
1 การบรรลุเป้าหมาย และแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

ประกอบด้วย 
1. เป้าหมายยุทธศาสตร ์

1.1 เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่่ากว่าร้อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
1.2 ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

ของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มพื้นที่การท่าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 5.0 ต่อปี รวมทั้ง
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

1.3 เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ มีความสามารถในการช่าระหนี้สินเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่
เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

1.4 ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50.0 ในปี 2559 เกษตรกรและ
ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.5 เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล ในปี 2559 ไม่น้อยกว่า 6.2 และ 
3.6 ล้านลิตรต่อวัน ตามล่าดับ และเพิ่มผลผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังความร้อนจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ ของเสียจาก
ครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 3,440 เมกะวัตต์ และ 5,564 พันตัน
เทียบเท่าน้่ามันดิบ ในปี 2559 ตามล่าดับ และส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางยุทธศาสตร์ 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
2.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
2.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
2.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
2.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

 
 
มีโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1. การสนับสนุนการด่าเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed- in Tariff     
2. แผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015)      
3. การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน           
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงาน     
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ปีที่ 4 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2558) 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
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1.  ชื่อโครงการส าคัญ  การสนับสนุนการด่าเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT)  
 ภายใต้แผนแม่บท        กระทรวงพลังงาน  
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 กรมท่ีรับผิดชอบ        ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่  1.5   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่    2.7  
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ  

1) เพ่ือทบทวนอัตรา FiT และมาตรการสนับสนุนส่าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมทั้ง
จากพืชพลังงาน (Energy Crop) พร้อมทั้งเสนอแนะปริมาณไฟฟ้าที่สนับสนุน โดยค่านึงถึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า 
ความพร้อมและการจัดเตรียมระบบไฟฟ้า ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน     

2) เพ่ือให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดท่าข้อเสนอนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน         

1.2 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  
มีผลการศึกษาอัตรา FiT ของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง       

1.3 วิธีด าเนินงาน  
1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ 

FiT และมาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งในแง่ปริมาณ คุณภาพ และรูปแบบของโครงการที่เกิดขึ้น โดยค่านึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า 
ความพร้อมและการจัดเตรียมระบบไฟฟ้า ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป้าหมายตามท่ีนโยบายก่าหนด 

2) รวบรวม และศึกษากฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดท่านโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน องค์ความรู้ทางเทคนิค และเศรษฐศาสตร์จากเอกสารทางวิชาการ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านไฟฟ้า โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลต้นทุน และข้อมูลด้านเทคนิค         
จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่าหรับการผลิตไฟฟ้าในปี 2558              

3) จัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประกอบการจัดท่า
นโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน        

4) จัดท่าข้อเสนอแนะเพ่ือการก่าหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT    
1.4 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศ         
1.5 ระยะเวลาด าเนินการ  12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)       
1.6 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบให้มีการทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมการรั บซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกปี และประกาศรับซื้อเป็นรอบๆ เพ่ือให้นโยบายมีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป            

โดยในปี 2558 ได้ด่าเนินการทบทวนรูปแบบ และอัตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดังนี้  
1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 

FiT และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ดังนี้ (1) รวบรวมข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าฯ (2) วิเคราะห์ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าฯ 
เปรียบเทียบกับแผน AEDP (3) วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโครงการฯ ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (4) รวบรวมข้อมูล
การผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบจากโครงการผลิตไฟฟ้าฯ ทั้งประเภท SPP และ VSPP ตั้งแต่เริ่มส่งเสริมในรูปแบบ Adder         
(5) รวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา โดยได้รับการส่งเสริม
ในรูปแบบ FiT และเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 (6) น่าเสนอผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคตจากการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (7) ประเมินแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ    
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2) จัดท่าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายจากต่างประเทศที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) ด้านราคารับซื้อไฟฟ้า เช่น การ
ก่าหนดนโยบายให้อัตรา FiT พิเศษเพ่ิมเติมส่าหรับโครงการที่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบระบบต่างๆ ที่ผลิตภายในประเทศ 
(Local Content) (2) ด้านการเงิน เช่น การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่่าส่าหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน (3) ด้านภาษี เช่น 
การก่าหนดนโยบายยกเว้น/ลดหย่อนทางด้านภาษีต่างๆ ส่าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภาษีน่าเข้า/ภาษี
การจ่าหน่ายสินค้าและบริการ ส่าหรับอุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ หรือน่าเข้าเฉพาะที่ไม่มีการผลิตในประเทศเท่านั้น 
(4) ด้านอ่ืนๆ ภาครัฐควรมีกรอบแผนพัฒนาส่าหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความยั่งยืน      

3) จัดท่าข้อเสนอเกี่ยวกับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ส่าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ส่าหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 ใน 5 ประเภทเชื้อเพลิง 
เสนอต่อ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ กพช. ได้มีมติเห็นชอบ อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 
เชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานน้่า พลังงานลม ดังนี้        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) จัดท่าข้อเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้       
(1) โรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ก่อนวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558 และมีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม (2) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และ    
(3) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี พลาสม่าและตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT ส่าหรับปี 2558 – 2562 สรุปได้ ดังนี้   
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ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้น่าเสนอในการประชุม กพช. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ส่าหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 - 2562 
ในปริมาณ 50 เมกะวัตต์ โดยให้นับเป็นส่วนเพ่ิมจากเป้าหมายตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)        

ทั้งนี้ กพช. ได้ให้ความเห็นชอบอัตรา FiT ของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง และบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 แล้ว            

 ผลผลิต มีผลการศึกษาอัตรา FiT ของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง     
 ผลลัพธ์ กพช. ให้ความเห็นชอบอัตรา FiT ของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง และบังคับใช้เมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามแผน PDP 2015    
1.7 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น    4,503,500.00 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)    

 ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 

แผ
นฯ

 1
1 

2555 9,500,000.00 (กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน) 

2556 - 2557 3,360,000.00 (กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน) 

2558 4,503,500.00 (งบประมาณแผ่นดิน) 

2559 4,490,000.00 (งบประมาณแผ่นดิน) 

1.8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  -     
1.9 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  -     
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท หน่วยงาน ส่านักนโยบายไฟฟ้า    

โทร.   02-6121555 ต่อ 500    Email:         
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2.  ชื่อโครงการส าคัญ  แผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015)  
 ภายใต้แผนแม่บท        กระทรวงพลังงาน  
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 กรมท่ีรับผิดชอบ        ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่ 1.5    
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่  2.7  
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 

1) เพ่ือเตรียมการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต    
2) เพ่ือใช้ในการก่าหนดนโยบายและแผนพลังงานที่ยึดหลักความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานกับ       

การจัดหาพลังงาน            
2.2 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  

ความต้องการใช้พลังงานกับการจัดหาพลังงานมีความสมดุล มีการกระจายเชื้อเพลิง เพ่ือลดความเสี่ยงการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง      

2.3 วิธีด าเนินงาน  
1) ทบทวน แผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2010 Rev.3) และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) จัดท่าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยปรับระยะเวลาให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยน่าแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก มาประกอบการพิจารณาจัดท่าร่างแผน PDP 2015      

3) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างแผน PDP 2015      
4) ปรับปรุงร่างแผน PDP 2015 และน่าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท่าแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศให้ความเห็นชอบ           
5) เสนอร่างแผน PDP 2015 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี  

2.4 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ -          
2.5 ระยะเวลาด าเนินการ   12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)      
2.6 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  

กพช. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดท่าแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย      
พ.ศ. 2558 -2579 (PDP 2015) โดยให้มีระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งจัดท่าแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้มีกรอบระยะเวลาเช่นเดียวกับแผน PDP 2015 เพ่ือบูรณาการแผนการพัฒนาพลังงาน
ของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน           

ต่อมา กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบในหลักการและแนวทางในการจัดท่าแผน PDP 2015 โดย
มอบหมายให้กระทรวงพลังงานน่าหลักการและแนวทางไปจัดท่าร่างแผนให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการ       
ใช้ไฟฟ้าระยะยาว และน่าร่างแผนไปจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และน่าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างแผน PDP 2015  
กพช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2579 (PDP 
2015) โดยสามารถสรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้          
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1) ก่าลังผลิตไฟฟ้าใหมช่่วงปี 2558 – 2579 รวม 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้   
  หน่วย : เมกะวัตต์ 

ประเภทโรงไฟฟา้ ผูกพันแล้ว/ความมั่นคง โครงการโรงไฟฟา้ใหม่ รวม 
1. ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 4,390 3,000 7,390 
2. ความร้อนร่วม (ก๊าซธรรมชาติ) 14,878 2,600 17,478 
3. พลังงานนิวเคลียร์ - 2,000 2,000 
4. กังหันแก๊ส - 1,250 1,250 
5. โคเจเนอเรชั่น 3,695 424 4,119 
6. พลังงานหมุนเวียน - 12,105 12,105 
7. พลังงานน้่าสูบกลับ 500 1,601 2,101 
8. ซื้อจากต่างประเทศ 3,316 7,700 11,016 

รวม 26,779 30,680 57,459 

2) สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (1) พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้่า
ในประเทศ) ร้อยละ 20  (2) พลังงานน้่าต่างประเทศ ร้อยละ15  (3) ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 37  (4) ถ่านหิน และลิกไนต์ 
ร้อยละ 23  (5) นิวเคลียร์ ร้อยละ 5           

3) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 37 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมา
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน          

4) ระดับก่าลังผลิตไฟฟ้าส่ารอง ณ ปลายแผนฯ (ปี 2579) มีค่าไม่ต่่ากว่าร้อยละ 15 ของปริมาณความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด              

5) ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยตลอดอายุของแผนฯ อยู่ที่ 4.587 บาท/หน่วย     
 ผลผลิต  มีแผนพัฒนาก่าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015)    
 ผลลัพธ์  ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ โดยมีการกระจายเชื้อเพลิง เพ่ือลดความเสี่ยงการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งในการผลิตไฟฟ้า    
2.7 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น       -       บาท 
2.8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      -     
2.9 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป   -     
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นางสาวพรรณี  โรจน์รังสีธรรม  หน่วยงาน  ส่านักนโยบายไฟฟ้า    

โทร.  02-6121555 ต่อ 511    Email:    -     
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3.  ชื่อโครงการส าคัญ  การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน         
 ภายใต้แผนแม่บท  กระทรวงพลังงาน  
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก่ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน  
 กรมท่ีรับผิดชอบ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่  1.5   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่   2.7  

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ  
เพ่ือด่าเนินการตามกรอบและแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้่ามันเชื้อเพลิง ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557    

ไดม้ีมติเห็นชอบ ดังนี้              
(1) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง          
(2) ราคาน้่ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน      
(3) กองทุนน้่ามันใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน      
(4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy)         
(5) ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม          
(6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย           
(7) เก็บเงินกองทุนน้่ามันฯ ของน้่ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ตามค่าความร้อน 

3.2 เป้าหมายของโครงการส าคัญ 
 เพ่ือให้โครงสร้างราคาพลังงานมีความเหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง       

3.3 วิธีด าเนินงาน  

ทั้งนี ้มีรายละเอียดของแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้่ามันเชื้อเพลิง ดังนี้      
1) ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตของกลุ่มเบนซินและดีเซลให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น อยู่ในช่วง 2.85 ถึง 5.55 บาทต่อลิตร 

โดยให้สะท้อนต้นทุนมลภาวะและถนนช่ารุด          
2) ก่าหนดส่วนต่างของราคาขายปลีกน้่ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม       
3) ค่าการตลาดของผู้ค้าน้่ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม    
4) ควรมีการเก็บภาษีสรรพสามิตของก๊าซธรรมชาติส่าหรับยานยนต์ (NGV) เช่นเดียวกับน้่ามันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ 
5) ส่าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)          

(1) ให้ยกเลิกการก่าหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน รับไปก่าหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป        

(2) ก่าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่าหรับการใช้ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน  
(3) ปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์       

3.4 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ   ทั่วประเทศ        

3.5 ระยะเวลาด าเนินการ    12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)     
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3.6 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1) การปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ดังนี้         

(1) ก่าหนดให้ราคาน้่ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตใกล้เคียงกัน โดย กพช. เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้่ามันดีเซลจาก 0.75 บาท/ลิตร เป็น 4.25 บาท/ลิตร ซึ่งจะอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกับน้่ามันแก๊สโซฮอล 95 (5.04 บาท/ลิตร)        

(2) เก็บเงินกองทุนน้่ามันฯ ของน้่ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ตามค่าความร้อน  

(3) มีการปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 กระทรวง
พลังงานได้เก็บเงินเข้าการกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด โดยปล่อยให้ราคาน้่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดสะท้อนต้นทุน  
ที่แท้จริง ส่งผลให้ฐานะสุทธิของกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้่ามันส่าเร็จรูป ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่
ประมาณ 35,221 ล้านบาท             

2) การปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)         

(1) เพ่ือให้ก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนแหล่งผลิต และแหล่งจัดหา คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้มีมติให้ก่าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG ของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคปิโตรเคมี ให้อยู่ในราคาเดียวกัน โดยใช้วิธีเฉลี่ยปริมาณการจัดหาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน้่ามัน และจากการน่าเข้าเพ่ือใช้ในประเทศ โดยใช้วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน้่าหนัก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                  
2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้มีการทบทวนการก่าหนดราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาทุก 3 เดือน    

(2) ก่าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่าหรับการใช้ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน กบง. เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ ออกประกาศ กบง. 2 ฉบับ ดังนี้ (1) ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2558 เรื่องยกเลิกการก่าหนด
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนส่าหรับก๊าซที่จ่าหน่ายให้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และที่ใช้เป็นวัตถุดิบ            
ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม (2) ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2558 เรื่องการก่าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ และ
อัตราเงินชดเชยส่าหรับก๊าซที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือน่าเข้ามาเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ และ
อัตราเงินชดเชยส่าหรับก๊าชที่ส่งไปยังคลังก๊าซ ซึ่งการด่าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ทั้ง 3 ภาค    
(ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม) เป็นราคาเดียวกัน โดยมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 24.16 บาท/กก.   

(3) ปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงให้มีค่าใกล้ศูนย์ โดย กบง. จะพิจารณาให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า/
ออกกองทุนน้่ามันฯ เป็นรายเดือน ซึ่งจากการด่าเนินการปรับเงินเข้า/ออกกองทุนฯ ส่งผลให้ ตั้งแต่เดือนกันยายน - 
ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ฐานะสุทธิของกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง ในส่วนของก๊าซ LPG ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่
ประมาณ 7,495 ล้านบาท            

 

3) การปรับราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV)          

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่จ่าหน่ายยังคงต่่ากว่าต้นทุนราคาของก๊าซ NGV กบง. จึงได้มีมติให้ปรับราคาขายปลีก
เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนราคาของก๊าซ NGV 2 ครั้ง ดังนี้ (1) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติให้ทยอยปรับราคาขายปลีกขึ้น
จากเดิมในอัตรา 0.50 บาท/กก. ทั้งในกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ จากเดิม 12.50 บาท/กก. 
เป็น 13.00 บาท/กก. และจากเดิม 9.50 บาท/กก. เป็น 10.00 บาท/กก. ตามล่าดับ โดยใช้อัตรานี้ไปจนถึงเดือน 
สิงหาคม 2558 และ (2) ต่อมา กบง. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกอีกครั้งในส่วนของ
รถยนต์ส่วนบุคคล ปรับขึ้น 0.50 บาท/ กก. จากเดิม 13.00 บาท/กก. เป็น 13.50 บาท กก. ส่วนรถโดยสารสาธารณะ       
คงราคาขายปลีก ที่ 10.00 บาท/กก. โดยใช้อัตรานี้จนถึงเดือน ธันวาคม 2558      
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 ผลผลิต  
1) อัตราภาษีสรรพสามิตของกลุ่มเบนซินและดีเซลมีความใกล้เคียงกันมากข้ึน     
2) ส่วนต่างของราคาขายปลีกน้่ามันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสม       
3) ค่าการตลาดของผู้ค้าน้่ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม     
5) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีการยกเลิกการก่าหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับ 

332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยก่าหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนก่าหนดราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวส่าหรับการใช้ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน และปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิงให้มี
ค่าใกล้ศูนย์               

 ผลลัพธ์  
1) ลดภาระการชดเชยจากกองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง        
2) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง         
3) ราคาเชื้อเพลิงในประเทศสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง        

3.7 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น -      บาท 
3.8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน -        
3.9 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  ติดตามราคาต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา         
เพ่ือน่ามาทบทวนการก่าหนดราคาให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาอย่างต่อเนื่อง  และทบทวนการเก็บภาษีสรรพสามิตของก๊าซ
ธรรมชาติส่าหรับยานยนต์ (NGV) เช่นเดียวกับน้่ามันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ      
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายเพทาย  หมุดธรรม   หน่วยงาน  ส่านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

โทร. 02-6121555 ต่อ 555     Email:   -     
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4.  ชื่อโครงการส าคัญ  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงาน  
 ภายใต้แผนแม่บท  กระทรวงพลังงาน  
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 กรมท่ีรับผิดชอบ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่ 1.5   
 สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ข้อที่  2.7  
4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการส าคัญ 

1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงาน     
ของหน่วยงานต่างๆ            

2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง/ระเบียบวิธีปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการผลิตหรือจากการ
จัดหาเชื้อเพลิงในภาคพลังงานทั้งในและต่างประเทศ        

3) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทนจากการจัดหา
เชื้อเพลิงในภาคพลังงานของประเทศ          

4) เพ่ือจัดท่ารายงานวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ    
4.2 เป้าหมายของโครงการส าคัญ  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานของประเทศไทย ให้สามารถน่ามาจัดท่ารายงาน
วิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ      
4.3 วิธีด าเนินงาน  

1) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ ตลอดจน
แนวทาง และระเบียบวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคการผลิตพลังงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ค่าแนะน่าและวิธีการค่านวณของ IPCC      

2) รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมถึงค่า Emission Factor ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ     

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานในรูปแบบ Web Base Application 
พร้อมทั้งสามารถให้บริการบนเครือข่าย Intranet และรองรับการให้บริการเครือข่าย Intranet ของ สนพ. ได้ในอนาคต 

4) จัดท่ารายงานวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ    
5) เสนอรายงานต่อคณะท่างานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ให้ความ

เห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สนพ.          

4.4 พื้นที่/จังหวัดที่ด าเนินการ   ทั่วประเทศ        

4.5 ระยะเวลาด าเนินการ     12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)      

4.6 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน   

ไดร้วบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ และ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงค่า Emission Factor ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ โดยน่าข้อมูลมาออกแบบโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือน่ามาจัดท่าตารางวิเคราะห์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ และจัดท่ารายงานวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกฯ และบทสรุปผู้บริหาร เสนอต่อ ผอ.สนพ. และเสนอต่อคณะท่างานประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน และน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ สนพ.        
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 ผลผลิต มีระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานที่สามารถใช้เพ่ือจัดท่ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ      

 ผลลัพธ์ มีการเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตพลังงานของประเทศ  

4.7 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,450,000.00      บาท 

4.8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน    -       

4.9 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป -       

 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัลยา  ตรีวิทยานุรักษ์  หน่วยงาน     ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน  

โทร.  02-6121555 ต่อ 406    Email:    -    
 


