนั้นต้องมี
ผลงานที่ก้าวหน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(3) หากจาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน 12 เดือน ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการ ผลกระทบหากยุติ การสนับสนุน แจงเหตุที่ทาให้ การดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนไม่เป็นไปตามแผน แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนปฏิบัติการใหม่ ที่เชื่อได้ว่าจะ
สาเร็จลงได้ตามที่ขอเปลี่ยนแปลง

