
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 3/2558 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/04/๕8 - 30/06/58 
 
๑. การจัดท ากฎหมาย   
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ - - - - - 
๒ - - - - - 

 
๒. การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

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

พน. (สนพ.) 
สบก. 

- การด าเนินการของ สนพ.  
1. สนพ. ได้จัดท าขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้

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

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

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

(www.eppo.go.th/infocenter) 

2. ศึกษานโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และทบทวนแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
พ.ศ. 2557 โดยได้มีการประชุม คณะท างานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดเมื่อเดือน ต.ค. 57  

3. เผยแพร่ประกาศ สนพ. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับ
มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และระเบียบ
สนพ. ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557  

4. จัดอบรมและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและป้องกันการเกิดข้อ
ร้องเรียนในกระบวนการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ดังน้ี  
 

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 

(1) อบรม เรื่อง ท ามะ...ธรรมะ เมื่อ ธ.ค. 57 
(2) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร และจัดท าร่างคู่มือ 
ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เมื่อ ก.พ. 58  
(3) อบรม "การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต" ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” 
เมื่อ ก.พ. 58 แก่บุคลากร สนพ.  

5. ปรับปรุงแผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ของ 
สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.eppo.go.th)     
และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (www.eppo.go.th/infocenter) 

6. ด าเนินการสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริต ของ สนพ. 
ประจ าเดือน ม.ค. – มิ.ย. 58 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ดังนี ้
- ได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (GCC หรือ 
สายด่วน 1111) จ านวน 3 เรื่อง โดยได้
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และแจ้งตอบกลับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว  

- ได้รับข้อคิดเห็น จ านวน 13 เรื่อง โดยได้
ด าเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

7. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สนพ. 

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

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- การด าเนินการของ สนพ. 
๑. โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์

กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุน   
สวนยาง ระยะที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (กอ.)  ในส่วนของเ งิน          
ค่าก่อสร้าง และค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าการก่อสร้าง          
มีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ าเสียจากการท ายางแผ่นรมควัน/ผึ่งแห้ง 5 ล้าน
กิโลกรัม โครงการด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(มอ.) ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 55 – 
22 พ.ค. 58 

การด าเนินการ ณ ไตรมาสที่ 3/2558 โครงการฯ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเบิกเงินเรียบร้อยแล้วโดยมีผล
การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังน้ี 

 

 

http://www.eppo.go.th/
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

 

การด าเนินการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ก่อสร้างและติดตั้ง
ร ะ บ บ ผลิ ตก๊ าซ
ชีวภาพได้เสร็จสิ้น 

10 แห่ง 10 แห่ง 

ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ ที่
สามารถผลิตได ้

105,000.00 
ลบ.ม./ปี 

ทดแทนไม้ฟืนได้    
1 ล้าน กก./ปี 

124,800.00 
ลบ.ม./ปี 

ทดแทนไม้ฟืนได้
1.67 ล้าน กก./ปี 

ลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือกระจกออก
สู่สิ่งแวดล้อม 

800 
ตัน CO2-eq /ปี 

1,454 
ตัน CO2-eq /ปี 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ :  
1. ความล่าช้า โดยโครงการมีการขยายสัญญาเป็น

ระยะเวลา 15 เดือน เนื่องจากความพร้อมของสหกรณ์ที่
เข้าร่วมโครงการบางแห่ง และสภาพภูมิอากาศไม่
เอื้ออ านวยในการก่อสร้าง 

2. อุปกรณ์ช ารุ ด  โดยสหกรณ์ ไม่ สามารถหา
ผู้รับเหมาในพื้นที่ เพื่อเข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดได้      
จึงต้องรอผู้รับเหมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งใหบ้ริการล่าช้ามาก 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : สนพ. อยู่ระหว่างการ
ประเมินผลโครงการฯ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ด าเนินการโครงการในระยะต่อไป 

   พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ระยะที่ 2 
สนพ. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

ใน ฟา ร์ ม เ ลี้ ย ง ไ ก่  ร ะ ย ะที่  2  ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่
วันท่ี 24 ก.พ. 57 – 23 ก.พ. 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จูงใจให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ (คิดเป็นจ านวนไก่ไม่
น้อยกว่า 5 ล้านตัว) เร่งก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ตลอดจนใช้ก๊าซชีวภาพ      
ที่ ผลิ ต ได้ เป็นพลั งงานทดแทน และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้กับมูลสัตว์ และพืชพลังงาน โดย กอ. ได้สนับสนุน
เงินค่าก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และค่าที่ปรึกษา
ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. ฟาร์มขนาดใหญ่ ไม่เกิน 12.50 บาทต่อไก่ 1 ตัว  
2. ฟาร์มขนาดกลาง ไม่เกิน 16.75 บาทต่อไก่ 1 ตัว 
3. ฟาร์มขนาดเล็ก ไม่เกิน 21.75 บาทต่อไก่ 1 ตัว  

โดยเมื่อโครงการสิ้นสุดลงคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้ไม่น้อยกว่า 13.20 ล้านลบ.ม./ปี และจะถูกน าไปใช้



 

 -๔- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 19.80 ล้านกิโลวัตต์
ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 77.22 ล้านบาท/ปี 
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 3,745 ตัน/ปี คิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 3.74 ล้านบาท/ปี  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2558 มีจ านวน
ฟาร์มที่ผ่านการพิจารณา และลงนามในสัญญาแล้ว 
จ านวน 23 ราย คิดเป็นจ านวนไก่ที่เข้าร่วมโครงการ 
5.597 ล้านตัว (เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด) ในสัดส่วน 
ดังนี้  

1. ฟาร์มขนาดใหญ่ 5 ฟาร์ม จ านวนไก่ 3.569 ล้านตัว  
2. ฟาร์มขนาดกลาง 2 ฟาร์ม จ านวนไก่ 7.2 แสนตัว  
3. ฟาร์มขนาดเล็ก 16 ฟาร์ม จ านวนไก่ 1.31 ล้านตัว 
ทั้งนี้  มช. ได้จัดท ารูปแบบเกณฑ์ และข้อก าหนด      

การออกแบบ ก่อสร้างฯ และติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ณ เดือนมิ.ย. 58 อยู่ระหว่าง    
การก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยมีความก้าวหน้า
ประมาณ ร้อยละ 60 ซึ่งคาดว่า ณ ก.พ. 59 จะสามารถ
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และเริ่มเดินระบบฯ ทั้งนี้ หลังจากนั้น
จะต้องติดตามการเดินระบบฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ถึงเดือน ก.พ. 60 การด าเนินโครงการฯ ยังคงเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่ก าหนด  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการฯ ให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด 

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- ๓. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน :  
กพช. เมื่อวันที่  28 มิ .ย . 53 ได้มีมติ เห็นชอบ

มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ระบบ Feed-in tariff (FiT) โดยให้ทบทวนรูปแบบและ
อัตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ทุกปี เพื่อให้นโยบายมีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ทั้งนี้ สนพ. ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ย. 57 – 
ส.ค. 58 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนอัตราฯ และ
มาตรการสนับสนุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลั งงาน
หมุนเวียน แต่ละประเภท รวมทั้งจากพืชพลังงาน (Energy 
Crop) พร้อมทั้ง เสนอแนะปริมาณพลังไฟฟ้าที่สนับสนุน 
โดยค านึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า ความพร้อมและการ
จัดเตรียมระบบไฟฟ้า ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศ  



 

 -๕- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

โดย สนพ. ได้ด าเนินการ ดังนี้ (1) ส่งแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละเช้ือเพลิง 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูล (2) ลงพื้นที่
เก็บข้อมูลต้นทุน และข้อมูลด้านเทคนิคจากโรงไฟฟ้า
ข้างต้น ทั้งที่ มีข้อมูลครบถ้วน และไม่ครบถ้วนจาก
ผู้ประกอบการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ 5 ครั้ง ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 : เชียงใหม่ ล าปาง ครั้งที่  2 : อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ครั้งท่ี 3 : สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 : สระบุรี 
และครั้งที่ 5 : ลพบุรี สระบุรี และชัยภูมิ และ (3) น าข้อมูล
จากแบบส ารวจ และการลงพื้นที่ มาวิ เคราะห์ด้วย 
Financial model เพื่อก าหนดอัตรา FiT ให้เหมาะสมและ
สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริง   

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2558 สนพ. อยู่ระหว่าง
การจัดท าสรุปผลการทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริม
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : น าสรุปผลการทบทวนฯ 
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อไป 

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

พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

- การด าเนินการของ สนพ. 
1. แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 

2558-2579 (PDP 2015) 
การจัดท า PDP 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาพลังงาน

ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอีก 
20 ปีข้างหน้า โดยให้ความส าคัญต่อเป้าหมาย 3 ประการ 
คือ (1) ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศโดยมีการ
กระจายสัดส่วนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (2) ต้นทุนค่า
ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ (3) ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวได้ด าเนินการ
ปรับลดค่าพยากรณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ    
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงเหลือร้อยละ 3.94 จากเดิม 
4.41 รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผน EEDP และแผน AEDP ซึ่ง
จะส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุของแผน PDP 
ฉบับนี้อยู่ที่ 4.587 บาท/หน่วย โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้า
ส ารองของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 37 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงานผ่านมาตรการต่างๆ 
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2558  คณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 โดยมีมติเห็นชอบร่างแผน 
PDP 2015 และ สนพ. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย       
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสัมมนาใหญ่ โดยมีประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ต่อมา ครม. เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 58 ได้มีมติเห็นชอบแผน PDP 2015 ตามมติ กพช. 
เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 58 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

แผน PDP 2015 มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยแยกตาม
ประเภทเช้ือเพลิง ดังนี้ 

ประเภทเชื้อเพลิง 
ณ ก.ย.ปี 
2557 
ร้อยละ 

ณ ก.ย.ปี 
2569 
ร้อยละ 

 ณ ก.ย.ป ี
2579 
ร้อยละ 

ซ้ือไฟฟ้าพลังน้ าต่างประเทศ 7 10-15 15-20 
ถ่านหินสะอาด (รวมลิกไนต์) 20 20-25 20-25 
พลังงานหมุนเวียน 8 10-20 15-20 
ก๊าซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 
นิวเคลียร์ - - 0-5 
ดีเซล/น้ ามันเตา 1 - 0-5 
รวม 100 100 100 

โดยมีก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ช่วงปี 2558 – 2579 รวม 
57,459  เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้ 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ผูกพันแลว้/
ความมั่นคง 

โครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ 

รวม 

ถ่านหินสะอาด 4,390 3,000 7,390 
ก๊าซธรรมชาติ 14,878 2,600 17,478 
นิวเคลียร์ - 2,000 2,000 
กังหันก๊าส - 1,250 1,250 

 
 

ประเภทโรงไฟฟ้า ผูกพันแลว้/
ความมั่นคง 

โครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ 

รวม 

โคเจเนอเรชั่น 3,695 424 4,119 
พลังงานหมุนเวียน - 12,105 12,105 

   พลังงานน้ าสูบกลับ 500 1,601 2,101 
ซ้ือจากต่างประเทศ 3,316 7,700 11,016 

รวม 26,779 30,680 57,459 

ทั้งนี้ สนพ. จ าเป็นต้องมีการสื่อสารและท าความ
เข้าใจกับประชาชนต่อความจ าเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้า
เป็นระยะต่อไป  

การด าเนินงานในระยะต่อไป :  
1) สร้างความรู้/ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า/

ความจ าเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าแก่ประชาชน   
2) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน PDP 2015 
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

     2. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ 

สนพ. ได้ จัดท าร่ างมาตรการและเป้ าหมายของ          
แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) โดยมีเป้าหมาย     
ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง 30%      
ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือประมาณ 51,700 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) โดยได้หารือกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง และได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมาณความ
ต้องการใช้พลังงาน และศักยภาพในการลดการใช้พลังงาน    
จึงได้กรอบมาตรการที่ต้องด าเนินงาน 10 มาตรการ ดังนี้    
(1) บังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม (2) บังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่       
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) (3) ก าหนดมาตรฐานและติด
ฉลากอุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(Labeling) (4) บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS) (5) ช่วยเหลือ/
อุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลั งงาน           
(6) ส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน LED         
(7) อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง (8) กระตุ้นและปลูกจิตส านึก 
(9) พัฒนาหลักสูตร และ (10) วิจัยพัฒนา 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2558 สนพ. ได้จัดท า
รายละเอียดมาตรการของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2558 – 2579 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : สนพ. เตรียมน าเสนอ
แผนอนุรักษ์พลังงานต่อ กพช. และ ครม. เพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

4 มาตรา 
190 (20) 

หนังสือสัญญาใดมี
บ ท เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
อาณาเขตไทยหรือ
เขตพื้นที่นอกอาณา
เขตซึ่งประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตยหรือมี
เ ข ต อ า น า จ ต า ม
หนังสือสัญญาหรือ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ระหว่ า งป ร ะ เทศ 
ห รื อ จ ะ ต้ อ ง อ อ ก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
เพื่อ ให้การ เป็นไป
ตามหนังสือสัญญา 
หรือมีผลกระทบต่อ
ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง

พน. (สนพ.,  
กฟผ.) 

กต., สศช. 
 

- การด าเนินการของ สนพ.  

การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศใน        
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Regional Power Trade Coordination Committee: 
RPTCC) 

กระทรวงพลังงานได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสถาน
ที่ตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ         
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Regional Power Coordination 
Centre: RPCC) โดย กพช. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 56 ได้เห็นชอบ
ในหลักการต่อบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการซื้ อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ             
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(Inter-Governmental Memorandum 



 

 -๘- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

เศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้ านการค้ า 
ก า ร ล ง ทุ น  ห รื อ
งบ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
ปร ะ เทศ  อย่ า ง มี
นัยส าคัญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของ
รัฐสภา 

of Understanding for the Establishment of the Regional 
Power Coordination Centre in the Greater Mekong 
Subregion: IGM) ต่อมา ครม. เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 56 ได้มีมติ
เห็นชอบตามมติ กพช. และเพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รัฐสภาเมื่อวันที่ 5 
พ.ย. 56 ได้มีมติเห็นชอบตามมติ ครม. ดังกล่าว โดยเมื่อ
วันท่ี 9 ธ.ค. 56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการ
ลงนามใน IGM เรียบร้อยแล้ว 

การด าเนินการ ณ ไตรมาส 3/2558 ประเทศไทย  
ได้เข้าร่วมการประชุม RPTCC ครั้งที่ 18 ณ นครพุกาม 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันท่ี 9-10 มิ.ย. 58 
โดยมีผู้แทนจาก สนพ. และ กฟผ. เข้าร่วม โดยมีเนื้อหาใน
การประชุมสรุปได้ ดังนี ้

1) ข้อเสนอการขอเป็นสถานที่ตั้ง RPCC ซึ่งยังไม่
สามารถหาข้อสรุปจากการประเมินข้อเสนอระหว่าง
ประเทศสมาชิกสองชาติระหว่าง ไทยและจีน ได้ โดยที่
ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นดังกล่าว โดยประเทศสมาชิก
ส่วนใหญ่มีความเห็นให้เริ่มกระบวนการยื่นข้อเสนอใหม่ 
(Rebidding) โดยฝ่ายไทยเห็นว่าเป็นอีกทางเลือกที่มีความ
เหมาะสม ทั้งนี้ฝ่ายจีนไม่เห็นด้วย โดยจะขอน ากลับไป
รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบก่อน แล้วจึงจะแจ้งให้   
ที่ประชุมทราบต่อไป 

2) แนวทางการด าเนินการพัฒนากิจกรรมการซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ผ่านโครงการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
(Technical Assistant: TA) ซึ่งได้รับจากสนับสนุนหลัก
โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 
ADB) และธนาคารโลก (World Bank: WB) 

 การด า เนินงานในระยะต่อไป :  กระทรวง
พลังงาน โดย สนพ. ยังคงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสถาน
ที่ตั้ง RPCC ต่อไป 

 


