
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 1/2559 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/10/๕8 - 31/12/58 
 
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
ปฏิบัติ 

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 รพิ จ า รณ า
อย่างรวดเร็ว 

พน. (สนพ.) 
สบก. 

- การด าเนินการของ สนพ.  
1. สนพ. ได้จัดท าขั้นตอนและกระบวนการเพื่ อให้

ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  โดยมีการ
เผยแพร่วิธีการและเง่ือนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์    
ต่อการด าเนินการของ สนพ. ผ่านการประชาสัมพันธ์ โดย   
มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี้  
1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. 

 http://ww.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html 
2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 

 http://www.eppo.go.th./infocenter 
3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) 
4) กล่องรับความคิดเห็น บริเวณชั้น 1 สนพ. 
5) การยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) 
6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับผิดชอบเรื่อง

ร้องเรียนของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
duangsuda@eppo.go.th 

7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
8) กองตรวจและประเมินผล (กตป.) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
2. เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ของ 

สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (www.eppo.go.th)     
และศูนย์ ข้ อมู ลข่ าวสาร (www.eppo.go.th/infocenter) 
และประกาศเผยแพร่ภายใน สนพ. 

3. สรุ ปสถิ ติ การร้ อ งเรี ยนการทุ จริ ต  ของ สนพ . 
ประจ าเดือน ต.ค. – ธ.ค. 58 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
- ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ของ สนพ. 
 

http://www.eppo.go.th/
http://www.eppo.go.th/infocenter)%20และ
http://www.eppo.go.th/infocenter)%20และ


 

 -๒- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

- มี เรื่ องร้องเรียนด้ านนโยบายไฟฟ้ า ส่ งตรงต่ อ          
ผอ.สนพ. จ านวน 3 เรื่ อง โดยได้ ด าเนิ นการตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและแจ้งตอบกลับ
แล้ว 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

- มีเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นด้านนโยบายไฟฟ้า 
ผ่ าน ช่องทางศูนย์ รับข้อร้องเรี ยนกระทรวง
พลังงาน กองตรวจและประเมินผล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน จ านวน 9 เรื่อง โดยได้
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และแจ้งตอบกลับแล้ว 8 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 

๒ มาตรา ๘๖ (๓) ก ารส่ ง เส 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
ได้ จ าก ธร รม ช าติ 
แ ล ะ เป็ น คุ ณ ต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง และเป็ น
ระบบ 

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- การด าเนินการของ สนพ. 
๑. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ระยะที่ 2 
สนพ. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ

ใน ฟ าร์ ม เลี้ ย ง ไก่  ร ะ ย ะ ที่  2  ซึ่ ง ด า เนิ น ก า ร โด ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่
วันท่ี 28 ก.พ. 57 – 27 ก.พ. 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จูงใจให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ (คิดเป็นจ านวนไก่ไม่
น้อยกว่า 5 ล้านตัว) เร่งก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูง ตลอดจนใช้ก๊าซชีวภาพ      
ที่ ผลิ ต ได้ เป็ นพลั งงานทดแทน และรักษาคุณ ภาพ
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
เป็นเช้ือเพลิงผลิตพลังงานทดแทนเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 19.80 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 77.22 ล้านบาท/ปี สามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 3,745 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อย
กว่า 3.74 ล้านบาท/ปี  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2559เนื่องจากภาวะผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ มฟีาร์มที่เข้าร่วมโครงการถอนตัวไป 5 ราย 
จาก 23 ราย คงเหลือ 18 ราย โดยคิดเป็นจ านวนไก่ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 3.853 ล้านตัว จาก 5.597 ล้านตัว ซึ่งต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน 1.146 ล้านตัว ในสัดส่วน 
ดังนี้  
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

1. ฟาร์มขนาดใหญ่ 2 ฟาร์ม จ านวนไก่ 2.20 ล้านตัว  
2. ฟาร์มขนาดกลาง 2 ฟาร์ม จ านวนไก่ 0.72 ล้านตัว 
3. ฟาร์มขนาดเล็ก 13 ฟาร์ม จ านวนไก่ 0.93 ล้านตัว 
มช. ได้ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  และเริ่มเดินระบบฯ 

แล้วเป็นส่วนใหญ่  โดยภาพรวมโครงการมีความก้าวหน้าใน        
การด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 51 ของแผนงาน ซึ่งถือว่าล่าช้า
กว่าแผนการด าเนินงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการถอนตัวจากโครงการฯ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ส่งผลต่อการเบิกจ่ายซึ่งล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไว ้

ทั้ งนี้  คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่ อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 ได้มี
มติอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ ออกไป
อีก 6 เดือน โดยหากไม่สามารถด าเนินการได้ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (ไก่ 5 ล้านตัว) ก็เห็นควรให้ มช. จบ
โครงการ ซึ่งมีก าหนดในวันท่ี 27 ส.ค. 60  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการก่อสร้าง
ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ส.ค. 59  และหลังจากนั้น
ติดตามการเดินระบบฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยคาด
ว่าจะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาที่ขอขยาย
ตามก าหนด 27 ส.ค. 60  

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- ๒. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน :  
คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 
58 เห็นชอบการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จ านวน 7 โครงการ ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเสนอขายรวม 46,022 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
เช้ือเพลิงชีวภาพ จ านวน 4 โครงการ ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเสนอขายรวม 39,122 เมกะวัตต์ เช้ือเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ จ านวน 4 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอ
ขายรวม 6.9 เมกะวัตต์  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามให้  กกพ. 
ด าเนินการก าหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าฯ แต่ละประเภท
เช้ือเพลิงใหม่ และออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ต่อไป 

3 มาตรา 87 (1) ส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
ก าหนดนโยบายและ
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

- 1. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 
2579 (EEP 2015)  

ครม. เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58 ได้มีเห็นชอบมติการประชุม 
กพช. เมื่อวันที่  13 ส.ค. 58 โดยเห็นชอบแผนอนุรักษ์
พลั งงาน พ .ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015) ซึ่ งมี
รายละเอียดมาตรการและเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2558 – 2579 โดยจะลดความเข้มการใช้พลังงาน (EI) 
ลง 30 %  ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือประมาณ 



 

 -๔- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

56,142 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) แต่เนื่องจาก EI 
ในปี 2556 ลดจาก 15.28 เป็น 14.93 ktoe/พันล้านบาท 
คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดสะสมอยู่ที่ 4,442 ktoe แล้ว ซึ่ง
จากโอกาสและศักยภาพในทางปฏิบัติคาดว่าจะสามารถลดการ
ใช้พลังงานที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ได้เพิ่มเติมอีก 51,700 
ktoe จึงเลือกเดินหน้าใน 10 มาตรการ 4 กลุ่มเศรษฐกิจ ใน
ด้านขนส่ง อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และอาคาร
ธุรกิจขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัย ดังนี ้

๑. กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory  Program)  
(1) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 
(2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร

ใหม่ (Building Code) 
(3) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์  

- HEPs เครื่องปรับอากาศ ฉลากรถยนต์ และเตา 
- MEPs ตู้เย็น 

(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัด
พลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS) 
๒. กลยุทธภ์าคความร่วมมือ (Voluntary Program) 

(1) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 
- Standard Offer Program, DSM Bidding 
- Soft loan, ESCOs 
- Tax Incentive 

(2) มาตรการส่งเสริม LED 
(3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 

- การยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน 
- การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันทางท่อ 
- การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและขนส่ง 
- เทคโนโลยีใหม่ เช่น EV 

(4) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 
๓. กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program) 

(1) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 
(2) มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการ

อนุรักษ์พลังงาน 
ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างการก าหนดกลไกและรูปแบบ

การติดตามการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2558 – 2579 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : จัดตั้ง คณะกรรมการ
ก ากับ ดูแล และติดตามแผน EEP 2015 และด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานภายใต้แผน EEP 2015 จากข้อมูล
การรายงานผลของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ พพ. ส านักงานพลังงาน
จังหวัด สนข. การไฟฟ้าทั้ง 3 การ สภาอุตสาหกรรม ต่อไป 

 


