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ส่วนที่ 1:   ความเป็นมา 
 
1.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการ

อนุรักษ์พลังงานและให้มีการด าเนินการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงงานและอาคาร  การ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวมีผลท าให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดย
มาตรา 24 ก าหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ มาจาก 

(1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไข และป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(2) เงินที่ส่ง ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และ มาตรา 37  
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา 42 
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ 
(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รัฐบาล

ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 

 

1.2 ตามความในมาตรา 4(4) แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีบทบาทให้ความเห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงิน “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน” ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 24 มีวัตถุประสงค์ให้น าไปใช้จ่ายเงินตามมาตรา 25 ดังนี้  

(1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(2) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน
ในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรเอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  

ก. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

ข. การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

ค. โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

ง. การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
จ. การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
1.3 ตามความในมาตรา 27 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนขึ้น 1 คณะ เพ่ือก ากับดูแลการใช้จ่าย

เงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ตามมาตรา 28  โดยมีบทบาทดังนี้  
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 25 ต่อ กพช. 
(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  25 ทั้งนี้ ตาม

แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญที่  กพช. ก าหนด ตามมาตรา 4(4) 



 
2 

(3) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน 

(4) เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงต่อ กพช. 
(5) เสนอชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้า ต่อ กพช. 
(6) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของ กพช. 
(7) ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 
(8) พิจารณาอนุมัติค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 4(2) ตามแนวทาง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กพช. ก าหนดตามมาตรา 4(8) 
(9) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริม และช่วยเหลือตามมาตรา41 
(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  

 

1.4 ตามมาตรา 28 (9) คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ก าหนดระเบียบขึ้น 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) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ 

หรือเงินอุดหนุนจากกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
(5) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินและการเบิกจ่าย

เงินกองทุน พ.ศ. 2553 
 

1.5 พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
คณะหนึ่งประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งขาติ  เลขาธิ การส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย นายกสภาวิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
 มาตรา 24 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตาม
มาตรา 28 (2) คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจในการอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่กิจการ แผนงาน หรือโครงการได้เท่าที่ไม่เกินวงเงินที่
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

    

1.6 กพช. ในการประชุมเมื่อ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และ 17 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบกรอบแผน
อนุรักษ์พลังงาน และกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ปรับระยะเวลาของแผนเป็น
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2579 และทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ และเป้าหมายของแผน ดังนี้ 

 

1.6.1 แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2554-2573 โดย  
- ปรับค่าพ้ืนฐานและสมมติฐานอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

และการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
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- ปรับเป้าหมายเป็นลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี  2553 
หรือลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศลง 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

- ทบทวนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ และเลือก
ด าเนินการในมาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ดังนี้ 
(1) มาตรการบังคับ (Compulsory Program) 

- ก ากับการใช้พลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม  
- ก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Code) และโรงงาน โดย

ประสานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย 
- ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS) 
ซึ่งท าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงโดยที่ไม่ลดผลผลิต  

- ก าหนดติดฉลากอุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มาตรการร่วมมือ (Voluntary Program) 

- ช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพ่ือเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ และ
เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 
(3) มาตรการสนับสนุน (Complementary Program) 

- พัฒนาบุคลากร และสร้างก าลังคนด้านพลังงาน 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน 

 

1.6.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานได้
ทบทวนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 โดย  
- ปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 24,633 ktoe ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมเป็น 

32,770 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน 
และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 
1.7  วิธีการจัดสรรเงินกองทุนฯ และการติดตามประเมินผลรายปี  

 1.7.1 คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ 
ที่ 3/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีหน้าที่พิจารณา และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับ
ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แต่ละปี ภายใต้กรอบแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด พร้อม
ทั้งจัดท าแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินกองทุนฯ 

 1.7.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ ตามค าสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 
4/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/แผน/งาน/โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุน ตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด ภายใต้กรอบที่  
กพช. ได้ให้ความเห็นชอบ 

 1.7.3 คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตาม
ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 4/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่ประเมินผลและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
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ส่วนที่ 2:   แนวทางการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
  ปี พ.ศ. 2560-2564 
 

2.1  โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2560-2564 
 

 มีลักษณะเดียวกับแผนเดิมที่ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
(2) แผนพลังงานทดแทน และ (3) แผนงานบริหารทางกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 

 
 
 

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนพลังงานทดแทน แผนบริหารทางกลยุทธ์ 
1. กลุ่มงานด าเนินงาน  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา

และส่งเสริม  
3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม  
4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
6. กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก

การอนรุักษ์พลังงาน  

1. กลุ่มงานด าเนินงาน  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ

พัฒนาและส่งเสริม  
3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม  
4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
6. กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด

จากการพัฒนาพลังงานทดแทน  

1. กลุ่มงานศึกษา  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน  
3. กลุ่มงานฝึกอบรม  
4. กลุ่มงานประชุม  
5. กลุ่มงานโฆษณา  
6. กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล  
7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม)  
8. กลุ่มงานการบริหารจัดการ  

 

2.2  กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2560-2564 
 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ก่อให้เกิดการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างบุคลากร และ
การสร้างความตระหนักเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ภายใต้กรอบ 2 แผนงานดังต่อไปนี้  

 

(1) แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดกรอบ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย และภาคการขนส่ง มีเป้าหมายจะลดความ
เข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือลดการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายของประเทศลง 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

(2) แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ที่กระทรวงพลังงาน
ปรับปรุงใหม่  โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน และ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด มีเป้าหมายท าให้สัดส่วนการใช้การใช้
พลังงานทดแทนจากเดิม 24,633 ktoe ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมเป็น 32,770 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ  (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 

(3)  ค าสั่งการนายกรัฐมนตรี  
(4)  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2558  
(5)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  
(6)  ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 



 5 

(7)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานตามมาตรการที่ เหมาะสม
ระดับประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (NAMA) ตามข้อตกลงร่วมกันที่มีการผูกมัด
บางส่วนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Partly Legal binding agreement) สู่เป้าหมายที่ท้า
ทายและสมดุล (Balanced and Ambitious goal) จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21)  

(8) ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐ
และหัวหน้ารัฐบาลในระหว่างการประชุม  COP21 ประเทศไทยจะพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเราที่ร้อยละ 20 ถึง 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 จากกรณีปกติ  

 

 2.2.1  แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2560-2564 
 

(1) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 
 

สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินงาน บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับโรงงานควบคุม 5,285 โรงงาน และอาคารควบคุม 
3,008 อาคาร มีการใช้พลังงาน  21,430 ktoe และ 1,144 ktoe ตามล าดับ เพ่ือให้จัดการการใช้พลังงาน
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และให้รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และผลประหยัดให้ พพ. 
เป็นประจ าทุกปี ณ ปี 2557 ร้อยละ 80 ของโรงงานและอาคารควบคุมจัดท ารายงานส่ง พพ. แล้ว  

 

เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 2,237 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก่ 
- การก ากับดูแลให้โรงงานควบคุม 7,260 โรงงาน และอาคารควบคุม 4,400 อาคาร ร้อยละ 90 

ด าเนินการจัดการพลังงาน มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 2,237 ktoe 
- การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พัฒนาหน่วยฝึกอบรม

เอกชนท าโดย จัดขึ้นทะเบียนเอกชนเป็นหน่วยอบรม ให้สามารถบริหารจัดการให้มีการ
อบรมเอง และ พพ. จัดทดสอบและขึ้นทะเบียน 

- การขึ้นทะเบียน และอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
- การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการก ากับดูแล และแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมาย 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือใช้ก ากับดูแล เป็นต้น 

 
 

(2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Code; BEC) 
 

สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินงาน บังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับอาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือให้อออกแบบ
ตามมาตรฐาน BEC ที่กฎกระทรวงก าหนด ซึ่ง ณ ปี 2558 พพ. ไดก้ าหนดแผนร่วมกับกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ที่จะบังคับใช้ในช่วง 5 ปี ในการเริ่มบังคับใช้ที่ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตร.ม. และลดลง 
เป็น 5,000 ตร.ม. และ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2563  

 

เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 66 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองผลักดันเพ่ือก าหนดให้มาตรฐาน BEC เป็นหนึ่งใน

ข้อบังคับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง โดยเริ่มบังคับใช้ที่ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 
10,000 ตร.ม. และลดลง เป็น 5,000 ตร.ม. และ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2563   
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- ด าเนินการตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผล และประชาสัมพันธ์  ผ่านศูนย์
ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

- พัฒนาให้มีผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดท ามาตรฐาน อบรม และขึ้นทะเบียน เพ่ือใน
อนาคตไม่ต้องพ่ึงพาศูนย์ประสานงานฯ 

- ระหว่างรอการบังคับใช้ กระทรวงพลังงานน าร่องส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคาร (BEC) โดยการส่งเสริมการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของอาคาร  การส่งเสริมอาคารใหม่ได้รับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับ
สากล เช่น LEED หรือ TREES สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน ด้วยเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น 

 

(3) มาตรการก าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ความร้อน  
 

สถานะปัจจุบัน มาตรการก าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ความร้อน มีหน่วยงานหลักท่ีด าเนินงาน 2 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ความร้อน ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 57 ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ใช้ความ
ร้อนจ านวน  8 ผลิตภัณฑ์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการส่งเสริมการติดฉลาก
เบอร์ 5 ในอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 19 ผลิตภัณฑ ์

เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 1,227 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- กฟผ. พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โดยพัฒนามาตรฐานการทดสอบ

เครื่องปรับอากาศ จาก EER เป็น SEER เพ่ือรองรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 
และยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพจาก 11.6 Btu/h/W เป็น 14 Btu/h/W 

- พพ. ยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพเตาหุงต้ม เป็น 60% ส าหรับเตาหุงต้มครัวเรือน และ 
55% ส าหรับเตาหุงต้มร้านค้า 

- พพ. ติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ความร้อน 8 ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง เป็นต้น 
 

(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่าย
พลังงาน (EERS) 
 

สถานะปัจจุบัน มาตรการก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS)  
เป็นมาตรการใหม่ยังไม่เคยด าเนินการในประเทศไทยมาก่อน จ าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบกลไกที่
เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และก าหนดระบบกลไกตรวจสอบติดตามที่เหมาะสมด้วย 

เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 มีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- สนพ. ศึกษาพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ EERS ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

และรูปแบบระบบตรวจสอบติดตาม 
- น าร่องด าเนินการ EERS เช่น ในสถานศึกษา ภาคครัวเรือน เป็นต้น 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ EERS 
- พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ และสาธิตการด าเนินการ EERS โดยก าหนดเกณฑ์

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก ร้อยละ 0.05 ของยอดจ าหน่าย  
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(5) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน  
 

สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพ่ือ
เร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด าเนินการใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุนบางส่วน  

เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ  2,424 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- เงินสนับสนุนผลการประหยัดพลังงานส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์มาตรฐาน 

(Standard Offer Programmed; SOP) 
- เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า (Soft loan) เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
- เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO Revolving Fund และ

ทดสอบน าร่องในอาคารของรัฐ 
- น าร่องส่งเสริมการยกระดับการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC benchmarking) 

เป็นต้น 
 

(6) มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี (LED) 
 

สถานะปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน การใช้หลอดไฟแสงสว่างที่ใช้
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด Fluorescent (FL) ซึ่งปัจจุบันมีหลอด Light Emitting Diode (LED) 
ที่ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ30-70 และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ซึ่งจะน ามาทดแทน
หลอดไฟฟ้าแบบเดิม แต่ด้วยราคาสูง จ าเป็นต้องส่งเสริมการตลาดที่ยังอยู่ในวงจ ากัด เช่น กฟผ.ส่งเสริม
การใช้หลอด LED แบบ Bulb E27  (กล่อง กฟผ.) 

 

เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ 159 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- น าร่องสนับสนุนการใช้งานหลอด LED ด้วยกลไกราคา  
- เปลี่ยนหลอดไฟอาคารรัฐ FL จาก T8 เป็นหลอด LED  
- กฟภ. เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ FL จาก T8 เป็นหลอด LED 
- กฟภ. เปลี่ยนโคมไฟถนนหลวงจากหลอดแบบ HID เป็นโคม LED 

 

(7) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 
 

สถานะปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักในการด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง ตามแผนกระทรวงคมนาคมในการพัฒนารถไฟฟ้า 12 สาย และ
รถไฟทางคู่ทั่วประเทศ 3,150 กิโลเมตร และกระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
(สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในยานยนต์ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้รถบรรทุกและรถโดยสาร 1 ล้านคัน ใช้พลังงาน 6,200 ktoe ต่อปี โดย
ทดลองส่งเสริมการบริหารจัดการขนส่งแล้วรวม 10,000 คัน ให้ความรู้ความเข้าใจอบรมเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ 100 คน 

 

เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 ประมาณ 8,336 ktoe โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก่ 
- กรมสรรพสามิตเริ่มการเก็บภาษีตามอัตราการปล่อย CO2  
- กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมการติดฉลาก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 59  
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- ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พัฒนาระบบติดตามสนับสนุนการใช้ยานยนต์
ประหยัดพลังงานจากมาตรการภาษีและฉลากแสดงประสิทธิภาพ 

- จัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพและฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานยางรถยนต์ 
- ส่งเสริมการบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงานในรถบรรทุกและรถโดยสาร 
- ส่งเสริมการขับขี่เพ่ือการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม 
- น าร่องส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคขนส่ง) 
- น าร่องส่งเสริมการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานส าหรับภาคขนส่ง 
- กระทรวงคมนาคม พัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ระบบเชื่อมต่อ และ NMT 

ต่างจังหวัด, พัฒนารถไฟรางคู ่
- ศึกษาจัดท าแนวทางส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle เป็นต้น 

 

(8) มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 
 

เป้าหมายในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก ่
- สนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพลังงาน (Block Grant) 

- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและลดต้นทุนของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์/เครื่องใช้ที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีฐานอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศ รวมทั้งกระบวนการผลิต วัสดุ และอาคารและบ้านอยู่อาศัยที่
ประหยัดพลังงาน 

- ปฏิรูปงานสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา ใน 3 ด้าน  
(1) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการวิจัยไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาด้านพลังงาน

เชิงพ้ืนที่ โดยมีสถาบันการศึกษาประจ าท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนางานวิจัย ที่มีเป้าหมายการน าไปใช้งานได้จริงและสามารถขยาย
ผลได้ในวงกว้าง 

(2) พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้ไปใช้ประโยชน์ มีคณะท างาน
ขับเคลื่อนผลักดันการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง ในเชิงวิชาการ 
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2564 

(3) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย ส าหรับช่วยบริหารจัดการ
วิจัย ตั้งแต่การรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล
ผลการวิจัย เพ่ือการคัดกรอง เชื่อมโยงงานวิจัยนักศึกษากับงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ และการพัฒนาต่อยอด รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการ
ส่งเสริมสาธิต และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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(9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และสร้างก าลังคนด้านพลังงาน 
 

เป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก่ 
- การจัดวางระบบการจัดสอบและรับรองผลการสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของ

โรงงานและอาคาร และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการและ
ปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบและติดตาม ด้านการให้ค าปรึกษาและวิศวกรรม 
และด้านการจัดท าแผน การก ากับดูแลและการส่งเสริมการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถเชิงสถาบันของหน่วยงาน/องค์กร ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ท าหน้าที่วางแผน ก ากับดูแล และส่งเสริมการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- การสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้น าชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ได้ต่อไป 
 

(10) สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงาน 
 

เป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีแผนด าเนินการ ได้แก่ 
- สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานฯ 10 มาตรการ ด้วยการ

ให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจรวมถึงแนะน าวิธีใช้พลังงานอย่างประหยัดที่
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทันที 

- การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชนทั่วไป โดย
ผ่านการศึกษาในสถานศึกษา การปลูกจิตส านึกของเยาวชนและกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การขับขี่ยานยนต์อย่างประหยัดพลังงาน (eco-driving)  

- การผลักดันแนวคิดและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ า (low carbon society และ low carbon economy) ซึ่งจะท าให้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นชุมชน และภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การก าหนดราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและการใช้มาตรการทางภาษี
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือผลักดันให้เกิดความ
ตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน 
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 2.2.2 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 

 (1) เร่งเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก ่
- ศึกษาพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอ่ืน และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน 
- พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
- ผลักดันการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตการใช้พลังงาน

ทดแทนอย่างเหมาะสม 
 

  (2) เพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
- สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน 
- ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งใน

และต่างประเทศ 
- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 
- พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ

กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 
-  

  (3) สร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถ

ในใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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- พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

  

 (4)  รณรงค์สร้างจิตส านึกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
- รณรงค์ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของพลังงาน

ทดแทนที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถรับทราบนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

- จัดตั้งเครือข่ายพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 
- จัดการให้มีหลักสูตรการเรียนด้านพลังงานทดแทนตั้งแต่ระดับการศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือ

ปลูกฝังจิตส านึกด้านพลังงานทดแทนให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

 
 2.2.3 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแผนงานบริหารทางกลยุทธ์ 

 

เป็นแผนงานสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน/งาน/โครงการ สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานศึกษา กลุ่มงานศึกษาเพ่ือการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 
กลุ่มงานฝึกอบรม กลุ่มงานประชุม กลุ่มงานโฆษณา กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ 
กลุ่มงานบริหารจัดการ ลักษณะงานเป็นการสร้างจิตส านึก เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์
พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ก าหนดแผนนโยบาย บริหารข้อมูล ตลอดจนการเพิ่มพูนการบริหาร การจัดการให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัด องค์การ 3 
การไฟฟ้า บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงการคลัง 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

การด าเนินการต่อไปในปี พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายด าเนินการปฏิรูป 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ปฏิรูประบบการติดตาม โดยเร่งจัดระบบฐานข้อมูลงาน/โครงการ ที่สามารถประมวล

และแสดงผลได้แม่นย า รวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย โดยก าหนดเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน  

(2) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ ให้มีลักษณะเป็นส านักบริหารงานกองทุนฯ 
อย่างชัดเจน และปฏิรูประเบียบต่างๆ ที่มีการใช้งานมานาน เช่น การเก็บรักษาเงิน หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอจัดสรรเงิน เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารราชการ
ปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของแผน/งาน/โครงการ มีการพัฒนาไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช้
พลังงานในปัจจุบัน 

(3) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และพิสูจน์ทราบทางวิชาการ/เทคโนโลยี ก่อนให้หน่วยปฏิบัติรับไป
ด าเนินการขยายผล เช่น แผน Smart Grid, ยานยนต์ไฟฟ้า, โครงการประชารัฐ, การช่วยเหลือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ โดยใช้แหล่งทรัพยากรทีมีในท้องถิ่น เป็นต้น มุ่งสู่
นโยบาย ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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(4) ปฏิรูปงานสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย พัฒนา ไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาด้านพลังงานใน
พ้ืนที่ โดยมีสถาบันการศึกษาประจ าท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานวิจัย ที่มีเป้าหมายการ
น าไปใช้งานได้จริงและสามารถขยายผลได้ในวงกว้าง 

(5) ปฏิรูปงานพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดและจัดวางระบบการจัดสอบและรับรองผลการ
สอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้น าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ได้ต่อไป 

(6) ปฏิรูปงานประชาสัมพันธ์ โดยการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
กรอบ แผนอนุรักษ์พลังงานฯ 10 มาตรการ ด้วยการให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจรวมถึงแนะน าวิธีใช้
พลังงาน อย่างประหยัดที่สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทันที 

 
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/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลก าหนด สภาพ
การทาง เศรษฐกจิและสังคม ผลการด าเนินงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

(1) ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในวงเงินปีละ 10,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท 
และให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับ
ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินรวมดังกล่าว 
 

ประมาณการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ยอกยกมา ณ 1 ต.ค. 41,754 19,466 16,324 13,367 10,585 7,992 
2. รายรับ 7,204 6,873 7,043 7,218 7,407 7,587 
3. รวมรายรับ  (1+2) 48,958 26,339 23,367 20,585 17,992 15,579 
4. รายจ่าย 51-59 20,963      
5. น าเงินส่งคลัง 8,529      
6. รายจ่าย 60-64*  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
7. รวมรายจ่าย  (4+5+6) 29,492 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
8. ยอกยกไป ณ 30 ก.ย.  (3-7) 19,466 16,339 13,367 10,585 7,992 5,579 
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(2) ให้ความส าคัญกับแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
 

แผนงาน (%) กลุ่มงาน (%) 
1.  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 67% 1. กลุ่มงานด าเนินงาน  5% 
2.  แผนพลังงานทดแทน 30% 2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม  5% 
  3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม  75% 
  4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  5% 
  5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  5% 
  6. กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการอนุรักษ์

พลังงาน 
5% 

   100% 
3. แผนบริหารทางกลยุทธ์ 3% 1. กลุ่มงานศึกษา  1% 
  2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการก าหนดนโยบายและ

วางแผนพลังงาน  
10% 

  3. กลุ่มงานฝึกอบรม  0.5% 
  4. กลุ่มงานประชุม  0.5% 
  5. กลุ่มงานโฆษณา  1% 
  6. กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล  1% 
  7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม)  1% 
  8. กลุ่มงานการบริหารจัดการ  85% 

รวม 3 แผนงาน 100%  100% 
 
ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 
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ส่วนที่ 3: หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 
และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ค) โดยแยกแต่ละ
แผนงานได้ ดังนี้ 
 

3.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 

 สนับสนุนการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 (ภาคผนวก ก.) ที่
กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่ โดยก าหนดจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายภาคเศรษฐกิจหลัก 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
การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา 4,442 ktoe และกระทรวงพลังงานยังต้องผลักดันมาตรการต่างๆ เพ่ือลดการใช้
พลังงาน ณ ปี 2579 อีก 51,700 ktoe โดยมเีป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2558-2564  ดังนี้ 
 

มาตรการ  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 

2579 
1.  การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 287  586  896   1,219   1,550   1,889   2,237     5,156  
2.  การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC)  -  -  -  -  21  43  66     1,166  
3.  การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ (HEPs & MEPs) 168  272  389  514  666  937   1,227     4,149  
4.  บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและ

จ าหน่ายพลังงาน (EERS) 
 -  -  -  -  -  -  -    500  

5.  การสนับสนุนด้านการเงิน  27  444  701   1,050   1,398   2,024   2,424     9,524  
6. การส่งเริมใช้หลอดไฟ LED 0  14  33  59  90  123  159    991  
7.  อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 1,716   2,775   3,342   4,138   5,072   7,392   8,336    30,213  

7.1 การก าหนดราคาพลังงานที่เหมาะสม   -   8  17  26  38  51  67      
7.2 การใช้มาตรการภาษียานยนต์และ Eco Sticker 813   1,877   2,373   2,811   3,267   3,747   4,240      
7.3 การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลาก ยางรถยนต์  -  -  -  20  40  62  83      
7.4 การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน 9  19  38  57  81  105  160      
7.5 การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving)  -   1   1   4   9  14  22      
7.6 เงินทุนหมุนเวียน ESCO ภาคขนส่ง  -  17  35  52  70  87  104      
7.7 การสนับสนุนด้านการเงิน Subsidy ภาคขนส่ง  -  33  67  136  233  331  394      
7.8 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 894  819  745  652  928  964   1,151      
7.9 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู่  -  -  61  369  380   1,983   2,040      
7.10 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ  -  -  -  -  -  -  -      
7.11 การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  -  -   5  11  26  48  75      

รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการท่ี 1 -7 สะสม 2,198   4,090   5,360   6,979   8,796  12,408  14,449    51,700  
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการท่ี 1 -7 รายปี    1,893   1,270   1,619   1,817   3,612   2,042     3,097  
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -6 สะสม 482   1,316   2,018   2,841   3,724   5,016   6,112    21,487  
รวมเป้าหมายผลประหยัดพลังงานตามมาตรการที่ 1 -6 รายปี   834  703  823  883   1,292   1,096     1,435  

  

 ประกอบด้วย 
3.1.1 กลุ่มงานด าเนินงาน  
3.1.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม  
3.1.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 
3.1.4 กลุ่มงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
3.1.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
3.1.6 กลุ่มงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้พลังงาน  
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โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้ 
 

 3.1.1 กลุ่มงานด าเนินงาน 
 

(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(1) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็น

การก ากับดูแลอ านวยการการปฏิบัติการภายใต้ข้อก าหนด
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเอ้ือต่อความสัมฤทธิ์ผลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน เช่น การก ากับอาคาร/โรงงาน
ควบคุม การแก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีพิเศษ โดยให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1)  

(2) เป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
อุปกรณ์ และเงินอุดหนุนในมาตรการด้านการเงินและภาษีอย่าง
ครบวงจร (packages) เช่น การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น 

(3) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะโครงการริเริ่มกับ
โครงการสาธิตที่จ ากัดจ านวนเพ่ือน าผลการด าเนินการมาใช้
ในการขยายผลการด าเนินการ (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 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
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(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ  

 

 3.1.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 
 

(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในการค้นคว้า วิจัย ศึกษา 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลของศักยภาพเทคโนโลยี ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม 
(Promotion) การน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นการ
ให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 
ทั้งนี้ งานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานโครงการที่มี
การด าเนินการมาก่อน และไม่ควรน าการสาธิตมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการภายใต้กลุ่มงานนี้ 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) แนวทางการสนับสนุน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1  การรับค าขอรับการสนับสนุน จากเจ้าของ

โครงการ และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบ 
พิจารณาเป็นรายๆ 

 
 แนวทางท่ี 2  การประกาศหัวข้อศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสรร

หาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน และ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน  

(2) การยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
แต่ละองค์กรจัดท าแบบค าขอ (ภาคผนวก ง.) และเอกสาร
ประกอบค าขอของโครงการฯ ตามที่ก าหนด  

(3)  การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจมี
การแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมา
ช่วยให้ความเห็น 

(4)  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
(5) การท าสัญญา/หนังสือยืนยัน (ภาคผนวก จ.) เจ้าของโครงการ/

กิจกรรมรายที่ผ่านการพิจารณา จะเรียกว่า “ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ” จะต้องท าหนังสือยืนยัน (กรณีเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ) หรือสัญญา (กรณีเป็นองค์กรเอกชน) ภายในเวลาที่
ก าหนด โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย 
และ พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของ
โครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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(6) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ด าเนินการตามแผนงานและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ ทราบ เพ่ือเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ 

(7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

3.1.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 
(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการพัฒนาและสาธิตต้นแบบ

เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน การสนับสนุนจากกองทุนฯ ในโครงการนี้เป็นการสนับสนุนตาม
มาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 
(1) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นการ

ก ากับดูแลอ านวยการการปฏิบัติการภายใต้ข้อก าหนดของ พ.ร.บ. 
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เช่น การก ากับอาคาร/โรงงานควบคุม 
การแก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ฯลฯ 
ยกเว้นโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณี
พิเศษ โดยให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1)  

(2) เป็นเงินหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
อุปกรณ์ และเงินอุดหนุนในมาตรการด้านการเงินและภาษีอย่าง
ครบวงจร (packages) เช่น การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐใน
การด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น 

(3) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการด้าน
เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะโครงการเริ่มริเริ่มกับโครงการ
สาธิตที่จ ากัดจ านวนเพ่ือน าผลการด าเนินการมาใช้ในการขยายผล
การด าเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอ
เบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 

(4) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและข้ันตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

 3.1.4 กลุ่มงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ 
(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น และสร้างความตระหนักถึงเรื่อง ความรู้

ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้
ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้น าชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และสามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน การสนับสนุนจากกองทุนฯ ในโครงการนี้เป็นการสนับสนุนตาม
มาตรา 25 (3) (ง) มาตรา 25 (3) (จ) มาตรา 25 (4) โดยกองทุนจะ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
การด าเนินการเพ่ือให้สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบวิธีการ
ประหยัดพลังงาน ความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เกิดความมั่นใจและส่งเสริม
การขยายผลการด าเนินการด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน สนพ. และ พพ. 
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้

การสนับสนุน 
(1) “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของกระทรวง

พลังงาน” ท าหน้าทีก่ าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ความเป็นเอกภาพ  

(2) ฝ่ายเลขาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อเสนอ
โครงการฯ และสรุปความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ และเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ 

(3) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 
(4) สนพ./พพ. ด าเนินการตามขั้นตอนหลังได้รับการแจ้งมติ

คณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือลงนามใน
หนังสือยืนยัน/สัญญา (ภาคผนวก จ.) 

(5) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ /ผู้รับจ้างด าเนินการตามแผนงาน
และรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ 

(7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

 3.1.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทีมี่

จ านวนมากเพียงพอกับการช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานตาม
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สามารถด าเนินงานไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(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) การรับค าร้องขอการสนับสนุนจากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 

และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ พิจารณาเป็นรายๆ 
(2) การประกาศหัวข้อโครงการ และ/หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
เพ่ือสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการด าเนินโครงการและรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

(3) การประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรือระเบียบที่ก าหนด 

(4) การร่วมกับองค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนหรือ
ให้ทุนการศึกษา เช่น ส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

แผนงานพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การ
ผลักดันเรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น และ
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนี้ 
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ในสถาบันการศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศแก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา เพ่ือศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพ่ือศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่  ด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการ และอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

- การผลักดันเรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจาก
กระทรวงพลังงานได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
เขา้ใจและปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรพลังงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านพลังงาน เป็นต้น  

- การสนับสนุนการสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร  
ด้านพลังงานในระดับท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ อันจะเป็นการพัฒนา
งานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของระดับท้องถิน่ 
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- การสนับสนุนอื่นๆ เป็นการสนับสนุนในการขอรับทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานที่มิได้ก าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ข้ึนกับความเห็นชอบ
ของผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

 3.1.6 กลุ่มงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน 
 

(1) วัตถุประสงค์ เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับแก่
สาธารณชนในการใช้พลังงาน โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอ
เบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 
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3.2 แผนพลังงานทดแทน  ประกอบด้วย 
 

 สนับสนุนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในช่วงปี 2558 - 2579 
(ภาคผนวก ข.) ที่กระทรวงพลังงานปรับปรุงใหม่  โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิต
ไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด มีเป้าหมายท าให้สัดส่วนการ
ใช้การใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 75,804 ktoe คิดเป็น ร้อยละ 11.9 ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมเปน็ 39,389 ktoe 
ในปี 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย โดยมีเป้าหมายในช่วงปี 2558-2564 ดังนี้ 
 

ประเภทพลังงาน/เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 

2579 
พลังงานไฟฟ้า (MW)                   

 1. ขยะชุมชน  144   187   348   380  390  400  410    500  
 2. ขยะอุตสาหกรรม  -  -   10   30   50   50   50     50  
 3. ชีวมวล  2,724  2,949  3,166  3,373  3,571  3,760  3,941    5,570  
 4. ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย)  365  375   385  397  415  432   448    600  
 5. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)  -  -   68   98  119  253   388     680  
 6. พลังงานน้ าขนาดเล็ก  172  190  200  206  229  250  259    376  
 7. พลังงานลม  226  256  290   328  371  420  476     3,002  
 8. พลังงานแสงอาทิตย์   1,394   1,679   1,955   2,223   2,485   2,741   2,993     6,000  
 9. พลังงานน้ าขนาดใหญ่   2,906   2,906   2,906   2,906   2,906   2,906   2,906     2,906  
 รวม (MW)  7,932  8,543  9,327  9,941  10,536  11,214  11,871    19,684  
 รวม (ktoe)  2,385  2,574  2,861  3,060  3,245  3,480  3,706    5,588  
 ความต้องการไฟฟ้า (GWh)  190,285  197,891  205,649  212,515  220,503  228,238  234,654     326,119  
 ความต้องการไฟฟ้า (ktoe)  16,214  16,862  17,523  18,108  18,789  19,448  19,995    27,789  
 สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจาก RE (%)  14.71% 15.26% 16.33% 16.90% 17.27% 17.89% 18.54%   20.11% 
 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)  3.07% 3.25% 3.50% 3.64% 3.77% 4.03% 4.19%   4.27% 

พลังงานความร้อน (ktoe)                   
 1. ขยะ  101  113  124  137  149  163   178    495  
 2. ชีวมวล   5,410   5,921   6,396   6,907   7,452   8,033   8,649    22,100  
 3. ก๊าซชีวภาพ  512  551   583  616  649   682  716     1,283  
 4. พลังงานแสงอาทิตย์   7   9   11   19   26   34   43     1,200  
 5. พลังงานความร้อนทางเลือกอื่น*  -  -  -   0   0   0   0     10  
 รวม (ktoe)   6,030   6,595   7,115   7,678   8,276   8,912   9,586    25,088  
 ความต้องการความร้อน (ktoe)  34,497  35,339  36,528  37,607  38,519  39,207  40,262    68,414  
 สัดส่วนผลิตความร้อนจาก RE (%)  17.48% 18.66% 19.48% 20.42% 21.49% 22.73% 23.81%   36.67% 
 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)  7.77% 8.32% 8.69% 9.14% 9.63% 10.32% 10.83%   19.15% 

เชื้อเพลิงชีวภาพ (ล้านลิตร/วัน)                   
 1. เอทานอล   3   4   4   4   4   4   5     11  
 2. ไบโอดีเซล   4   4   4   4   4   4   4     14  
 3. Pyrolysis-Oil         0   0   0   0     1  
 4. CBG (ตัน/วัน)           6   30   78     4,800  
 5. เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น*  -  -  -  -  -  -   0     10  
รวม (ktoe)  1,738   1,787   1,870   1,951   2,006   1,938   2,055     8,713  
 ความต้องการเชื้อเพลิง (ktoe)  26,858  27,014  27,786  28,293  28,657  27,726  28,229    34,798  
 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (%)  6.47% 6.62% 6.73% 6.90% 7.00% 6.99% 7.28%   25.04% 
 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ktoe)  77,569  79,216  81,838  84,008  85,966  86,381  88,485     131,000  
 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%)  2.24% 2.26% 2.28% 2.32% 2.33% 2.24% 2.32%   6.65% 

รวมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด 
(รวมเขื่อนใหญ่)  

13.09% 13.83% 14.48% 15.10% 15.74% 16.59% 17.34%   30.07% 

รวมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด 
(ไม่รวมเขื่อนใหญ่)  

12.51% 13.27% 13.93% 14.57% 15.22% 16.07% 16.84%   29.73% 

  
3.2.1 กลุ่มงานด าเนินงาน 
 

(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกฯ 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 



 22 

(1) เป็นการให้เงินสนับสนุน ช่วยเหลือ การด าเนินการ ที่มีลักษณะ
เป็นการอ านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือเอ้ือต่อความ
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
ที่จ ากัดจ านวนเพ่ือน าผลการด าเนินการมาใช้ในการขยายผล
การด าเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่าน
หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน 
และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 

(3) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารแผนงาน/โครงการของ พพ. และ สนพ. และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ  

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

  

3.2.2 กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริม 
 

 (1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรองรับการด าเนินงานตามแผนพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในการค้นคว้า วิจัย ศึกษา 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลของศักยภาพเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม (Promotion) การน าเทคโนโลยีไป
ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 



 23 

 

ทั้งนี้ งานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานโครงการที่มี
การด าเนินการมาก่อน และไม่ควรน าการสาธิตมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการภายใต้กลุ่มงานนี้ 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) แนวทางการสนับสนุน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1  การรับค าขอรับการสนับสนุนจากเจ้าของ
โครงการ และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบ 
พิจารณาเป็นรายๆ 
แนวทางท่ี 2  การประกาศหัวข้อศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสรร
หาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

(2) การยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
แต่ละองค์กรจัดท าแบบค าขอ (ภาคผนวก ง.) และเอกสาร
ประกอบค าขอของโครงการฯ ตามที่ก าหนด  

(3)  การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจมีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมาช่วย
ให้ความเห็น 

(4)  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
(5) การท าสัญญา/หนังสือยืนยัน (ภาคผนวก จ.) เจ้าของ

โครงการ/กิจกรรมรายที่ผ่านการพิจารณา จะเรียกว่า “ผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ” จะต้องท าหนังสือยืนยัน (กรณีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ) หรือสัญญา (กรณี เป็นองค์กรเอกชน) 
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผล
ตามเป้าหมาย และ พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
หากเจ้าของโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

(6) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ด าเนินการตามแผนงานและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ ทราบ เพ่ือเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ 

(7) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

 3.2.3 กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 
 

(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกฯ 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 และ 26 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 
(1) เป็นการให้เงินสนับสนุน ช่วยเหลือ การด าเนินการ ที่มี

ลักษณะเป็นการอ านวยการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเอ้ือ
ต่อความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น การ
แก้ไขกฎหมาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ 
โดยให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 25(1) 
และสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ตามมาตรา 25(2) 
โดยองค์กรเอกชนจะต้องมีคุณสมบัติตามระบุไว้ในมาตรา 26 
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(2) เป็นเงินช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานทดแทน เฉพาะโครงการริเริ่มกับโครงการสาธิต
ที่จ ากัดจ านวนเพ่ือน าผลการด าเนินการมาใช้ในการขยายผล
การด าเนินการ (Deployment) โดยเป็นการให้ผ่าน
หน่วยงานผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน 
และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 

(3) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือสนับสนุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ  

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
(5) การติ ดตามและประเมินผลโครงการ  และรายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 3.2.4 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและมี

ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนให้มีจ านวนมากเพียงพอกับการ
ส่งเสริมให้การด าเนินงานตามแผนงานพลังงานทดแทนสามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงกระตุ้น และ
เกิดความตระหนักถึงเรื่องการน าพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงาน
ดั้งเดิมมากขึ้น โดยมีมาตรการส่งเสริมและการสนับสนุนต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้น าชุมชน 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน 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 
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(1) การรับค าร้องขอการสนับสนุนจากผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 
และสรุปความเห็นเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ พิจารณาเป็นรายๆ 

(2) การประกาศหัวข้อโครงการ และ/หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
เพ่ือสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการด าเนินโครงการและรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

(3) การประกาศสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรือระเบียบที่ก าหนด 

(4) การร่วมกับองค์กร/หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน
หรือให้ทุนการศึกษา เช่น ส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

แผนงานพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การ
ผลักดันเรื่องพลังงานเข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น และ
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนี้ 
- การสนับสนุนทุนการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศแก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา เพ่ือศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือศึกษา
และวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้แก่  แสงอาทิตย์ น้ า 
ลม ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล เซลล์เชื้อเพลิง ฯลฯ 

- การสนับสนุนการสัมมนาและการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและก่อให้เกิดการการใช้พลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรด้านพลังงานใน
ระดับท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด
แบบบูรณาการ อันจะเป็นการพัฒนางานด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมกับความต้องการของระดับท้องถิ่น 

- การสนับสนุนอ่ืนๆ เป็นการสนับสนุนในการขอรับทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน 
ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นชอบของผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไรตามมาตรา 26 
ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้
การสนับสนุน 

(1) การพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอ (แบบค าขอรับการ
สนับสนุนปรากฏตามภาคผนวก ง.) ตามแผนพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ 

(2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอและน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติ 

(3) การลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับทุน (ภาคผนวก จ.) 
โดยมีข้อผูกพันที่จะด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และ 
พพ. หรือ สนพ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเจ้าของโครงการ
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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(4) การจ่ายเงินตามงวดในหนังสือยืนยันหรือสัญญา  
(5) การติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงาน

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 
 3.2.5 กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 

(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น และเกิดความตระหนักถึงเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานด้านพลังงานทดแทนให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และผู้น าชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 

(2) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เป็นการสนับสนุนตามมาตรา 25 (3) (ง) มาตรา 25 (3) (จ) มาตรา 25 
(4) โดยกองทุนจะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือ 
สนับสนุน เรื่องการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมในการให้ความรู้ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินการเพ่ือให้สาธารณชน และผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการด้านพลังงานทดแทน เพ่ือให้ความรู้ความมั่นใจและส่งเสริม
การขยายผลการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

(3) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน สนพ. และ พพ. 
(4) วิธีการและขั้นตอนในการให้

การสนับสนุน 
(1) “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของกระทรวง

พลังงาน” ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ความเป็นเอกภาพ  

(2) ฝ่ายเลขาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อเสนอ
โครงการฯ และสรุปความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ และเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ 

(3) คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 
(4) สนพ./พพ. ด าเนินการตามข้ันตอนหลังได้รับการแจ้งมติ

คณะกรรมการกองทุนฯ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือลงนามใน
หนังสือยืนยัน/สัญญา (ภาคผนวก จ.) 

(5) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ /ผู้รับจ้างด าเนินการตามแผนงาน
และรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ เพื่อเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนฯ เป็นงวดๆ 

(6) การติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ 

 

 3.2.6 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน 
 

(1) วัตถุประสงค์ เป็นเงินช่ วยเหลือ สนับสนุน แก่ส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน ในโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตพลังงานทดแทน เพ่ือให้เกิดการยอมรับแก่
สาธารณชนในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเป็นการให้ผ่านหน่วยงาน
ผู้ขอเบิกจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 
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3.3 แผนบริหารเชิงกลยุทธ์  
 

 เป็นแผนงานสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน 
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานศึกษา กลุ่มงานศึกษาเพ่ือการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน กลุ่มงาน
ฝึกอบรม กลุ่มงานประชุม กลุ่มงานโฆษณา กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มงานบริหาร
จัดการ ลักษณะงานเป็นการสร้างจิตส านึก เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถก าหนดแผนนโยบาย บริหารข้อมูล 
ตลอดจนการเพ่ิมพูนการบริหาร การจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

(1) หลักเกณฑ์การสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการบริหารงาน การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามนัยของมาตรา 25(4) โดย 
(1) เป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรในส่วนรวม 
(2) เป็นเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ 
(3) เป็นเงินค่าใช้จ่าย เงินสนับสนุนการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนฯ ในด้านสถานที่ 
อุปกรณ์ เครื่องมือและก าลังคน รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ช่วยในการวางแผน ปรับปรุงแผนฯ วิเคราะห์โครงการและ
การติดตามและประเมินผลด้วย 
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ส่วนที่ 4 : แนวทางพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

 

4.1 แนวทางการพิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรม 
(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน  

- สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535  

- สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก  
(2) กรณีที่งานนั้น ซ้ าซ้อนกับงานที่เคยมีการด าเนินการมาแล้ว และหรือเป็นเรื่องที่รับทราบอย่าง

แพร่หลายหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ ต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะให้ด าเนินการ 
(3) กรณีที่เป็นงานต่อเนื่อง ผลงานก่อนหน้านั้นต้องมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 50 ของ

แผนงาน และอยู่ในระดับดี และมีเหตุผลอันควรที่จะให้ด าเนินการต่อเนื่อง 
(4) ต้องก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยเฉพาะความสามารถในการลดใช้พลังงาน ความสามารถใน

การทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยสากล เช่น ktoe, MW, GWh พร้อมทั้งแนวทางใน
การพิสูจน์ทราบหรือประเมินผลประหยัดดังกล่าวให้ชัดเจน 

(5) ให้ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015 
เป็นล าดับแรก หรือตามท่ีคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

 

4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาประมาณการรายจ่าย 
(1) รายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายรายโครงการ ต้องเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535 

(2) ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่ายแต่ละรายการ ให้สอดคล้องกับผลผลิตของงานบริหาร
กองทุนและโครงการนั้นๆ ให้ประมาณการรายจ่ายตามความจ าเป็นและประหยัด โดยอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่
ส านักงบประมาณก าหนด  

(3)  ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่ายเงินลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ก าหนด
หลักเกณฑ์โดยอ้างอิงกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ส าหรับใช้ในโครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินมาตรการ Feed in Tariff (http://goo.gl/3s3zy0) 

(4) ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือลักษณะ (specification) 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ 

 

 

http://goo.gl/3s3zy0


 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 
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สรุปสาระส าคัญแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579  
(Energy Efficiency Plan; EEP 2015) 

 
1. ความเป็นมา 
 
 การประชุมผู้น ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (APEC) ระหว่าง วันที่  12-13 
พฤศจิกายน 2554 ที่ฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้น า APEC ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยได้
ประกาศปฏิญญาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงาน
สะอาด (APEC Leaders’ Declaration on Climate Change, Energy Security and Clean 
Development) โดยประกาศเจตจ านงของ APEC ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีเป้าหมาย
ร่วมที่จะลดอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity, EI) ลงอย่างน้อยร้อยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยมีสัดส่วนที่ประเทศพึงจะ
สามารถมีส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 26-30 ทั้งนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นจาก Asia Pacific Energy 
Research Centre หรือ APERC 
 
 กระทรวงพลังงานจึงเริ่มใช้ดัชนีความเข้มการใช้พลังงาน (EI) หรือพลังงานที่ใช้พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ (ktoe) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product; GDP; billion baht) 
เป็นแนวทางก าหนดนโยบายและจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ได้เห็นชอบเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (Final Energy) ลงร้อยละ 20 ในปี 
พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 30,000 พันตันเทียบเทา่น้ ามันดิบ (ktoe) ซึ่งต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี 
พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ 27 ธันวาคม 2554 ได้ก าหนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 
ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายลงร้อยละ 20 ในปี 
พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 38,200 ktoe 
 
 นอกจากนั้น ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) ได้มีข้อตกลงว่าด้วยการให้ทุกประเทศแสดงเจตจ านงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และประเทศไทยในการประชุม 
UNFCCC สมัยที่ 20 (COP20) เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ได้ เสนอเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2563 ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ 7-20 จากปริมาณที่
ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2557-2593 จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
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 ในปี พ.ศ. 2558 จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านขนส่งตามนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของ
ประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ ามัน
เช้ือเพลิง 
 กระทรวงพลังงานได้ทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้
พลังงานเชิงพาณิชย ์เช่น น้ ามันส าเร็จรูป ไฟฟ้า เป็นต้น และพลังงานทดแทน เช่น ไม้ฟืน แกลบ พลังน้ า เป็นต้น 
ซึ่ง ณ ปี พ.ศ. 2579 อยู่ที่ระดับ 187,142 ktoe และก าหนดเปา้หมายภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 
พ.ศ.2558-2579 ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 
หมายถึงต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย
ทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2579   
  
2.    สาระส าคัญของการจัดท าแผน  
 

ในช่วงระยะสั้นถึงปานกลางมีการพยากรณ์ว่าราคาน้ ามันในตลาดโลกน่าจะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 
50 เหรียญสหรฐัต่อบาร์เรล ดังนั้นกระทรวงพลงังาน จึงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะยกระดับความเข้มข้นของ
การขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนเดิม  (พ.ศ. 2554-2573) ให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

2.1  สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานได้บูรณาการกับอีก 4 แผนหลักของกระทรวง
พลังงาน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (3) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (4) แผนบริหารจัดการน้ ามันเช้ือเพลิง โดยสมมติฐาน
การคาดการณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต ประกอบด้วย  

 

 การจัดท าแผนเดิม 
พ.ศ.2554-2573 

การจัดท าแผนใหม่ 
พ.ศ.2558-2579 

(1) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของประเทศ (GDP)  

เฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี 

(2)  อัตราการเพิ่มของประชากร  เฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี 

(3)  แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นใช้ข้อมูล
สถิติย้อนหลังจาก  

ปี พ.ศ. 2533 - ปี พ.ศ. 2553  
โดยใช้ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน 

ปี พ.ศ. 2537 - ปี พ.ศ. 2556  
โดยใช้ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน 

 

2.2 ก าหนดเป้าหมาย 
 

 2.2.1 ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 
(ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

 2.2.2 ตระหนักถึงเจตจ านงของ APEC มีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลงร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 
2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมุ่งเน้นสัดส่วนที่ประเทศไทยจะ
สามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก 
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 2.2.3 ตระหนักถึงเจตจ านงของ UNFCCC ในการประชุม COP 20 ที่ประเทศไทยได้เสนอ
เป้าหมาย NAMAs ในปี พ.ศ. 2563 จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคขนส่งและ
ภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ 7-20 จากปริมาณที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 ในภาวะปกติ 
(ส าหรับกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาติอื่น)  

  
2.3  ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศทั้งระยะสั้น 1-2 ปี 

ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 22 ปี มีเป้าหมายใน 4 ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย 

 
3.   ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
 
 กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2573 โดยจัดสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง และน าทุกความเห็นที่ได้รับมาปรับปรงุและจัดท าเป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่ยังคงใช้มาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก ากับดูแลผ่าน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ควบคู่กับ
การจูงใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงินโดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  
 
 จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ ซึ่งนอกจากนโยบายหลักของ
รัฐบาลในการยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาเป็นไป
ตามกลไกตลาดแล้ว กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาค
อาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณา
มาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่  
 

(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program) 

(1.1) มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 ก ากับอาคาร/
โรงงานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA ข้ึนไป หรือใช้
ไฟฟ้าจากระบบความร้อนจากไอน้ าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นต้ังแต่ 20 ล้านเมกะจูลข้ึนไป 
จ านวน 7,870 อาคาร และ  11,335 โรงงาน และอาจน ามาตรการช าระค่าธรรมเนียม
พิเศษการใช้ไฟฟ้ามาบังคับใช้ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 28 คิดเป็นไฟฟ้า 
1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe  

(1.2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Code) จ านวน 4,130 
อาคาร โดยประสานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความต้องการ
ใช้พลังงานลงร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลังงานในอาคารใหม่ คิดเป็นไฟฟ้า 1 ,166 
ktoe รวมทั้งด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานข้ันสูง ให้มีมาตรการสนับสนุนเพื่อยกระดับ
อาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้ได้ระดับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล เช่น 
มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น 
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(1.3) มาตรการก าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 22 อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ความร้อน 8 อุปกรณ์ จะลดความต้องการใช้พลังงานในอุปกรณ์แต่ละประเภท
ได้ร้อยละ 6-35 คิดเป็นไฟฟ้า 2,025 ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe 

(1.4) มาตรการก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ใหบ้รกิารด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้า
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS) จะลด
ความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 0.3 โดยที่ไม่ลดผลผลิต คิดเป็นไฟฟ้า 500 ktoe  

 

(2) กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program) 

(2.1) มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ 
และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะลดความต้องการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 10-30 คิดเป็นไฟฟ้า 1,285 ktoe คิดเป็นความร้อน 8,234 ktoe โดยมีรูปแบบ
การสนับสนุน เช่น 

 - ผ่านองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร (Turnkey) ที่เข้ามาช่วยรับภาระความเสี่ยง 
(Risk Retention) การลงทุนและด าเนินการแทนเจ้าของกิจการ หรือที่ เรียกว่า 
Energy Service Company; ESCO  

 - เป็นเงินลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) เงินทุน
หมุนเวียน (Revolving funds) การร่วมทุน (Joint Venture) เป็นเงินให้เปล่า 
(Grant) เป็นต้น 

(2.2) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างใน
อาคารภาครัฐ 2 ล้านหลอด และทางสาธารณะ 3 ล้านหลอด เป็น Light Emitting Diode 
(LED) นอกจากจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็นไฟฟ้า 928 ktoe 
ตลอดจนการสร้างตลาด LED ท าให้ราคาถูกลงจนประชาชนสามารถซื้อไปใช้ได้แพร่หลาย  

(2.3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง  

 - ก ากับราคาเช้ือเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนัก
เรื่องราคาพลังงานและเปลี่ยนลักษณะการใช้พลังงาน คิดเป็นพลังงานที่ลดลง 456 
ktoe 

 - สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ที่จะเริ่มจัดเก็บตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 27 คิดเป็น 13,731 ktoe 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันของประเทศ โดยพัฒนาระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ 
จะช่วยลดการใช้น้ ามันได้ประมาณ 40 ล้านลิตรต่อปี หรือคิดเป็น 34 ktoe 

 - สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการจราจรและขนส่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนล้อเป็นราง ที่จะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe 



- 5 - 

 - ศึกษา วางแผน และด าเนินการรองรับการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลง 1,123 ktoe 

 - กระทรวงพลังงานจะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการขนส่ง 
 - ด้านวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ การปรับปรุงรถ 

การเลือกใช้ยางรถยนต์ การจัดการรถเที่ยวเปล่า ฯลฯ ซึ่งจะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 10-12 คิดเป็น 3,633 ktoe 

 - ด้านพัฒนาบุคลากรในการขับข่ีเพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) ซึ่งจะ
ลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 คิดเป็น 1,491 ktoe 

(2.4) มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

 

(3) กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program) 

(3.1) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และสร้างก าลังคนด้านพลังงาน  

(3.2) มาตรการสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้ คุณค่า และเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงาน 

 

โดยมีกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ดังนี ้
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กรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
1.  มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 ปัจจุบันมีโรงงานควบคุม 5,285 โรงงาน และ
อาคารควบคุม 3,008 อาคาร มีการใช้พลังงาน  
21,430 ktoe และ 1,144 ktoe ตามล าดับ จากการ
ประเมินในปี 2579 จะเพิ่มจ านวนเป็น 11 ,300 
โรงงาน และ 6 ,100 อาคาร มีการใช้พลังงาน 
41,600 ktoe และ 3,500 ktoe  

แนวทางด าเนินการ ก ากับดูแลให้มีระบบจัด
การพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่าง
เข้มข้น มีการติดตามอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
โรงงานและอาคารยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
และการใช้พลังงานได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ือง  

การก ากับดูแล การส่งเสริมประกอบด้วย 
1. ก ากับดูแลให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมี

ระบบจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน 
3. ขึ้นทะเบียน และอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงาน 
4. พัฒนารูปแบบการก ากับดูแล และแก้ไขกฎระเบียบ

และกฎหมาย 
5. การพัฒนาระบบการติดตาม มีระบบสารสนเทศ 

ฐานข้อมูล และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานรองรับ 
6. เตรียมน าระบบ “ค่าธรรมเนียมพิเศษ” มาประยุกต์ใช้

กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ไม่สามารถลด
การใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นเองได้ 

7. คาดว่าจะเกิดการลงทุนของโรงงาน และอาคาร
ควบคุม 

  
พพ./
สนพ./
สกพ. 

 
 

  
5,156 

 
4,767  

 
5  
 

170 
 

20 
 

41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,672 

 
4,767  

 
5  
 

170 
 

20 
 

41 
 
 
 
 

38,672 
 

รวม    5,156 5,002 38,672 43,674 
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2.  มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
กับอาคารสร้างใหม่ที่ มีขนาดใหญ่ (พื้นที่ ใช้สอย
มากกว่า 2,000 ต.ร .ม.) เพื่อให้ ออกแบบตาม
มาตรฐาน BEC ที่กฎกระทรวงก าหนด พพ. ได้
เตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว โดยรอการก าหนดให้มาตรฐาน BEC เป็นหน่ึง
ในข้อบังคับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างร่วมกับ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารของกรมโยธาธิการฯ 
 แนวทางด าเนินการ จึงเป็นการประสานให้ 
กรมโยธาธิการฯ ก าหนดให้มาตรฐาน BEC เป็นหน่ึง
ในข้อบังคับใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมกับใช้
มาตรการส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ใช้ เกณฑ์
มาตรฐานอาคาร (BEC) รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานขั้นสูง 
ให้ มีมาตรการสนับสนุนเพื่อยกระดับอาคารที่
ก่อสร้างใหม่ให้ได้ระดับการประเมินมาตรฐานอาคาร
เขียวในระดับสากล เช่น มาตรฐาน LEED หรือ
มาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย 

การก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับ
อาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และส่งเสริมอาคาร
ก่อสร้างใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร  
ประกอบด้วย 
1. บังคับ ใช้กฎหมายให้อาคารก่อสร้างให ม่ตาม

กระทรวงพลังงานก าหนด (อาคารสร้างใหม่หรือต่อ
เติม เกิน 2000 ตรม.) ผ่านศูนย์ประสานงานการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

2. ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ด าเนินการตามกระทรวง
พลังงานก าหนด  

3. ริเริ่มมาตรการสนับสนุนให้อาคารใหม่ได้รับการ
ประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล เช่น 
LEED หรือ TREES 

4. ส่งเสริมการก่อสร้างอาคาร NET ZERO ENERGY 
BUILDING 

5. คาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้าง
อาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคาร  

  
 
 
 

พพ./
สนพ./ 
ยผ. 

 
 
 

  
1,166 

 
 
 
 

195 
 
 
 

4,506 
 
 
 
 

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104,953 
 

 
 
 
 

195 
 
 
 

4,506 
 
 
 
 

55 
 

104,953 
 

รวม    1,166 4,756 104,953 109,709 
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3.  มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 ปัจจุบันมีการจัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์แล้ว 57 ผลิตภัณฑ์ 
และได้น ามาตรฐานมาใช้ เป็นเกณฑ์ของฉลาก
ประหยัดพลังงานจ านวน 27 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

- กฟผ. ติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
จ านวน 19 ผลิตภัณฑ์  

- พพ. ติดฉลากเบอร์ 5 อุปกรณ์ความร้อน 
จ านวน  8 ผลิตภัณฑ์ 

 แนวทางด าเนินการ เป็นการยกระดับเกณฑ์
ประสิทธิภาพพลังงานของการติดฉลากเบอร์ 5 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเน้นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานร้อยละ 
70 ของการใช้ภายในบ้าน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ 
ตู้เย็น หลอดไฟ เตาแก๊ส และยังรวมไปถึงเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก และเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ติดฉลากขั้นสูง
เบอร์ 5 ในอุปกรณ์ที่มีผลกระทบด้านพลังงานสูง 
เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น 

ด าเนินการท าโดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของอุปกรณ์ และติดฉลากอย่างต่อเน่ือง พร้อม
กับเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ติดฉลากขั้นสูงเบอร์ 5 และ
ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น ประกอบด้วย 
1. ส่ง เสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากต่อเน่ือง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดย กฟผ. 
อุปกรณ์ความร้อน โดย พพ. 

2. เพิ่มรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก และทบทวนและ
ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของ
อุปกรณ์ 

3. คาดว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุง
อุปกรณ์ 
 
 

  
 
 
 

กฟผ./
พพ./ 
สมอ. 

 
 
 
 

  
4,150 

 
 
 
 

753 
 
 
 

403 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235,644 
 
 

 
 
 
 

753 
 
 
 

403 
 
 
 

235,644 
 

รวม    4,150 1,156 235,644 236,800 
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4.  มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS) 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 เป็นมาตรการที่ ก าหนดให้ ผู้ ผ ลิ ตหรื อผู้
ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy 
Efficiency Resource Standard (EERS) และเป็น
มาตรการใหม่ยังไม่เคยด าเนินการในประเทศไทยมา
ก่อน จ า เป็นต้ อง มีการศึ กษารูปแบบกลไกที่
เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
และก าหนด ระบบกลไกตรวจสอบติ ดตามที่
เหมาะสม เพื่อใช้ด าเนินการต่อเน่ือง และเป็นกลไก
ที่ส าคัญของแผนในระยะถัดไป 

ด าเ นินการมาตรการบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐานการ
ประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน 
(EERS) ประกอบด้วย 
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานให้

ผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้องด าเนินการ 
อนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าของตนเองหรือตามที่จะ
มีการก าหนดข้อตกลงกัน 

2. พัฒนากฎหมายรองรับการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประหยัดพลังงานฯ 

3. ก ากับให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าต้อง
ด าเนินการ อนุรักษ์พลังงานให้กับลูกค้าของตนเอง 

4. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์ 
 
 

  
 
 

สนพ./
พพ./
สกพ./
กฟผ./
กฟภ./ 
กฟน./ 
ปตท. 

  
500 

 
 
 

278 
 
 
 
 
 
 
 

13,509 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,520 
 
 

 
 
 

278 
 
 
 
 
 
 
 

45,029 
 

รวม    500 13,787 31,520 45,307 
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5.  มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 ส่งเสริมการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วย
การอุดหนุนการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้
ประหยัดพลังงาน โดยพัฒนาการอุดหนุนผล
ประหยัดให้เป็นรูปแบบที่อิงตามปริมาณผลประหยัด
ที่เกิดขึ้นจริง (Performance Base) มากขึ้น จาก
เดิมที่อุดหนุนตามปริมาณการลงทุน (Cost base)  

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ ภาคที่อยู่อาศัย และ
ภาคขนส่ง และเพิ่มการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่
เจาะจง (การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้) และเน้นการ
เพิ่มระดับการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต  และปรับ
รูปแบบโปรแกรมให้เป็นแบบต่อเน่ืองช่วงละ 3 ปี แทน
แบบเดิม (ปีต่อปี) 

ด าเนินการอุดหนุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
มาตรฐาน ควบคู่กับเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่ไม่เป็น
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถปรับรายการอุปกรณ์ที่จะ
สนับสนุนได้ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลง 

ด า เ นินการส่ ง เ สริ มด้ านการ เ งิ น  2  รูปแบบ คื อ  
1) รูปแบบเงินหมุนเ วียน 2) เงินอุดหนุนบางส่วน 
ประกอบด้วย  
1. อุดหนุนผลประหยัดในเครื่องจักรและอุปกรณ์

มาตรฐาน (SOP) 
2. อุดหนุนผลประหยัดโดยวิธีประกวดราคา (DSM 

Bidding) 
3. เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า (Soft loan) เพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน 
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO Revolving Fund) 
5. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive) 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
6. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์ 

 
 

หมายเหตุ การสนับสนุนด้านการเงินของภาคขนส่งรวมอยู่ใน
มาตรการที่ 7 มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 

 

  
 
 

สนพ. /
พพ. 

 

  
 
 

2,528 
 

5,942 
 

871 
 

167 
 

16 
 
 

 
 
 

21,000 
 

20,992 
 

15,631 
 

7,785 
 

16 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,590  

 
 
 

21,000 
 

20,992 
 

15,631 
 

7,785 
 

16 
 

130,590  

รวม    9,524 65,424 130,590 196,014 
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6.  มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีด ี

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 หลอดไฟแสงสว่างที่ใช้ในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นชนิด fluorescent ซ่ึงปัจจุบันมีหลอด 
Light Emitting Diode (LED) ที่ลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าได้ร้อยละ30 -70 และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานกว่า ซ่ึงจะน ามาทดแทนหลอดไฟฟ้ า
แบบเดิม แต่ด้วยราคาสูง จ าเป็นต้องส่ง เสริม
การตลาดให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย 

แนวทางด าเนินการ สนับสนุนการใช้งาน
หลอดแอลอีดีด้วยกลยุทธ์ที่จะผลักดันราคาของ
หลอดไฟ LED ให้มีราคาต่ าลงเพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหลอดไฟ LED ได้ง่าย
ขึ้น ร่วมกับการปรับเปลี่ยนหลอดไฟในส่วนของ
ภาครัฐเป็นตัวอย่างแก่ภาคเอกชน และลดการใช้
พลังงานของภาครัฐ 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานหลอดแอลอีดี
ประกอบด้วย  
1. น าร่องเปลี่ยนหลอดไฟในอาคารภาครัฐ 
2. สนับสนุนการใช้งานหลอดแอลอีดีด้วยกลไกราคา 

 
3. ใช้โคมไฟถนนหลอด LED 
4. ใช้โคมไฟสาธารณะ LED 
5. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ 

 
 
 

  
 

พพ. 
สนพ./
กฟผ./ 
กฟภ./ 
กฟน. 

 
 
 

  
 

1 
923 

 
35 
31 

 
 

 
 

140 
1,000 

 
10,800 
1,350 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

147,199 
 
 
 
 
 

 
 

140 
1,000 

 
10,800 
1,350 

147,199  
 
 

 

รวม    991 13,290 147,199 160,489 
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7.  มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
 แนวทางด าเนินการ แบ่งเป็น  4 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1  
ก ากับราคาเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 
1) ปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ ให้สะท้อน
ต้นทุนการจัดหาของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท  
2) ปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตให้เป็นธรรมกับ
ผู้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท 
กลุ่มที่ 2  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในยานยนต์  
1) สนับสนุนให้ประชาชนเลื อกซ้ือรถยนต์ที่ มี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดยการจัดเก็บภาษี
ตามปริมาณการปล่อย CO2 ซ่ึงสะท้อนถึงการสิ้นเปลือง
น้ ามันโดยตรง และติดฉลากแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง  
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ยางประหยัดเชื้อเพลิง 
โดยการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ 
 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
ประกอบด้วย  
1. ยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน (ดีเซล) 
2. สนับสนุนการใช้ยานยนต์ประหยัดพลังงานภาษีและ

ฉลากแสดงประสิทธิภาพ 
 

3. การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในยาง
รถยนต์ 

4. การบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน 
5. การขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) 
6. ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ส าหรับภาคขนส่ง 
7. ส่งเสริมการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงานส าหรับ

ภาคขนส่ง 
 

 
 
 
 

 

  
 

สนพ. 
สศอ./ 
สส./ 
สนพ. 
พพ. 

 
สนพ. 
สนพ. 
สนพ. 

 
สนพ. 

 

  
 

456 
13,731 

 
 

469 
 

1,362 
1,491 

588 
 

1,216 
 

 
 
 

310 
 
 
 
 

460 
5,096 

13,500 
 

13,440 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

456 
310 

 
 
 
 

460 
5,096 

13,500 
 

13,440 
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7.  มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง (ต่อ) 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
กลุ่มที่ 3  
ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้รถบรรทุกและรถโดยสาร  
1) พัฒนาผู้ ประกอบการขนส่ ง โดยสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และแนะน ามาตรการ ในการจัดการ 
ทีมงาน เทคโนโลยี  การขนส่ง และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจและมีทักษะการขับขี่ 
2) สนับสนุน ส่งเสริม การปรับปรุงรถบรรทุกและรถ
โดยสาร ด้วยการสนับสนุนด้านการเงิน 
 
กลุ่มที่ 4  
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง เพื่อการ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง ตามแผนกระทรวงคมนาคม
ในการพัฒนารถไฟฟ้า 12 สาย และรถไฟทางคู่ทั่ว
ประเทศ 3,150 กิโลเมตร 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันของประเทศ โดย
พัฒนาระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ 
3) ศึกษา วางแผน และด าเนินการรองรับการใช้ 
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 
 

8. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และระบบเชื่อมต่อ  

9. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 
รถไฟรางคู่ 

10. ขยายระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ 
11. ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 
12. คาดว่าจะเกิดการลงทุนในการปรับยานพาหนะ 
 

 คค. 
 

คค. 
 

ธพ. 
สนพ. 

 

 4,823 
 

4,922 
 

34 
1,123 

 
 

580,000 
 

871,460 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

77,472 

580,000 
 

871,460 
 
 

77,472 
 

รวม    30,213 1,484,266 77,472 1,561,738 
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8.  มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
แนวทางด าเนินการ  
- พัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง และเหมาะสมกับประเทศ เริ่มจากประเด็น
วิจัยไปจนถึงผลักดันไปสู่ เชิงพาณิชย์และมีการ
น าไปใช้อย่างแพร่หลาย  
- กรอบการวิจัย การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน เพื่อรองรับ
การด าเนินการตาม 7 มาตรการหลัก  
  1 พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ  
  2 พัฒนากระบวนการผลิต การท างาน และการ

จัดการ  
  3 พัฒนานโยบายและวางแผนพลังงาน 
  4 พัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการ และ
ระบบฐานข้อมูล 
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่ มีศักยภาพการพัฒนาไปสู่ เชิง
พาณิชย์ และมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานสูงก่อน 

ด าเนินการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย  
1. พัฒนากลยุทธ์ และแผนงานวิจัย และทบทวนเป็น

ระยะอย่างต่อเน่ือง 
2. จัดตั้ งคณะท างานขับเคลื่อนงานวิจัยการอนุรักษ์

พลังงาน 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของการ

วิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 

Lab Scale 
5. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 

Scale Up 
6. สนับสนุนการวิจัย พัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 

Pilot 
7. พัฒนาระบบกลไก และกิจกรรมผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่

ตลาดเชิงพาณิชย์ 
 

  
 

พน./
สนพ./ 
พพ. 

 
 

  
 
 

 

 
 

40 
 
 
 

10 
 

210 
 

1,050 
 

2,940 
 

190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

40 
 
 
 

10 
 

210 
 

1,050 
 

2,940 
 

190 
 

รวม  -  - 4,440 - 4,440 
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9.  มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
แนวทางด าเนินการ  
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง และครบทุกระดับ อย่างต่อเน่ือง 
- กรอบการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อรองรับการด าเนินการตาม 7 มาตรการหลัก  
   1 ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
   2 เพิ่มความรู้ และทักษะการเลือกซ้ือและการใช้
ง านอุปกรณ์ปร ะสิท ธิภาพสู ง ที่ ถู กต้ อ ง ให้ กั บ
ประชาชน 
   3 ฝึกอบรม เพิ่มความรู้ และทักษะการเลือกซ้ือ 
และการขับขี่ยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์  นักวิจัย ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 
  5 พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล
ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

ด า เ นินการพัฒนาบุคลากรด้ านอนุรั ก ษ์พลั ง งาน 
ประกอบด้วย  
1. พัฒนากลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน

อนุรักษ์พลังงาน และทบทวนเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. พัฒนาระบบและด าเนินการติดตามประเมินผล 
3. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอกทั้งใน/

ต่างประเทศ 
4. สนับสนุนให้ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก 
5. พัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระบบ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
6. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพิ่มความรู้ และทักษะ

การเลือกซ้ือและการใช้งานอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนและประชาชน 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
8. กิจกร รมพัฒนาบุ ค ล ากร เพื่ อ ส นับส นุนการ

ด าเนินการตาม 7 มาตรการหลัก 
 

 

  
 

สนพ./ 
พพ./

ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด 

 
 

  
 
 

 

 
 

40 
 
 

60 
750 

 
540 
150 

 
120 

 
 

210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

40 
 
 

60 
750 

 
540 
150 

 
120 

 
 

210 
 

รวม  -  - 1,870 - 1,870 
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10.  มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางด าเนินการ แผนด าเนินการ 
 

หน่วยงาน 
 ผลประหยัด 

(ktoe) 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

  ภาครัฐ เอกชน รวม 
แนวทางด าเนินการ  
- สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงาน
อย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ครอบคลุมทุกภาคส่วน และครบทุกระดับ อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 
- กรอบการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตาม 7 มาตรการหลัก  
   1 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรในสถานประกอบการ 
ตั้งแต่ระดับบริหารถึงพนักงาน 
   2 ประชาสัมพันธ์ ณรงค์สร้างค่านิยมในการสร้าง
อาคารประหยัดพลังงาน 
   3 ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมณรงค์สร้างความรู้ 
แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ลื อ ก ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 เช่นเครื่องปรับอากาศ ยาง
รถยนต์ และหลอด LED 
   4 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง
เก่ียวกับต้นทุนการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงในภาค
ขนส่งทุกประเภทอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
- ใช้กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกแบบผสมผสาน 
และต่อเ น่ือง ได้แก่ การโฆษณา กิจกรรมการ
ประกวด  กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
พลังงาน ประกอบด้วย  
1. พัฒนากลยุทธ์ และแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

และทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 
2. พัฒนามาตรฐานและประเมินระดับพฤติกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ 

3. รณรงค์สร้างจิตส านึกแบบผสมผสาน และต่อเน่ือง 
ได้แก่ การโฆษณา กิจกรรมการประกวด  กิจกรรม
การมีส่วนร่วม 

4. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรัก ษ์
พลังงาน เพื่อสนับสนุนการด าเ นินการตาม 7 
มาตรการหลัก 

5. ประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
 

 

  
 

 พพ./ 
สนพ./ 

ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด/ 
กปส./ 
อสมท. 

 
 

  
 
 

 

 
 

20 
 

10 
 
 

6,600 
 
 
 
 

200 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

20 
 

10 
 
 

6,600 
 
 
 
 

200 
 
 

รวม  -  - 6,830 - 6,830 
 

รวมทั้งหมด  -  51,700 1,600,821 766,050 2,366,871 

หมายเหตุ รายละเอียดแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) รายปี แสดงในภาคผนวก 
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4.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 
 4.1 การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายประมาณ 56 ,142 ktoe นั้น 
นอกจากจะตระหนักถึงผลงานอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาที่ช่วยลด EI ปี พ.ศ. 2556 จาก 15.28 เป็น 14.93 
ktoe/พันล้านบาท คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้สะสมอยู่ 4,442 ktoe แล้ว กระทรวงพลังงานได้พิจารณา
โอกาสและศักยภาพในทางปฏิบัติก่อนตัดสนิใจเดินหน้าใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ 10 มาตรการที่เห็นผลเชิงประจกัษ์
ได้เพิ่มเติมอีก 51,700 ktoe ดังนี ้ 
 
 

มาตรการ --> กลุ่มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย ภาคขนส่ง รวม 

   
อาคารรัฐ 

  
(ktoe) 

1. ความต้องการใช้พลังงานขั้นสดุทา้ย ณ ปี 2579 
(กรณีปกติ) 

    187,142 

2. ผลการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมา ท าให้ EI ปี 2556 
ลดลง คดิเป็นพลังงานที่ประหยัดได ้

        4,442  

3. เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ.2558-2579 

14,515 4,819 2,153 30,213 51,700  

(1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงาน/อาคารควบคุม 

4,388  768    -   -  5,156  

(2) มาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 

  - 1,166    -  -  1,166  

(3) มาตรการก าหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ 
เครื่องจักร และวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(Labeling) 

749  1,648  1,753   -  4,149  

(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS) 

202  184  114  -  500  

(5) มาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุนการด าเนินงานเก่ียวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน 

8,895  629    -   -  9,524  

(6) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน (LED) 

281  424  286  -  991  

(7) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง  -   -   -  30,213  30,213 
(8) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อนุรักษ์พลังงาน 
-    -    -   -    -  

(9) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน   -  -   -  -    -  
(10) มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการ

อนุรักษ์พลังงาน 
-  -  -  -  -  

4. รวมลดความต้องการใช้พลังงานลงได ้(ktoe) [2+3]     56,142 
5. ความต้องการใช้พลังงาน ณ ปี 2579 (กรณี EE2015) 

[ 1 - 4 ] 
    131,000 

6. คิดเป็นลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ (ร้อยละ)     30 

 
 4.2 ตามกรอบแผนการด าเนินการฯ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ทั้งสิ้น 15,623 ktoe, 
52,849 ktoe และ 51,700 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2563,  
พ.ศ. 2578  และ พ.ศ. 2579 ตามล าดับ เทียบเท่าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของแผนฯ ได้ดังนี้ 
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 4.2.1 ลด EI ลงร้อยละ  30  ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (เป้าหมายร้อยละ 30)   
 4.2.2 ลด EI ลงร้อยละ  33  ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (เป้าหมายร้อยละ 26-30) 
 4.2.3 ลด CO2 ลงร้อยละ 13  ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (เป้าหมายร้อยละ 7-20) 

 
 ปี 2548  ปี 2553 ปี 2563  ปี 2578  ปี 2579  
(1)  ความต้องการใช้พลังงาน (ktoe) กรณีปกติ 62,397 70,248 101,172 180,283 187,142 
(2)  ความต้องการใช้พลังงาน (ktoe) กรณีแผน EE2015 62,397 70,248 85,549 127,434 131,000 
(3)  ลดความต้องการใช้พลังงาน (ktoe)  = (1) – (2) - - 15,623 52,849 56,142 
(4)  GDP (พันล้านบาท) 3,858 4,596 6,621 9,785 12,247 
(5) EI (ktoe/พันล้านบาท) 16.17 15.28 12.92 10.80 10.70 

(6) ลด CO2 (ล้านตัน CO2)     43   118   177  

 เป้าหมายร้อยละ 7-20 (UNFCCC)   23   

      ลด CO2 (ร้อยละ)   13   

 
เปรียบเทียบความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2579 

กรณีปกติ กบั กรณีมีแผนอนุรกัษ์พลงังาน 
 

   ลดลง หน่วย 
ลดความต้องการใช้พลังงานของประเทศ     
(1) การใช้ไฟฟ้า   89,672 GWh/ปี 
(2) การใช้น้ ามันเบนซิน   11,302 ล้านลิตร/ปี 
(3) การใช้น้ ามันดีเซล   18,048 ล้านลิตร/ปี 
(4) การใช้น้ ามันเตา   343 ล้านลิตร/ปี 
(5) การใช้ LPG   5,187 พันตัน/ปี 
(6) การใช้ถ่านหิน   5,548 พันตัน/ปี 
(7) การใช้ก๊าซธรรมชาติ   331,892 ล้านลูกบาศก์ฟุต/ปี 
(8) การใช้พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล)   12 พันตัน/ปี 

รวมเป็นพลังงานที่ประหยัดได ้   56,142 ktoe/ปี 
หรือคิดเปน็   30 ร้อยละ 
 รวมเป็นมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ (ราคาน้ ามันดิบ 1 ktoe 15 ลา้นบาท) 842,130 ล้านบาทต่อปี 
รวมเป็นก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานที่หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยได้ 177 ล้านตัน CO2 

 
 ผลจากการด าเนินการตาม 10 มาตรการข้างต้น คาดว่าจะช่วยความต้องการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย
ของประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2579 จากระดับ 187,142 ktoe ลดลงไปอยู่ที่ระดับ 131,000 ktoe โดยเป็นส่วนที่ลด
การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลงร้อยละ 15 หรือคิดเป็น 7,641 ktoe หรือประมาณ 89,672 GWh (คิดที่ 1 ktoe 
เทียบเท่า 11.735 GWh) และเป็นส่วนที่ลดการใช้พลังงานด้านความร้อนลงร้อยละ 85 หรือคิดเป็น 44,059 ktoe  
 
 



- 19 - 

กราฟแสดงเป้าหมายการลด EI ลงรอ้ยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 

 

 
 

5.   หน่วยงานขับเคลื่อน 
  

 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 หน่วยงานหลักในการขบัเคลื่อน 
(1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานใน

โรงงาน/อาคารควบคุม 
กระทรวงพลังงาน :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.),  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

(2) มาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน :  พพ., สนพ. 
กระทรวงมหาดไทย :  กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 

(3) มาตรการก าหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ 
เครื่องจักร และวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(Labeling) 

กระทรวงพลังงาน :  พพ., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.),  
กระทรวงอุตสาหกรรม : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 

(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS) 

กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ., สกพ., กฟผ., บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
กระทรวงมหาดไทย :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

(5) มาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุนการด าเนินงานเก่ียวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ. 
หน่วยงานอ่ืนๆ :  ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการศึกษา, องค์กร

เอกชน (ด้านพลังงาน) ไม่มุ่งค้าหาก าไร 
(6) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพ่ืออนุรักษ์

พลังงาน (LED) 
กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ., กฟผ.  
กระทรวงมหาดไทย :  กฟภ., กฟน. 

(7) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ., กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) 
กระทรวงคมนาคม :  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กระทรวงการคลัง : กรมสรรพสามิต (สส.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

(8) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ. 
หน่วยงานอ่ืนๆ :  ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน (ด้านพลังงาน) 

ไม่มุ่งค้าหาก าไร 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(9) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน : สนพ., พพ., ส านักงานพลังงานจังหวัด 
(10) มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการ

อนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน :  สนพ., พพ., ส านักงานพลังงานจังหวัด 
หน่วยงานอ่ืนๆ :  กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.), อสมท. 

 

3.94 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 รายปี 
 
 
 



แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2558–2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) รายป

 1 มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม
หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

1.1 กํากับดูแลใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

โรงงานควบคุมเปาหมายท่ีตองกํากับดูแล แหง 5,285 5,543          5,831          6,125          6,415          6,697          6,976          7,261          7,539          7,815          8,095          8,372          8,644          8,905          9,177          9,447          9,715          9,987          10,257         10,526         10,798         11,063         11,335         

กํากับดูแลโรงงานควบคุม (งบประมาณ) ลานบาท 80 80              80              80              83              86              89              91              94              97              99              102             105             108             111             114             117             120             123             127             131             134             138             

อาคารควบคุมเปาหมายท่ีตองกํากับดูแลรวม แหง 3,008 3,074          3,290          3,522          3,740          3,957          4,177          4,401          4,617          4,833          5,057          5,278          5,507          5,732          5,959          6,187          6,415          6,650          6,887          7,125          7,370          7,617          7,872          

อาคารควบคุมเอกชน แหง 2,169 2,176          2,357          2,554          2,735          2,916          3,099          3,285          3,463          3,640          3,825          4,006          4,194          4,379          4,564          4,750          4,936          5,128          5,322          5,516          5,716          5,918          6,127          

อาคารควบคุมรัฐ แหง 839 898             933             968             1,005          1,041          1,078          1,116          1,154          1,193          1,232          1,272          1,313          1,353          1,395          1,437          1,479          1,522          1,565          1,609          1,654          1,699          1,745          

กํากับดูแลอาคารควบคุม (งบประมาณ) ลานบาท 70 70              70              70              74              79              83              88              93              98              103             108             113             118             123             128             133             138             143             148             154             159             165             

1.2 พัฒนาระบบใหมีผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและขอสอบ หลักสูตร 2   

ทบทวนและพัฒนาขอสอบกลาง ชุด 1 + 4

งบประมาณ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร และขอสอบ ลานบาท 0.8 0.8 0.8

ข้ึนทะเบียนเอกชนเปนหนวยอบรม หนวย 0 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบฯ ระดับผูเชี่ยวชาญ คน 200 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50

อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบฯ ระดับผูชวยผูเชี่ยวชาญ คน 400 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

จัดทดสอบผูตรวจสอบฯ ระดับผูเชี่ยวชาญ คน 200 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50

จัดทดสอบผูตรวจสอบฯ ระดับผูชวยผูเชี่ยวชาญ คน 400 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

งบประมาณ จัดทดสอบผูตรวจสอบฯ  ลานบาท 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ข้ึนทะเบียนผูตรวจสอบฯ ระดับผูเชี่ยวชาญ คน 0 + 250 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50

ข้ึนทะเบียนผูตรวจสอบฯ ระดับผูชวยผูเชี่ยวชาญ คน 0 + 450 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

1.3 ข้ึนทะเบียน และอบรมพัฒนาผูรับผิดชอบดานพลังงาน

จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ สามัญโรงงาน (ใหม) คน 5,041 + 600 + 600 + 650 + 700 + 700 + 700 + 750 + 750 + 800 + 800 + 850 + 900 + 900 + 950 + 950 + 1,000 + 1,000 + 1,050 + 1,100 + 1,100 + 1,150

งบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ สามัญโรงงาน (ใหม) ลานบาท 5.10 5.10 5.53

จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ สามัญอาคาร (ใหม) คน 3,110 + 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 450 + 450 + 500 + 500 + 550 + 550 + 600 + 600 + 600 + 650 + 650 + 700 + 700 + 750 + 750 + 800

งบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ สามัญอาคาร (ใหม) ลานบาท 3.40 3.40 3.40

จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ อาวุโส (ใหม) (บริหาร+เทคนิค) คน 4,314 + 400 + 450 + 450 + 500 + 550 + 550 + 600 + 600 + 650 + 650 + 700 + 700 + 750 + 750 + 800 + 800 + 850 + 850 + 900 + 900 + 950

งบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบฯ อาวุโส (ใหม) (บริหาร+เทคนิค) ลานบาท 9.60 10.80 10.80

จัดอบรมหลักสูตรทบทวนผูรับผิดชอบฯ (Refresh PRE) คน 2,530 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500 + 1,500

งบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรทบทวน ลานบาท 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

จัดอบรมหลักสูตรผูบริหารโรงงานและอาคารควบคุม คน 101 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 300

งบประมาณ จัดอบรมหลักสูตรผูบริหารฯ ลานบาท 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

ข้ึนทะเบียนเอกชนเปนหนวยอบรม หนวย 0 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

จัดทดสอบผูรับผิดชอบฯ สามัญ คน 0 + 1,100 + 1,100 + 1,150 + 1,200 + 1,250 + 1,300 + 1,350 + 1,400 + 1,500 + 1,500 + 1,550 + 1,600 + 1,650 + 1,700 + 1,750 + 1,850 + 1,850 + 1,950

จัดทดสอบผูรับผิดชอบฯ อาวุโส คน 0 + 500 + 550 + 550 + 600 + 600 + 650 + 650 + 700 + 700 + 750 + 750 + 800 + 800 + 850 + 850 + 900 + 900 + 950

งบประมาณ จัดทดสอบผูรับผิดชอบฯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ข้ึนทะเบียนผูรับผิดชอบดานพลังงาน สามัญ คน 8,151 + 1,000 + 1,000 + 1,050 + 1,100 + 1,100 + 1,150 + 1,200 + 1,250 + 1,300 + 1,350 + 1,400 + 1,500 + 1,500 + 1,550 + 1,600 + 1,650 + 1,700 + 1,750 + 1,850 + 1,850 + 1,950

ข้ึนทะเบียนผูรับผิดชอบดานพลังงาน อาวุโส คน 4,314 + 400 + 450 + 450 + 500 + 550 + 550 + 600 + 600 + 650 + 650 + 700 + 700 + 750 + 750 + 800 + 800 + 850 + 850 + 900 + 900 + 950

1.4 ทบทวนปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการกํากับดูแล และแกไขกฎระเบียบและกฎหมาย

ศึกษาทบทวนสถานะการณ ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข ดําเนินการ มีกฎหมาย    

พัฒนารางแกไขกฎระเบียบ และกฎหมาย ดําเนินการ ปญหาการบังคับใช    

ทําประชาวิจารณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ดําเนินการ ใหครบถวน    

ดําเนินการและผลักดันการแกไขกฎระเบียบ และกฎหมาย ดําเนินการ และถูกตอง            

งบประมาณ รวมทุกกิจกรรม ลานบาท 5 5 5 5

1.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน ในการกํากับดูแลและติดตาม 

ทบทวนสถานะการณ ปญหา แนวทางแกไข ดําเนินการ มีระบบฐานขอมูล    

ศึกษาพัฒนาระบบ รายงาน  สอบทวน และดัชนีประสิทธิภาพ ดําเนินการ มีระบบสารสนเทศ    

งบประมาณ ศึกษาพัฒนาระบบ รายงาน  สอบทวน และดัชนีฯ ลานบาท รองรับบางสวน 2 2 2 2

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล ระบบใหม ไมมีระบบสอบทวน    

งบประมาณ ลานบาท ไมมีดัชนีท่ีเหมาะสม 18 5 5 5
ลานบาท 150             175             192             187             170             179             185             195             210             208             216             225             232             246             252             255             263             272             286             292             304             309             

ผลประหยัดรวม ktoe 268             546             835             1,134          1,440          1,753          2,073          2,399          2,730          3,068          3,143          3,215          3,280          3,342          3,402          3,463          3,523          3,584          3,646          3,710          4,043          4,388          
ผลประหยัดไฟฟา ktoe 56              115             175             238             302             368             435             504             573             644             660             675             689             702             715             727             740             753             766             779             849             922             

ผลประหยัดความรอน ktoe 211             431             659             896             1,138          1,385          1,638          1,895          2,157          2,423          2,483          2,540          2,592          2,640          2,688          2,735          2,783          2,831          2,880          2,931          3,194          3,467          
ผลประหยัดรวม ktoe 19              40              62              85              110             136             164             193             224             256             290             326             363             401             442             483             527             571             618             666             716             768             

ผลประหยัดไฟฟา ktoe 19              39              60              83              108             133             160             189             219             251             284             319             356             393             433             474             516             560             606             653             702             753             
ผลประหยัดความรอน ktoe 0                1                1                2                2                3                3                4                4                5                6                7                7                8                9                10              11              11              12              13              14              15              

ktoe 287             586             896             1,219          1,550          1,889          2,237          2,592          2,954          3,324          3,433          3,540          3,643          3,743          3,844          3,946          4,049          4,155          4,264          4,376          4,759          5,156          

กิจกรรม

แนวทางดําเนินการ  

- พัฒนาระบบใหมีทีมผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดย

การฝกอบรม ทดสอบ และข้ึนทะเบียน

- ผูตรวจสอบฯ ดําเนินการตรวจสอบการจัดการพลังงานของโรงงานและ

อาคารควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

- ผูตรวจสอบฯ 1 ทีม มี 3 คน ประกอบดวย ระดับผูเชี่ยวชาญ 1 คน 

ระดับผูชวยผูเชี่ยวชาญ 2 คน  สามารถดูแลได 30 แหง

- พัฒนาหนวยฝกอบรมเอกชนทําโดย จัดข้ึนทะเบียนเอกชนเปนหนวย

อบรม ใหสามารถบริหารจัดการใหมีการอบรมเอง และ พพ. จัดทดสอบ

และข้ึนทะเบียน

แนวทางดําเนินการ  

- กํากับดูแลใหมีระบบจัดการพลังงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เพ่ือใหโรงงานและอาคารสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดวยตัวเอง

- ตรวจสอบขอมูลการใชพลังงาน ระดับประสิทธิภาพ ศักยภาพการ

อนุรักษ

- รายงานระดับประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะไปยังโรงงานและอาคาร

ควบคุม

แนวทางดําเนินการ  

- สงเสริมสนับสนุนใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎหมาย เพ่ือ

ดําเนินการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

- ดําเนินการโดย อบรมพัฒนา และข้ึนทะเบียนผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ใหเพียงพอกับจํานวนโรงงานและอาคารควบคุม

- การอบรมแบงเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ 1) ผูรับผิดชอบฯท่ีจะข้ึน

ทะเบียนใหม 2) ทบทวนเพ่ิมเติมผูรับผิดชอบฯท่ีข้ึนแลว ทุก 5 ป 

3) ผูบริหารโรงงานและอาคาร

- พัฒนาหนวยฝกอบรมเอกชนทําโดย จัดข้ึนทะเบียนเอกชนเปนหนวย

อบรม ใหสามารถบริหารจัดการใหมีการอบรมเอง และ พพ. จัดทดสอบ

และข้ึนทะเบียน

งบประมาณรวม

โรงงานควบคุม

(ผลประหยัดท่ีไดจากการดําเนินการตามกลไก 1.1 - 1.5)

อาคารควบคุม

(ผลประหยัดท่ีไดจากการดําเนินการตามกลไก 1.1 - 1.5)

ผลประหยัดรวม (ktoe)

แนวทางดําเนินการ  

- ทบทวนกลไก กฎระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช เพ่ือปรับปรุงใหทัน

ตอสถานะการณ แกไขปญหาอุปสรรค และพัฒนายกระดับการอนุรักษ

พลังงานทุก 5 ป  ในประเด็นตาง เชน นําระบบ “คาธรรมเนียมพิเศษ” 

มาประยุกตใชกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีไมสามารถลดการ

ใชพลังงานตามเปาหมายได  รูปแบบการรายงานการใชพลังงาน เปนตน

แนวทางดําเนินการ  

- ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล ข้ันตอนการรายงาน การ

สอบทวนยืนยันขอมูล และการวิเคราะหดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน 

ในการกํากับดูแลและติดตาม ใหทันตอสถานะการณ และเปน

มาตรฐานสากล ทุก 5 ป 

- เผยแพรขอมูลและใหผูเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลได



 2 มาตรการใชเกณฑมาตรฐานอาคาร
หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

 BEC  HEPS  ENCON

อาคารขนาดใหญกอสรางใหม แหง 1,924          2,276          2,636          2,699          2,569          2,665          2,744          2,794          2,867          3,004          2,925          2,877          2,919          2,935          3,060          3,033          3,314          3,283          3,370          3,436          3,556          3,658          

ผลักดันการบังคับใชผานพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ดําเนินการ รอการบังคับใช     เริ่มบังคับใช BEC BEC BEC BEC BEC HEPS HEPS HEPS HEPS HEPS HEPS ENCON ENCON ENCON ENCON ENCON ENCON

ศึกษาหาแนวทางใหมการบังคับใช (งบวิจัย) ดําเนินการ  

การตรวจและรับรองแบบ ติดตาม และประชาสัมพันธ ผานศูนย แหง 2,569          2,665          2,744          2,794          2,867          3,004          2,925          2,877          2,919          2,935          3,060          3,033          3,314          3,283          3,370          3,436          3,556          3,658          

งบประมาณ ศูนยประสานงานการออกแบบฯ ลานบาท 8                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                

ศึกษาพัฒนายกระดับเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคาร ดําเนินการ BEC    

แกไขกฎระเบียบและกฎหมายเพ่ือยกระดับเกณฑฯ ดําเนินการ  

งบประมาณ ศึกษาพัฒนายกระดับเกณฑ ลานบาท 10              10              

พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมและฐานขอมูล ดําเนินการ 1 ระบบ   

งบประมาณ พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมและฐานขอมูล ลานบาท 10              10              10              

ศึกษาแนวทางการพัฒนาผูตรวจแบบเอกชน ดําเนินการ  

จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือข้ึนทะเบียน หลักสูตร ไมมี +1 +1 +1

งบประมาณ จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือข้ึนทะเบียน ลานบาท 10              10              10              

จัดทดสอบ และข้ึนทะเบียนผูตรวจแบบเอกชน ทีม +10 +10 +5 +5 +5 +5

งบประมาณ จัดทดสอบ และข้ึนทะเบียนผูตรวจแบบเอกชน ลานบาท 0.40            0.40            0.20            0.20            0.20            0.20            

พัฒนามาตรฐาน เกณฑประสิทธิภาพฉลากอาคาร ดําเนินการ   

งบประมาณ พัฒนามาตรฐาน เกณฑประสิทธิภาพฉลากอาคาร ลานบาท 3                10              10              

ดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือใหจูงใจใหอาคารนิยมติดฉลาก ดําเนินการ               

งบประมาณ การประชาสัมพันธเพ่ือใหจูงใจใหอาคารนิยมติดฉลาก ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

สนับสนุนการตรวจประเมินและติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ ดําเนินการ                     

งบประมาณ สนับสนุนการตรวจประเมินและติดฉลาก ลานบาท 5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                

ศึกษาและยกระดับเกณฑประสิทธิภาพฉลากอาคาร ระดับ   

งบประมาณ ศึกษาและยกระดับเกณฑประสิทธิภาพฉลากอาคาร ลานบาท 3                10              10              

ศึกษาและพัฒนาโครงการสงเสริมดวยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ดําเนินการ ไมมี 

งบประมาณ พัฒนาโครงการสงเสริมดวยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ลานบาท 525             

ดําเนินการสงเสริมดวยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําในระยะยาว ดําเนินการ

งบประมาณ สงเสริมดวยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ลานบาท -                 -                 -                 525             525             525             525             525             525             525             

ดําเนินการติดตามประเมินผล และยกระดับมาตรฐานการสนับสนุน ดําเนินการ                      

พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรม และฐานขอมูล ระบบ ไมมี 

งบประมาณ พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรม และฐานขอมูล ลานบาท 5                

ศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนอาคารไปสู ZEB ดําเนินการ  

งบประมาณ ศึกษาและจัดทําแผน ลานบาท 5                

ดําเนินโครงการสนับสนุนเพ่ือใหมีการกอสรางอาคาร ZEB ดําเนินการ          

ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความนิยมในอาคารแบบ ZEB ดําเนินการ          

งบประมาณ ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความนิยมในอาคารแบบ ZEB ลานบาท 5                5                5                5                5                5                5                5                5                5                

11              30              40              550             555             545             545             555             560             555             553             35              35              35              35              35              15              15              15              15              10              10              

ผลประหยัดความรอน -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ผลประหยัดไฟฟา -                 -                 -                 -                 21              43              66              90              116             143             186             232             280             331             386             443             546             654             770             894             1,026          1,166          

-                 -                 -                 -                 21              43              66              90              116             143             186             232             280             331             386             443             546             654             770             894             1,026          1,166          

กิจกรรม

2.1 บังคับใชกฎหมายใหอาคารกอสรางใหมตามกระทรวงพลังงานกําหนด (อาคารสรางใหมหรือตอเติม เกิน 2000 ตรม.)

2.2 สงเสริมอาคารกอสรางใหมดําเนินการตามกระทรวงพลังงานกําหนด

2.3 สงเสริมการกอสรางอาคาร NET ZERO ENERGY BUILDING

งบประมาณ รวม 

แนวทางดําเนินการ  

- ศึกษาความเหมาะสมดานเทคนิค ความคุมคาทางดานเศรษฐกิจ ดาน

สภาพภูมิอากาศ ตอกลุมเปาหมายอาคารประเภทตางๆ 

- จัดทําแผนการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการกอสรางอาคาร ZEB

- สนับสนุนการกอสรางอาคาร ZEB

อาคารใหม

*อาคารสรางใหมหรือตอเติม เกิน 2000 ตรม.

 ผลประหยัด รวม

แนวทางดําเนินการ  

- กํากับดูแล บังคับใชกฎหมายใหอาคารกอสรางใหมมีการออกแบบตาม

เกณฑมาตรฐานดานพลังงานท่ีกระทรวงพลังงานกําหนด

- ดําเนินการตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผล และประชาสัมพันธ ผาน

ศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

- พัฒนาใหมีผูตรวจแบบเอกชน โดยจัดทํามาตรฐาน อบรม และข้ึน

ทะเบียน เพ่ือในอนาคตไมตองพ่ึงพาศูนยประสานงานฯ

- พัฒนายกระดับเกณฑมาตรฐานดานพลังงานในการออกแบบอาคาร

กอสรางใหมใหดีข้ึนทุก 6 ป

แนวทางดําเนินการ  

- สงเสริมการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานของอาคาร 

- สนับสนุนสรางอาคารอนุรักษพลังงาน ดวยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา

- สนับสนุนใหอาคารใหมไดรับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวใน

ระดับสากล เชน LEED หรือ TREES



หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

สงเสริมเครื่องจักรฯ โดยการติดฉลากตอเนื่อง ดําเนินการ 30 ผลิตภัณฑ                      

เปาหมายเครื่องยนตเล็กดีเซลใหม เครื่อง 70,106         115,829       122,442       126,820       132,829       139,246       143,965       147,448       157,441       163,281       170,975       178,550       186,445       192,724       201,469       209,653       221,033       227,565       236,764       247,345       257,470       267,719       

เปาหมายเครื่องยนตเล็กเบนซินใหม เครื่อง 13,507         22,416         32,219         42,668         53,804         65,694         78,249         91,235         104,912       119,216       134,212       149,938       166,442       183,614       201,520       220,160       239,783       260,216       281,473       303,658       326,816       350,978       

เปาหมายเตาหุงตมในครัวเรือนใหม เตา 630,000       661,500       694,575       729,304       765,769       2,144,153     2,251,361     2,363,929     2,482,125     2,606,231     2,736,543     2,873,370     3,017,039     3,167,891     3,326,285     3,492,599     3,667,229     3,850,591     4,043,120     4,245,276     4,457,540     4,680,417     

เปาหมายเตาหุงตมรานคาใหม เตา 94,500         99,225         104,186       109,396       114,865       321,623       337,704       354,589       372,319       390,935       410,481       431,006       452,556       475,184       498,943       523,890       550,084       577,589       606,468       636,791       668,631       702,063       

เปาหมายเครื่องปรับอากาศใหม (บาน) เครื่อง 682,927       719,455       781,047       813,207       854,017       888,607       925,644       931,320       964,960       983,684       1,015,263     1,044,755     1,079,260     1,113,335     1,152,235     1,185,912     1,230,067     1,267,025     1,312,571     1,357,344     1,406,066     1,455,301     

เปาหมายเครื่องปรับอากาศใหม (โรงงาน&อาคาร) เครื่อง 952,723       981,304       1,010,744     1,041,066     1,072,298     1,104,467     1,137,601     1,171,729     1,206,881     1,243,087     1,280,380     1,318,791     1,358,355     1,399,106     1,441,079     1,484,311     1,528,841     1,574,706     1,621,947     1,670,606     1,720,724     1,772,346     

เปาหมายเครื่องปรับอากาศใหม (รวม บาน โรงงาน อาคาร) เครื่อง 1,635,649     1,700,759     1,791,791     1,854,273     1,926,315     1,993,074     2,063,245     2,103,049     2,171,841     2,226,771     2,295,643     2,363,546     2,437,615     2,512,441     2,593,314     2,670,223     2,758,907     2,841,731     2,934,518     3,027,950     3,126,790     3,227,647     

เปาหมายตูเย็นใหม เครื่อง 1,885,318     1,924,270     1,963,253     2,002,931     2,042,629     2,081,451     2,120,593     2,159,714     2,198,271     2,236,091     2,273,925     2,310,865     2,349,126     2,387,375     2,426,250     2,463,623     2,494,702     2,533,263     2,573,821     2,613,642     2,654,109     2,694,360     

งบประมาณ ออกฉลาก (พพ) ลานบาท 5.94            6.20            6.48            6.69            6.94            8.71            9.03            9.29            9.63            9.94            10.29          10.64          11.01          11.40          11.81          12.21          12.65          13.09          13.57          14.06          14.58          15.11          

งบประมาณ ออกฉลาก (กฟผ.) ลานบาท 20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              

ยกระดับเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพของฉลากข้ันสูงเบอร 5

เปาหมายประสิทธิภาพเตาหุงตมในครัวเรือนใหม % 55% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

เปาหมายประสิทธิภาพเตาหุงตมรานคาใหม % 50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

งบประมาณ วิจัยยกระดับมาตรฐาน (พพ) ลานบาท -                 10              -                 -                 -                 -                 10              -                 -                 -                 -                 10              -                 -                 -                 -                 10              -                 -                 -                 -                 -                 

เปาหมายประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศใหม Btu/h/W Agv. 11.6 นํารองSEER ใช SEER 12 14 15 16.5 18

เปาหมายประสิทธิภาพตูเย็นใหม kWh/day/ft3 Agv. 0.10 -10%

ศึกษาการยกระดับเกณฑมาตรฐานของ เครื่องปรับอากาศและตูเย็น ดําเนินการ     

งบประมาณ ศึกษาการยกระดับฯ เครื่องปรับอากาศและตูเย็น ลานบาท 2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                2                

จํานวนยางเปาหมาย เสน 6                6                7                7                7                8                8                8                9                9                9                10              10              10              11              11              12              12              12              

เปาหมายสวนแบงตลาดยางประหยัดน้ํามัน % 18 18              19              20              21              22              23              24              25              26              27              28              29              30              31              32              33              34              35              36              

พัฒนาและสงเสริมใหมีหองทดสอบยางรถยนต แหง มี Rolling Resistance + Wet Grip

พัฒนาเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพยางรถยนต ดําเนินการ 

ทบทวนมาตรฐาน ดําเนินการ 

งบประมาณ  พัฒนาใหมีหองทดสอบ และเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพยางรถยนต ลานบาท 10              5

สุมทดสอบยางท่ีติดฉลากในตลาด ดําเนินการ                   

งบประมาณ ติดฉลาก และสุมทดสอบ ลานบาท 1.0              1.1              1.2              1.3              1.4              1.5              1.6              1.7              1.8              1.9              2.0              2.1              2.2              2.3              2.4              2.5              2.6              2.7              2.8              

ประชาสัมพันธเพ่ือปรับพฤติกรรมการซื้อ ดําเนินการ         

งบประมาณ ประชาสัมพันธเพ่ือปรับพฤติกรรมการซื้อ ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              

เปาหมายติดฉลากยางรถยนต ลานเสน 6.00            6.31            6.63            6.96            7.29            7.61            7.94            8.30            8.65            9.01            9.37            9.72            10.08          10.44          10.79          11.16          11.53          11.88          12.23          

งบประมาณ ติดฉลากยางรถยนต ลานบาท 6.00            6.31            6.63            6.96            7.29            7.61            7.94            8.30            8.65            9.01            9.37            9.72            10.08          10.44          10.79          11.16          11.53          11.88          12.23          

ศึกษาเพ่ิมรายการผลิตภัณฑติดฉลากข้ันสูงเบอร 5 ดําเนินการ 30 ผลิตภัณฑ         

งบประมาณ ศึกษาเพ่ิมรายการผลิตภัณฑติดฉลากข้ันสูงเบอร 5 ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              

28              48              38              46              56              49              69              50              61              41              52              58              64              55              66              46              67              48              59              50              51              52              

เครื่องปรับอากาศ ktoe 42              61              86              115             167             209             257             315             380             451             526             629             723             821             925             1,036          1,155          1,282          1,439          1,583          1,729          1,878          

ตูเย็น ktoe 9                12              17              22              26              30              36              42              48              53              60              67              74              80              88              96              104             111             120             129             138             146             

เครื่องยนตเล็กดีเซลและเบนซิน ktoe 43              48              54              60              66              73              79              86              93              101             109             117             126             134             143             153             163             173             184             195             207             219             

เตาหุงตมในครัวเรือน ktoe 37              75              116             158             203             312             427             547             674             806             828             851             875             900             926             921             916             911             905             899             944             991             

เตาหุงตมรานคา ktoe 37              75              116             158             203             312             427             547             674             806             828             851             875             900             926             909             891             871             851             830             871             915             

ktoe 168             272             389             514             666             937             1,227          1,538          1,868          2,218          2,351          2,515          2,671          2,835          3,009          3,116          3,229          3,348          3,500          3,636          3,888          4,149          

หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

วิจัย พัฒนารูปแบบและกลไกการใช EERS ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ดําเนินการ 

วิจัย พัฒนาระบบติดตามและวัดผลการดําเนินการ EERS ดําเนินการ 

นํารองดําเนินการ EERS ดําเนินการ   

ปรับปรุงรูปแบบและกลไกการใช EERS ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ดําเนินการ 

ปรับปรุงระบบติดตามและวัดผลการดําเนินการ EERS ดําเนินการ 

งบประมาณ วิจัย พัฒนารูปแบบและะบบติดตามและวัดผล ลานบาท 8 5

พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ลานบาท 30

พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบรองรับการดําเนินการ EERS ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบรองรับฯ ลานบาท 10

เปาหมายการบังคับใชเกณฑมาตรฐาน EERS % 0 0.1 0.2 0.3

งานดําเนินการติดตามและวัดผลการดําเนินการ EERS ตอเนื่อง ดําเนินการ               

งบประมาณ งานดําเนินการติดตามและวัดผล EERS ลานบาท 15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              

8                -                 45              -                 -                 -                 -                 15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              15              

ktoe -             -             -             -             -             -             -             -             18              36              55              74              94              135             176             219             263             290             341             393             446             500             

หมายเหต ุไมรวมงบประมาณท่ีการไฟฟาตองใชดําเนินการ

อุปกรณความรอน

 ผลประหยัด รวม

3 มาตรการใชเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ

อุปกรณไฟฟา

กิจกรรม

3.1 พัฒนาสงเสริมเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยการติดฉลากตอเนื่อง

แนวทางดําเนินการ  

- สงเสริมเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยการ

ติดฉลากตอเนื่อง (เครื่องยนตเล็ก เตาหุงตม เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น 

ฯลฯ)

- ยกระดับเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพของฉลากข้ันสูงเบอร 5 โดยเนน

อุปกรณหลักทางดานไฟฟา และความรอน ท่ีมีการใชพลังงานในสัดสวน

ท่ีสูง  และมีศักยภาพทางเทคโนโลยี

3.2 เพ่ิมรายการเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยการติดฉลาก

งบประมาณ รวม 

แนวทางดําเนินการ  

- เพ่ิมรายการผลิตภัณฑติดฉลากข้ันสูงเบอร 5 โดยเนนอุปกรณหลัก

ทางดานไฟฟา และความรอน ท่ีมีการใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูง  และมี

ศักยภาพทางเทคโนโลยี เชน ยางรถยนต

- ศึกษาทบทวนการเพ่ิมรายการผลิตภัณฑติดฉลากข้ันสูงเบอร 5 ท่ี

เหมาะสมอยางตอเนื่อง

แนวทางดําเนินการ  

- พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานใหผูผลิตและจําหนาย

พลังงานไฟฟาตองดําเนิการอนุรักษพลังงานใหกับลูกคาของตนเอง

- พัฒนากฎหมายรองรับการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานการ

ประหยัดพลังงานฯ

- ใหผูผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาตองดําเนิการอนุรักษพลังงาน

ใหกับลูกคาของตนเอง

4 มาตรการบังคับใชเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน (EERS)

กิจกรรม

งบประมาณ รวม 

ผลประหยัดรวม (ktoe)



หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

อุดหนุนผลประหยัดในเครื่องจักรและอุปกรณมาตรฐาน (SOP)

ศึกษาอัตราการสนับสนุนและเตรียมความพรอมการ ดําเนินการ ศึกษาแลวเสร็จ

โครงการนํารอง อุดหนุนเครื่องจักรและอุปกรณมาตรฐาน (SOP) ดําเนินการ   

งบประมาณ โครงการนํารอง ลานบาท 525             525             525             525             

ทบวนการดําเนินการและปรับปรุงแกไข ดําเนินการ   

ดําเนินการ อุดหนุนเครื่องจักรและอุปกรณมาตรฐาน (SOP)                  

งบประมาณ ดําเนินโครงการ SOP ลานบาท 788             788             788             788             788             788             1,050          1,050          1,050          1,050          1,050          1,050          1,313          1,313          1,313          1,313          1,313          1,313          

ผลประหยัด SOP ktoe 21              112             225             337             449             618             786             955             1,123          1,292          1,460          1,573          1,685          1,797          1,910          1,966          2,022          2,134          2,247          2,359          2,471          2,528          

อุดหนุนผลประหยัดโดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding)

DSM Bidding สําหรับ อุปกรณท่ัวไป ตอเนื่อง ดําเนินการดําเนินการนํารองแลวเสร็จ                     

งบประมาณ ลานบาท -                 378             -                 -                 756             -                 -                 -                 378             -                 378             -                 756             -                 756             -                 630             630             630             630             630             -                 

ผลประหยัด ktoe -                 111             111             111             111             333             333             333             333             445             445             556             445             667             667             667             667             852             1,037          1,112          1,297          1,371          

DSM Bidding สําหรับ การยกระดับการใชพลังงานตอหนวยผลิต เหล็ก เคมี ปูน แกว กระดาษ

ศึกษาแนวทาง และแผนการระดับการใชพลังงานตอหนวยผลิต (SEC) อุตสาหกรรมมีแผนอุตสาหกรรมเหล็ก กระดาษ แกวกระจก เคมี ปูนซีเมนต

งบประมาณ ลานบาท 10 10 10 10

อุดหนุนการดําเนินการตามแผน และการยกระดับ SEC อุตสาหกรรม + เหล็ก + กระดาษ +แกวกระจก + เคมี +ปูนซีเมนต

งบประมาณ ลานบาท -                 200             200             200             200             200             200             200             200             200             200             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             

ผลประหยัด ktoe -                 63              127             190             254             317             381             444             508             571             635             730             825             921             1,016          1,111          1,206          1,302          1,397          1,492          1,587          1,683          

DSM Bidding สําหรับ ระบบการนําความรอนท้ิงกลับมาใช (Heat Recovery)

โครงการนํารอง สําหรับการอุดหนุนระบบการนําความรอนท้ิงกลับมาใช ดําเนินการ   

งบประมาณ โครงการนํารอง ลานบาท 200             200             200             

ทบวนการดําเนินการและปรับปรุงแกไข ดําเนินการ   

ดําเนินการอุดหนุนระบบการนําความรอนท้ิงกลับมาใช ตอเนื่อง ดําเนินการ                  

งบประมาณ ลานบาท -                 200             200             200             200             200             200             200             300             300             500             500             500             500             500             1,000          1,000          1,000          1,000          

ผลประหยัด ktoe -                 63              127             190             254             317             381             444             508             571             635             730             825             984             1,143          1,302          1,460          1,619          1,937          2,254          2,571          2,889          

โครงการนํารอง ควบคูท้ัง DSM Bidding และ SOP ในภาคขนสง ดําเนินการ   

ทบวนการดําเนินการและปรับปรุงแกไข ดําเนินการ   

ดําเนินการอุดหนุนการประหยัดพลังงานในภาคขนสง ตอเนื่อง ดําเนินการ                  

เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา (Soft loan) เพ่ือการอนุรักษพลังงาน ดําเนินการดําเนินการ 1 รอบ(7ป)

งบประมาณ เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา (Soft loan) ลานบาท -                 2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200          2,200                       
งบประมาณ บริหารติดตาม ลานบาท 11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              11              

ผลประหยัด ktoe -                 87              87              174             261             348             435             522             609             696             783             870             870             870             870             870             870             870             870             870             870             870             

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Revolving Fundดําเนินการดําเนินการ 1 รอบ(5ป)

งบประมาณ ESCO Revolving Fund ลานบาท 500             1,200          1,200          1,200          1,200          1,200                       
งบประมาณ บริหารติดตาม ลานบาท 25              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              

ผลประหยัด ktoe 6                7                24              40              57              74              91              107             124             141             158             167             167             167             167             167             167             167             167             167             167             167             

โครงการนํารอง เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานภาคขนสง ดําเนินการ   

ศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการดําเนินการ (ESCO Fund &Soft loan) ดําเนินการ   

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานภาคขนสง ตอเนื่อง ดําเนินการ                  

ออก พ.ร.ฎ. วาดวยการยกเวนรัษฎากร ดําเนินการ  

ประกาศรายการอุปกรณประหยัดพลังงานท่ีสนับสนุน ดําเนินการ  

ประกาศหลักเกณฑการยกเวนภาษีเงินได สําหรับอุปกรณประหยัดพลังงาน ดําเนินการ  

ประชาสัมพันธโครงการ และติดตามประเมินผล ดําเนินการ    

งบประมาณ ประชาสัมพันธโครงการ และติดตามประเมินผล ลานบาท -                 -                 8                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 8                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ผลประหยัด ktoe -                 -                 -                 6                11              16              16              16              16              16              16              16              16              6                11              16              16              16              16              16              16              16              

1,050          4,784          4,404          4,406          5,415          4,669          3,459          3,469          1,637          1,259          1,899          1,721          2,485          1,921          2,677          1,921          2,814          2,814          3,314          3,314          3,314          2,684          

27              444             701             1,050          1,398          2,024          2,424          2,823          3,222          3,733          4,132          4,643          4,834          5,413          5,784          6,099          6,409          6,961          7,671          8,270          8,981          9,524          

5 มาตรการสนับสนุนดานการเงิน

กิจกรรม

5.1 อุดหนุนผลการประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ

5.2 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

แนวทางดําเนินการ  

- ดําเนินการสนับสนุนเงินหมุนเวียนใน 2 รูปแบบอยางตอเนื่อง ไดแก 

เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา (Soft loan) เพ่ือการอนุรักษพลังงาน และ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO Revolving Fund)

-ขยายกลุมเปาหมายไปสูภาคขนสง จากเดิมมีภาคอุตสาหกรรมและภาค

อาคารธุรกิจ

แนวทางดําเนินการ  

- สงเสริมการดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการอุดหนุนการลงทุน

ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณใหประหยัดพลังงาน

- พัฒนาการอุดหนุนผลประหยัดใหเปนรูปแบบท่ีอิงตามปริมาณผล

ประหยัดท่ีเกิดข้ึนจริง (Performance Base) มากข้ึน จากเดิมท่ีอุดหนุน

ตามปริมาณการลงทุน (Cost base) 

- ขยายกลุมเปาหมายไปสู ภาคท่ีอยูอาศัย และภาคขนสง และเพ่ิมการ

สนับสนุนกลุมเปาหมายท่ีเจาะจง (การนําความรอนท้ิงกลับมาใช) และ

เนนการเพ่ิมระดับการใชพลังงานตอหนวยผลิต 

- ดําเนินการในรูปแบบโปรแกรมท่ีตอเนื่องเปนชวงละ 3 ป

- ดําเนินการอุดหนุนผลประหยัดในเครื่องจักรและอุปกรณมาตรฐาน 

(SOP) และอุดหนุนผลประหยัดโดยวิธีประกวดราคา (DSM Bidding) กับ

เทคโนโลยี หรืออุปกรณท่ีไมเปนมาตรฐาน 

- ดําเนินการควบคูระหวาง DSM Bidding และ SOP เพ่ือใหสามารถ

ปรับรายการอุปกรณท่ีจะสนับสนุนได ทําใหคาใชจายในการดําเนินการ

ลดลง

งบประมาณ รวม 

5.3 การใหสิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentive) เพ่ือการอนุรักษพลังงาน

แนวทางดําเนินการ 

- ดําเนินการสนับสนุนการใหสิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentive) 

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน ตอเนื่องจากท่ีเคยทํามาแลว 2 ระยะ

 ผลประหยัด รวม



หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

เปาหมายจํานวนหลอดไฟ หลอด 200,000       

กฟภ. เปลี่ยนโคมไฟถนนหลวงจากหลอดแบบ HID เปนโคม LED ดําเนินการ   

งบประมาณ ลานบาท 140             

ผลประหยัด ktoe 1                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

เปาหมายสวนแบงตลาดหลอด LED % - 2% 6% 12% 30% 100%

เปาหมายยอดจําหนายหลอด LED หลอด 5,819          1,089,914     2,223,764     4,439,139     6,676,360     9,933,664     13,392,569   17,711,252   22,051,749   27,039,862   32,921,170   38,144,388   43,209,669   46,924,215   52,209,005   55,981,480   61,449,081   65,881,313   72,603,561   78,741,625   80,687,154   84,456,604   

กฟผ. ดําเนินการจัดหาหลอด LED ดวยวิธีประมูล ดําเนินการ          

กฟผ. จัดจําหนายหลอด LED ในราคาต่ํากวาราคาตลาด ดําเนินการ          

กฟผ. ติดตั้งหลอด LED ใหกับหนวยงานราชการ ดําเนินการ  

งบประมาณรวม ลานบาท -                 420             420             20              20              20              20              20              20              20              20              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

เงินหมุนเวียน ลานบาท 400             400             

งบประมาณบริหาร ลานบาท -                 20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ผลประหยัด ktoe 0                5                13              25              41              62              92              134             180             231             290             352             410             461             514             569             626             687             756             833             885             925             

เปาหมายจํานวนโคมไฟถนน จํานวนโคม 150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       

กฟภ. เปลี่ยนโคมไฟถนนหลวงจากหลอดแบบ HID เปนโคม LED ดําเนินการ   

งบประมาณ (ของPEA) ลานบาท 1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          

ผลประหยัด ktoe -                 8                16              24              31              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              35              

เปาหมายจํานวนหลอด จํานวนหลอด 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       

กฟภ. เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ FL T8 เปนหลอด LED ดําเนินการ      

งบประมาณ (ของPEA) ลานบาท 225             225             225             225             225             225             

ผลประหยัด ktoe -                1               4               10              18              26              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              31              

140             420             420             20              20              20              20              20              20              20              20              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 2,025          2,025          2,025          225             225             225             -                 -                 -                 -                 1,800          1,800          1,800          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

140             2,445          2,445          2,045          245             245             245             20              20              20              20              1,800          1,800          1,800          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ktoe 1                14              33              59              90              123             159             200             247             297             357             418             476             527             581             636             693             754             822             900             952             991             

แนวทางดําเนินการ  

- กฟภ. เปลี่ยนโคมไฟถนนหลวงจากหลอดแบบ HID เปนโคม LED

*กฟภ.ดําเนินการ (งบของ กฟภ.)

งบประมาณของPEA รวม 

งบประมาณ รวม 

 ผลประหยัด รวม

งบประมาณของ พน  รวม 

แนวทางดําเนินการ  

- กฟภ. เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ FL T8 เปนหลอด LED

*กฟภ.ดําเนินการ (งบของ กฟภ.)

6 มาตรการส่งเสริมการใช ้ หลอดแอลอีดี

6.11. นํารองเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในอาคารภาครัฐ

กิจกรรม

แนวทางดําเนินการ 

- ดําเนินการสนับสนุนการใชงานหลอดแอลอีดีดวยกลยุทธท่ีจะผลักดัน

ราคาของหลอดไฟ LED ใหมีราคาต่ําลงเพ่ือใหประชาชนและ

ผูประกอบการสามารถเขาถึงหลอดไฟ LED ไดงายข้ึน

แนวทางดําเนินการ  

- เปลี่ยนหลอดไฟเดินเปนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

6.2 สนับสนุนการใชงานหลอดแอลอีดีดวยกลไกราคา

6.3 ใชโคมไฟถนนหลอด LED 

6.4 ใชโคมไฟสาธารณะ LED



หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

ลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลใหสะทอนตนทุน ดําเนินการ                     

ผลประหยัด ktoe -                 8                17              26              38              51              67              83              100             120             141             163             186             211             237             264             293             323             354             387             420             456             

กระทรวงการคลัง จัดเก็บภาษีตามการปลอย CO2 ดําเนินการ                     

กระทรวงการคลัง เพ่ิมระดับเกณฑการปลอย CO2 ข้ึน 10% ดําเนินการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพและการปลอย CO2 ดําเนินการ                     

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการซื้อและจําหนายรถยนต ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ลานบาท 10

ติดตามและประเมินผลการซื้อและจําหนายรถยนต ดําเนินการ          

งบประมาณ ติดตามและประเมินผล ลานบาท 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ประชาสัมพันธเพ่ือปรับพฤติกรรมการซื้อ ดําเนินการ         

งบประมาณ ประชาสัมพันธเพ่ือปรับพฤติกรรมการซื้อ ลานบาท -                 -                 30              30              30              -                 -                 30              30              -                 -                 -                 30              30              -                 -                 -                 30              30              -                 -                 -                 

ผลประหยัด ktoe 813             1,877          2,373          2,811          3,267          3,747          4,242          4,743          5,267          5,820          6,387          7,093          7,690          8,299          8,929          9,571          10,222         10,900         11,593         12,288         12,994         13,731         

จํานวนยางเปาหมาย เสน -                 -                 -                 6                6                7                7                7                8                8                8                9                9                9                10              10              10              11              11              12              12              12              

เปาหมายสวนแบงตลาดยางประหยัดน้ํามัน % 18 -                 -                 -                 18              19              20              21              22              23              24              25              26              27              28              29              30              31              32              33              34              35              36              

พัฒนาหองทดสอบ ความตานทานการหมุน (RR) และ Wet Grip ดําเนินการ มีหองทดสอบ RR + Wet Grip

พัฒนามาตรฐาน ติดฉลาก และ Wet Grip ดําเนินการ ไมมี                   

ผลประหยัด ktoe -                 -                 -                 20              40              62              83              106             128             152             176             200             225             250             276             302             329             356             384             412             440             469             

จํานวนรถบรรทุก คัน 766,415       775,912       785,061       793,440       802,306       811,768       821,507       831,317       841,410       851,918       862,768       873,933       885,403       897,176       909,251       921,630       934,177       946,895       959,786       972,852       986,097       999,521       

จํานวนรถโดยสาร คัน 152,294       158,431       164,341       169,753       175,478       181,588       187,877       194,212       200,730       207,518       214,537       221,758       229,179       236,796       244,610       252,621       260,895       269,439       278,263       287,377       296,788       306,508       

เปาหมาย % 1 8 30 54 74

สงเสริมการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัดพลังงาน (LTM) ดําเนินการ  

งบประมาณ สงเสริมการบริหารจัดการขนสงฯ ลานบาท 25

พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัดพลังงาน ดําเนินการ  

งบประมาณ พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการขนสงฯ ลานบาท 25 10

สงเสริมการใชโปรแกรมการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัดพลังงาน ดําเนินการ                    

งบประมาณ สงเสริมการใชโปรแกรมการบริหารจัดการขนสงฯ ลานบาท 10              10              10              10              10              10              20              20              25              25              25              25              25              25              25              25              25              25              25              25              

ผลประหยัด ktoe 9                19              38              57              81              105             160             205             276             349             431             513             596             680             765             850             936             1,019          1,106          1,191          1,275          1,362          

เปาหมายพนักงานขับข่ีรถบรรทุกและรถโดยสาร คน 200 937 1,904 2,900 3,926 4,984 6,078 7,205 8,370 9,571 10,815 21,999 44,757 68,306 92,674 106,091 119,952 122,067 124,230 126,435 128,690

เปาหมายรอยละพนักงานขับข่ีรถบรรทุกและรถโดยสารท่ีผานการอบรม % 0.1 1.5 5.5 34.5

พัฒนารูปแบบการอบรมความรูและทักษะการขับข่ีเพ่ือประหยัดพลังงาน ดําเนินการ    

จัดอบรมพัฒนาความรูและทักษะการขับข่ีเพ่ือประหยัดพลังงาน ดําเนินการ                    

พัฒนาสนามฝกอบรมการขับข่ี โดยรวมมือกับผูเก่ียวของ ดําเนินการ    

พัฒนากลไกใหการฝกอบรมใหเชื่อมโยงกับการขอใบอนุญาตขับข่ี ดําเนินการ  

พัฒนาระบบติดตามการนําความรูไปใชงาน ดําเนินการ 

งบประมาณ ลานบาท -                 10              5                10              15              20              35              30              35              40              46              64              110             224             340             465             540             600             610             620             632             645             

ผลประหยัด ktoe -                 1                1                4                9                14              22              31              42              54              68              84              117             183             284             421             577             754             934             1,117          1,302          1,491          

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานภาคขนสง ลานบาท -                 400             400             400             400             400             400             400             400             400             400             800             800             800             800             800             1,100          1,100          1,100          1,100          1,100          -                 

ผลประหยัด ktoe -                 17              35              52              70              87              104             122             139             157             174             209             243             278             313             348             396             443             491             539             588             588             

ดําเนินการอุดหนุนการประหยัดพลังงานในภาคขนสง ตอเนื่อง ลานบาท -                 120             120             250             350             350             350             350             550             550             550             900             900             900             900             900             900             900             900             900             900             900             

ผลประหยัด ktoe -                 33              67              136             233             331             394             439             523             563             619             772             924             1,022          1,119          1,216          1,216          1,216          1,216          1,216          1,216          1,216          

งบประมาณ ลานบาท

ผลประหยัด ktoe 894             819             745             652             928             964             1,151          1,371          1,575          1,779          1,982          2,260          2,492          2,727          2,759          2,732          3,084          3,439          3,797          4,139          4,480          4,823          

งบประมาณ ลานบาท

ผลประหยัด ktoe -                 -                 61              369             380             1,983          2,040          3,316          3,411          3,509          3,609          3,712          3,818          3,928          4,040          4,156          4,274          4,397          4,523          4,652          4,785          4,922          

ระบบทอสายภาคเหนือ ดําเนินการ       เริ่มใช

ระบบทอสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการ         เริ่มใช

ผลประหยัด ktoe 19              19              34              34              34              34              34              34              34              34              34              34              34              34              34              

จํานวนรถไฟฟา คัน

ผลประหยัด ktoe -                 -                 5                11              26              48              75              105             143             188             238             295             356             420             490             567             646             735             828             920             1,016          1,123          

25              565             578             700             808             780             798             820             1,038          1,010          1,024          1,789          1,868          1,979          2,068          2,190          2,568          2,655          2,668          2,645          2,660          1,570          

1,716          2,775          3,342          4,138          5,072          7,392          8,338          10,540         11,623         12,723         13,859         15,335         16,683         18,033         19,246         20,462         22,008         23,617         25,260         26,894         28,551         30,213         

7.3 การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในยางรถยนต

แนวทางดําเนินการ 

- สงเสริมใหประชาชนเลือกใชยางประหยัดเชื้อเพลิง โดยการติดฉลาก

แสดงประสิทธิภาพ หรือระดับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงท่ียางรถยนต

ท่ีจําหนายในตลาดเพ่ือใหประชาชนทราบและใชเปนขอมูลในการเลือก

ซื้อยางท่ีประหยัดเชื้อเพลิงได (กิจกรรมแสดงในขอ 3.2 )

7 มาตรการอนุรักษพลังงานภาคขนสง

7.2 สนับสนุนการใชยานยนตประหยัดพลังงานภาษีและฉลากแสดงประสิทธิภาพ

7.1 การกําหนดราคาพลังงานท่ีเหมาะสม (ดีเซล)

กิจกรรม

แนวทางดําเนินการ

- สนับสนุนใหประชาชนเลือกซื้อรถยนตท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัด

พลังงาน โดยการจัดเก็บภาษีตามปริมษรการปลอย CO2 ซึ่งสะทองถึง

การสิ้นเปลืองน้ํามันโดยตรง และติดฉลากแสดงอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงของรถยนตทุกรุน เพ่ือใหประชาชนทราบและใชเปนขอมูลใน

การเลือกซื้อรถยนตท่ีประหยัดเชื้อเพลิงได

- ประชาสัมพันธใหประชานเขาใจฉลากและจูงใจหรือใหเกิดความนิยมใน

การเลือกซื้อรถยนตท่ีประหยัดเชื้อเพลิง

แนวทางดําเนินการ  

- ลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลใหสะทอนตนทุน

7.4 การบริหารจัดการขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน

งบประมาณ รวม 

ผลประหยัดรวม (ktoe)

แนวทางดําเนินการ  

- แสดงในขอ 4.2

7.11 การใชยานยนตไฟฟา (EV)

แนวทางดําเนินการ  

- ผลจากรถไฟฟาสวนบุคคลท่ีคาดวาจะมีการนํามาใช

แนวทางดําเนินการ  

- แสดงในขอ 4.1

7.6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน (ภาคขนสง)

7.7 อุดหนุนผลการประหยัดพลังงานสําหรับภาคขนสง

7.8 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง รถไฟฟาขนสงมวลชน

7.9 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง รถไฟรางคู

แนวทางดําเนินการ  

- เปนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของกระทรวงคมนาคม

7.10 เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงน้ํามันของประเทศ โดยพัฒนาระบบขนสงน้ํามันทางทอ

แนวทางดําเนินการ  

- เปนการบูรณาการแผนขยายระบบขนสงน้ํามันทางทอ จากภาคกลาง

ไปสูภาคเหนือ และภาคอีสาน เพ่ือลดการขนสงน้ํามันทางถนน

แนวทางดําเนินการ  

- เปนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของกระทรวงคมนาคม

แนวทางดําเนินการ  

- พัฒนาการจัดการใชพลังงานของผูประกอบการขนสง โดยสนับสนุน

ผูเชี่ยวชาญใหความรู และแนะนํามาตรการ ในการจัดการ ทีมงาน 

เทคโนโลยี การขนสง และการขับข่ี

- พัฒนาโปรแกรมรองรับการจัดการพลังงานในการขนสงระยะยาว ท้ัง

ระบบดวนความรู  แนะนํามาตรการ วิเคราะหขอมูล และการจัดการรถ

เท่ียวเปลา

แนวทางดําเนินการ  

- สงเสริม ผลักดัน ใหพนักงานขับข่ีรถบรรทุกมีความรู และทักษะในการ

ขับข่ีรถบรรทุกและรถโดยสารใหประหยัดพลังงาน โดยการอบรมเชิง

ปฎิบัติการเพ่ือใหเขาใจและมีทักษะ

7.5 การขับข่ีเพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving)



หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

พัฒนากลยุทธ และแผนงานวิจัย ดําเนินการ มีแผนงานเกา 

งบประมาณ พัฒนากลยุทธ และแผนงานวิจัย ลานบาท 10              

ทบทวนแผนงานวิจัย และกลยุทธ ดําเนินการ   

งบประมาณ ทบทวนแผนงานวิจัย และกลยุทธ ลานบาท 10              10              10              

จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษพลังงาน ดําเนินการ 

พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ดําเนินการ  

งบประมาณ พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ลานบาท 5                5                

สนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนาการอนุรักษพลังงาน ระดับ Lab Scale ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

สนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนาการอนุรักษพลังงาน ระดับ Scale Up ลานบาท 50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              

สนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนาการอนุรักษพลังงาน ระดับ Pilot ลานบาท 140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             140             

พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัยใหไปสูตลาดเชิงพาณิชย ดําเนินการ 

กิจกรรมผลักดันงานวิจัยใหไปสูตลาดเชิงพาณิชย ดําเนินการ                   

งบประมาณ กิจกรรมผลักดันงานวิจัยใหไปสูตลาดเชิงพาณิชย ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

งานวิจัยพัฒนาท่ีแสดงในกิจกรรมยอยมาตรการ 1-7 ดําเนินการ                   

-             210             205             210             210             210             210             220             210             210             210             210             225             210             210             210             210             220             210             210             210             210             

หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

พัฒนากลยุทธ และแผนงานพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนากลยุทธ และแผนงานพัฒนาบุคลากร ลานบาท 10              

ติดตามประเมินผล ลานบาท 3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                3                

ทบทวนกลยุทธ และแผนงานพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ   

งบประมาณ ทบทวนกลยุทธ และแผนงานพัฒนาบุคลากร ลานบาท 10              10              10              

สนับสนุนใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอกท้ังใน/ตางประเทศ ลานบาท 25              25              25              30              30              30              30              30              35              35              35              35              35              40              40              40              40              40              50              50              50              

สนับสนุนใหทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ลานบาท 15              15              15              20              20              20              20              20              25              25              25              25              25              30              30              30              30              30              40              40              40              

พัฒนาหลักสูตร ลานบาท 50              50              50              

สื่อการเรียนการสอน ลานบาท 20              10              20              10              20              10              20              10              

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศึกษา ตอเนื่อง ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

งานพัฒนาบุคลากรท่ีแสดงในกิจกรรมยอยมาตรการ 1-8 ดําเนินการ                      

-             80              63              53              63              73              113             83              73              73              83              123             93              83              83              93              133             103             93              103             103             103             

หน่วย สถานะปัจจุบัน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

พัฒนามาตรฐานและประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษ ดําเนินการ มีการวัดในกลุมเยาวชน 

งบประมาณ พัฒนามาตรฐานและประเมินระดับพฤติกรรม ลานบาท 5                

พัฒนากลยุทธ และแผนการรณรงคประชาสัมพันธ ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนากลยุทธ และแผนการรณรงคประชาสัมพันธ ลานบาท 5                

พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ดําเนินการ 

งบประมาณ พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ ลานบาท 5                

สนับสนุนการกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธตามแผนงาน ลานบาท 300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             

งานรณรงคประชาสัมพันธท่ีแสดงในกิจกรรมยอยมาตรการ 1-7 ดําเนินการ                      

ประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษ ดําเนินการ                    

งบประมาณ ประเมินระดับพฤติกรรมการอนุรักษ ลานบาท 10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              10              

ทบทวนกลยุทธ และแผนงานการรณรงคประชาสัมพันธ ดําเนินการ   

งบประมาณ ทบทวนกลยุทธ และแผนงาน ลานบาท 5                5                5                

300             310             315             310             310             310             315             310             310             310             310             315             310             310             310             310             315             310             310             310             310             310             

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

2,199          4,090          5,360          6,979          8,796          12,408        14,449        17,782        20,047        22,474        24,373        26,757        28,682        31,017        33,026        34,921        37,197        39,780        42,628        45,363        48,603        51,700        

440            1,304          2,037          2,940          3,914          5,314          6,515          7,721          9,021          10,418        11,274        12,363        13,149        14,296        15,282        16,179        17,055        18,202        19,532        20,772        22,494        24,021        

1,690          6,600          6,278          6,460          7,585          6,812          5,692          5,714          4,112          3,679          4,360          4,469          5,304          4,832          5,694          5,054          6,378          6,430          6,948          6,932          6,954          5,240          

3,923          9,921          8,767          19,060        26,217        24,321        25,693        26,770        30,200        31,601        32,568        35,892        37,429        40,030        41,747        43,194        49,020        49,758        53,612        55,959        59,637        60,731        

5,634.95     18,569        17,092        27,567        34,050        31,380        31,632        32,506        34,334        35,302        36,950        42,183        44,555        46,684        47,463        48,270        55,420        56,210        60,582        62,913        66,613        65,993        

30% 36% 37% 23% 22% 22% 18% 18% 12% 10% 12% 11% 12% 10% 12% 10% 12% 11% 11% 11% 10% 8%

งบประมาณ ลงทุนเอกชน (ลานบาท)

งบประมาณ ลงทุนรวม ท้ังหมด (ลานบาท) โดยไมรวมงบประมาณลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม

รอยละเงินกองทุน

งบประมาณ รวม กองทุนฯ (ลานบาท)

ผลประหยัดรวม  ท้ังหมด (ktoe) 

ผลประหยัดรวม  กองทุนฯ (ktoe) 

แนวทางดําเนินการ 

- พัฒนางานวิจัยอยางเปนระบบเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเหมาะสมการ

ประเทศ เริ่มจากประเด็นวิจัยไปจนถึงผลักดันไปสูเชิงพาณิชยและมีการ

นําไปใชอยางแพรหลาย 

- กรอบการวิจัย การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และการ

กําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม 7 

มาตรการหลัก 

   1 พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุ 

   2 พัฒนากระบวนการผลิต การทํางาน และการจัดการ 

   3 พัฒนานโยบายและวางแผนพลังงาน

   4 พัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการ และระบบฐานขอมูล

- มุงเนนงานวิจัยท่ีมีศักยภาพการพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย และมี

ผลกระทบตอการใชพลังงานสูงกอน

8 มาตรการสงเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน

กิจกรรม

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษพลังงาน

งบประมาณ รวม 

9 มาตรการพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน

กิจกรรม

แนวทางดําเนินการ 

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมดานความรูและทักษะ ดานการ

อนุรักษพลังงาน ครอบคลุมทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และครบทุกระดับ 

อยางตอเนื่อง

- กรอบการพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน เพ่ือรองรับการ

ดําเนินการตาม 7 มาตรการหลัก 

   1 ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการตามกฎหมาย

   2 เพ่ิมความรู และทักษะการเลือกซื้อและการใชงานอุปกรณ

ประสิทธิภาพสูงท่ีถูกตอง

      ใหกับประชาชน

   3 ฝกอบรม เพ่ิมความรู และทักษะการเลือกซื้อ และการขับข่ียานยนต

อยางมีประสิทธิภาพ

   4 พัฒนาบุคลาการทางการศึกษาท้ังระบบ นักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย นักวิจัย ทุกระดับอยางเหมาะสม

  5 พัฒนาบุคลากรหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลดานอนุรักษพลังงาน

งบประมาณ รวม 

10 มาตรการประชาสัมพันธสรางปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน

กิจกรรม

แนวทางดําเนินการ 

- สนับสนุนการรณรงคสรางจิตสํานึกใชพลังงานอยางรูคุณคา และ

เปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานครอบคลุมทุกภาคสวน และครบทุก

ระดับ อยางเปนระบบและตอเนื่อง

- กรอบการประชาสัมพันธ กิจกรรมณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พลังงาน เพ่ือรองรับการดําเนินการตาม 7 มาตรการหลัก 

   1 การประชาสัมพันธ รณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

บุคลากรในสถานประกอบการ ตั้งแตระดับบริหารถึงพนักงาน

   2 ประชาสัมพันธ ณรงคสรางคานิยมในการสรางอาคารประหยัด

พลังงาน

   3 ประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมณรงคสรางความรู และคานิยมให

ประชาชนเลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงเบอร 5 เชนเครื่องปรับอากาศ

 ยางรถยนต และหลอด LED

- ใชกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกแบบผสมผสาน และตอเนื่อง ไดแก 
งบประมาณ รวม 

รวม
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1. บทน า 

กระทรวงพลังงำน ได้วำงกรอบแผนบูรณำกำรพลังงำนแห่งชำติ ที่ ให้ควำมส ำคัญใน 3 ด้ำน 
ประกอบด้วย (1) ด้ำนควำมม่ันคงทำงพลังงำน (Security) ในกำรตอบสนองต่อปริมำณควำมต้องกำรพลังงำน
ที่สอดคล้องกับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร และอัตรำกำรขยำยตัวของเขต
เมือง รวมถึงกำรกระจำยสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีควำมเหมำะสม (2) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้อง
ค ำนึงถึงต้นทุนพลังงำนที่มีควำมเหมำะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยำว กำรปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภำระ
ภำษีที่เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศไม่ให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงฟุ่มเฟือย 
รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพ่ิมสัดส่วนกำรผลิต
พลังงำนหมุนเวียนภำยในประเทศ และกำรผลิตพลังงำนด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภำพสูง เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

ในแผนบูรณำกำรพลังงำนแห่งชำติ กระทรวงพลังงำนได้ทบทวนกำรจัดท ำแผนพลังงำน 5 แผนหลัก
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แก่ 
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงำน แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือก แผนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของไทย และแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) 
จะให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรผลิตพลังงำนจำกวัตถุดิบพลังงำนทดแทนที่มีอยู่ภำยในประเทศให้ได้เต็ม
ตำมศักยภำพ กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพลังงำนทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีควำมเหมำะสม และกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

กำรจัดท ำแผน AEDP2015 ได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกำรจัดสัมมนำรับฟัง
ควำมคิดเห็น “ทิศทำงพลังงำนไทย” ของกระทรวงพลังงำน ในระหว่ำงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2557 ใน 
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภำคใต้ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) และ
ส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร) รวมไปถึงกำรสัมมนำกลุ่มย่อย (Focus group) เมื่อเดือนสิงหำคม 2558 เพ่ือน ำ
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำประกอบกำรจัดท ำแผน AEDP ด้วย 
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2. สถานภาพการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลมำจำกนโยบำยส่งเสริมกำร
ผลิตกำรใช้พลังงำนทดแทน โดยกำรใช้งำนจะอยู่ในรูปของพลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน และเชื้อเพลิง
ชีวภำพ โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนทดแทนทั้งสิ้น 9 ,025 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ (ktoe) 
เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 9.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย 

ตารางท่ี 2.1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนทดแทน ปี 2557 

พลังงานทดแทน หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

2555 2556 2557 

ไฟฟ้า* 
เมกะวัตต์ 2,786 3,788 4,494 

พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 1,138 1,341 1,467 
1. แสงอำทิตย ์ เมกะวัตต์ 376.72 823.46 1,298.51 
2. พลังงำนลม เมกะวัตต์ 111.73 222.71 224.47 
3. พลังน้ ำขนำดเล็ก เมกะวัตต์ 101.75 108.80 142.01 
4. ชีวมวล เมกะวัตต์ 1,959.95 2,320.78 2,451.82 
5. ก๊ำซชีวภำพ เมกะวัตต์ 193.40 265.23 311.50 
6. ขยะชุมชน เมกะวัตต์ 42.72 47.48 65.72 

ความร้อน พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 4,886 5,279 5,775 
1. แสงอำทิตย ์ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 3.50 4.50 5.10 
2. ชีวมวล พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 4,346.00 4,694.00 5,144.00 
3. ก๊ำซชีวภำพ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 458.00 495.00 528.00 
4. พลังงำนขยะ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 78.20 85.00 98.10 

เชื อเพลิงชีวภาพ 
ล้านลิตร/วัน 4.20 5.50 6.10 

พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 1,270 1,612 1,783 
1. เอทำนอล ล้ำนลิตร/วัน 1.40 2.60 3.21 
2. ไบโอดีเซล ล้ำนลิตร/วัน 2.80 2.90 2.89 
การใช้พลังงานทดแทน (พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ) 7,294 8,232 9,025 
การใช้พลังงานขั นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ) 73,316 75,214 75,804 
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั นสุดท้าย 
(%)

9.95 10.94 11.91 

*รวมกำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ (Including off grid power generation)  
 
กำรใช้พลังงำนทดแทนจะอยู่ในรูปของพลังงำนควำมร้อนมำกท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 60 

ของกำรใช้พลังงำนทดแทนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภำพ และไฟฟ้ำ โดยในปี 2557 กำรใช้พลังงำน
ควำมร้อนคิดเป็นร้อยละ 64 เชื้อเพลิงชีวภำพ และไฟฟ้ำ คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 16.3 ตำมล ำดับ   
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2.1 สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนมำตั้งแต่ปี 2532 โดยให้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (Small Power 
Produce: SPP) ที่ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม (Cogeneration) จำกกำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้จำก
กำรเกษตรโดยน ำพลังงำนควำมร้อนที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือขำยเข้ำระบบสำย
ส่งเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยแบ่งเบำภำระกำรลงทุนของภำครัฐในระบบกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำด้วย ต่อมำได้ขยำยผลสู่กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ทั้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ ก๊ำซชีวภำพ ขยะ พลังน้ ำ พลังงำนลม จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small Power 
Produce: VSPP) ขนำดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพ่ือกระจำยโอกำสไปยังพ้ืนที่ห่ำงไกลให้มีส่วนร่วมในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ ช่วยลดควำมสูญเสียในระบบไฟฟ้ำ และลดกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดย
สนับสนุนผ่ำนมำตรกำรส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ทั้งนี้ อัตรำส่วนเพ่ิมและระยะเวลำในกำรสนับสนุน
จะแตกต่ำงกันตำมประเภทพลังงำนทดแทน โดยมีส่วนเพ่ิมอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอในจังหวัด
สงขลำ จำกมำตรกำรจูงใจดังกล่ำวท ำให้กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 
2550 มีสัดส่วนปริมำณไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนที่ผลิตได้รวมกำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ (Including off grid 
power generation) ทั้งประเทศที่ร้อยละ 4.3 และเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 9.87 ในปี 2557  

 
รูปที่ 2.1 ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนของประเทศไทยในปี 2550 – 2557 
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2.2 สถานภาพการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน 

อุตสำหกรรมหลักที่มีกำรใช้เชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนเพ่ือผลิตควำมร้อนจะเป็นอุตสำหกรรม
เกษตรทั้งสิ้น ได้แก่ อุตสำหกรรมน้ ำตำล อุตสำหกรรมผลิตน้ ำมันปำล์ม อุตสำหกรรมแป้งมันส ำปะหลัง 
อุตสำหกรรมแปรรูปไม้อุตสำหกรรมกระดำษ โรงสีข้ำว และฟำร์มปศุสัตว์ ซึ่งล้วนเป็นอุตสำหกรรมที่มีเศษวัสดุ
เหลือทิ้งและของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ที่สำมำรถน ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตพลังงำนในรูปของเชื้อเพลิง
ชีวมวลและก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำเสีย เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงจำกภำยนอกมำใช้ ท ำให้วัสดุ
เหลือทิ้งประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ชำนอ้อย แกลบ เศษไม้ ใยปำล์ม กะลำปำล์ม และขี้เลื่อย ได้รับควำม
นิยมในกำรน ำไปเป็นเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมเกษตรอย่ำงกว้ำงขวำง  

 

รูปที่ 2.2 สัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงผลิตควำมร้อนในอุตสำหกรรมเกษตร 

นโยบำยรัฐบำลที่ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนด้วยระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำและ
ควำมร้อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนเพ่ิมประสิทธิภำพระบบผลิตพลังงำน รวมไปถึงกำร
สนับสนุนระบบผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์และน้ ำเสียจำกโรงงำน กำรน ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำผลิตน้ ำร้อน
และอบแห้งในภำคธุรกิจ เป็นต้น กำรเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนเพ่ือลดกำรใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันให้กับอุตสำหกรรมในกำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรน ำของเสียกลับมำ
ใช้ประโยชน์ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล และสร้ำงสุขภำวะที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงำนด้วย  
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ตารางท่ี 2.2 กำรใช้พลังงำนควำมร้อนจำกพลังงำนทดแทนปี 2553 – 2557 
ความร้อนจาก

พลังงานทดแทน 
ความร้อน (ktoe) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ชีวมวล 3,449 4,123 4,346 4,694 5,184 

ก๊ำซชีวภำพ 311 402 458 495 488 
พลังงำนขยะ 1.1 1.7 78.2 85.0 98 
แสงอำทิตย์ 1.8 2.0 4.0 4.5 5.1 

รวม 3,763 4,529 4,886 5,279 5,775 
 
ชีวมวลเป็นพลังงำนทดแทนที่มีสัดส่วนมำกท่ีสุดในกำรผลิตควำมร้อนโดยในปี 2557 มีสัดส่วนคิด

เป็นร้อยละ 89 ของกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนจำกพลังงำนทดแทนทั้งหมด ก๊ำซชีวภำพคิดเป็นร้อยละ 9 และ
ที่เหลือเป็นพลังงำนควำมร้อนจำกขยะและพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนจำกขยะและ
พลังงำนแสงอำทิตย์ยังเป็นส่วนที่ต้องกำรกำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในภำคบริกำรและภำคครัวเรือน
ให้มำกขึ้น 

2.3 สถานภาพการผลิตเชื อเพลิงชีวภาพจากพลังงานทดแทน 

นับเกือบทศวรรษที่กระทรวงพลังงำนได้รับแนวพระรำชด ำริเรื่องพลังงำนทดแทนมำถือปฏิบัติ
เป็นนโยบำยหลักในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนทดแทนให้กับประเทศไทย 
โดยเฉพำะกำรทดแทนกำรใช้น้ ำมันเบนซินและน้ ำมันดีเซลด้วยเชื้อเพลิงชีวภำพที่สำมำรถผลิตได้ในประเทศ 

 
รูปที่ 2.3 ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพรำยไตรมำสระหว่ำงปี 2551 - 2558  
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กระทรวงพลังงำนได้ด ำเนินกำรส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2547 ทั้งกำร
อนุญำตให้ตั้งโรงงำนผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ กำรเพ่ิมสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยเชื้อเพลิงชีวภำพ และประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อเชื้อเพลิงชีวภำพ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพก็ยังไม่เพ่ิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ
จนกระทั่งในปี 2551 เกิดวิกฤตกำรณ์พลังงำนโลก ท ำให้รำคำน้ ำมันดิบเพ่ิมสูงกว่ำ 150 เหรียญสหรัฐต่อ
บำร์เรล ส่งผลให้ควำมต้องกำรเชื้อเพลิงชีวภำพในประเทศเพ่ิมข้ึน เพื่อทดแทนและลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันดิบ กำร
ใช้ไบโอเอทำนอลเพ่ิมจำก 0.71 ล้ำนลิตรต่อวัน เป็น 1.29 ล้ำนลิตรต่อวัน และกำรใช้ไบโอดีเซลเพ่ิมจำก 0.80 
ล้ำนลิตรต่อวัน เป็น 1.40 ล้ำนลิตรต่อวัน  

กำรใช้ไบโอดีเซลเริ่มเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญอีกครั้งในปี 2554 เมื่ อกระทรวงพลังงำนได้เพ่ิม
สัดส่วนผสมไบโอดีเซลในเนื้อน้ ำมันดีเซลที่อัตรำส่วนร้อยละ 3 - 5 และ ในปี 2557 ได้เพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอ
ดีเซลเป็นร้อยละ 7 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปริมำณน้ ำมันปำล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไบโอดีเซลมีควำม
ผันผวนทำงฤดูกำลมำก ท ำให้ในบำงช่วงเวลำ กระทรวงพลังงำนต้องลดสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลลงเพ่ือให้
สมดุลกับวัตถุดิบในประเทศ ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงำนผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมเป็น 10 แห่ง ก ำลังกำรผลิต
รวม 4.96 ล้ำนลิตรต่อวัน และใช้ไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนน้ ำมันดีเซลรวม 1,054.92 ล้ำนลิตร หรือเทียบเท่ำ 
2.89 ล้ำนลิตรต่อวัน 

ส ำหรับเอทำนอลมีสัดส่วนกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปี 2556 เนื่องจำกกระทรวงพลังงำน
ได้ประกำศยกเลิกกำรใช้น้ ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ถึงร้อยละ 40 ของปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เบนซินทั้งหมด และจำกรำคำน้ ำมันดิบโลกในช่วงปี 2556 – 2557 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงท ำให้ประชำชนหันมำ
ใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้กำรใช้เอทำนอลเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย โดยในปี 2557 มี
โรงงำนผลิตเอทำนอลเพ่ิมเป็น 22 แห่ง ก ำลังกำรผลิตรวม 5.31 ล้ำนลิตรต่อวัน และมีกำรใช้เอทำนอลรวม 
1,185.50 ล้ำนลิตร หรือเทียบเท่ำ 3.25 ล้ำนลิตรต่อวัน  

 
ตารางท่ี 2.3 กำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพ (เอทำนอลและไบโอดีเซล) ปี 2553 – 2557 

เชื อเพลิงชีวภาพ 
ปริมาณน  ามันเชื อเพลิง (ล้านลิตรต่อวัน) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เอทำนอล 1.2 1.2 1.4 2.6 3.2 
ไบโอดีเซล 1.7 2.1 2.7 2.9 2.9 

รวม 2.9 3.3 4.1 5.5 6.1 
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3. เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดนโยบำยพลังงำนในภำพรวมที่จ ำเป็นต้อง 
บูรณำกำรร่วมกับแผนพลังงำนอื่นๆ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนสอดคล้องกัน ในกำรจัดท ำแผน AEDP2015 ได้น ำค่ำ
พยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) 
กรณีที่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยลดควำมเข้มกำรใช้พลังงำน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อ
เทียบกับปี  2553 แล้ว คำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย ณ ปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 
พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ (ktoe) ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสุทธิของประเทศจำกแผนพัฒนำ
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015)  ในปี 2579 มีค่ำ 326,119 ล้ำน
หน่วยหรือเทียบเท่ำ 27,789 ktoe ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้พลังงำนควำมร้อน ในปี 2579 เท่ำกับ 68,413 
ktoe และค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้เชื้อเพลิงในภำคขนส่งจำกแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2579 
มีค่ำ 34,798 ktoe มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน รวมทั้งพิจำรณำถึง
ศักยภำพแหล่งพลังงำนทดแทนที่สำมำรถน ำมำพัฒนำได้ ทั้งในรูปของพลังงำนไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชื้อเพลิง
ชีวภำพภำยใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในปี 2579 

ตารางท่ี 3.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนภำยใต้แผน AEDP ในปี 2579 

พลังงาน 
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงาน 

ขั นสุดท้าย  
ณ ปี 2579 

สถานภาพ  
ณ ปี 2557 

เป้าหมาย  
ณ ปี 2579 

ไฟฟ้ำ : ไฟฟ้ำ 9 15 - 20 27,789 
ควำมร้อน : ควำมร้อน 17 30 - 35 68,413 
เชื้อเพลิงชีวภำพ : เชื้อเพลิง 7 20 - 25 34,798 
พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานขั น
สุดท้าย 

12 30 131,000 

 

3.1 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงำนมีประเด็นกำรพิจำรณำเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทนให้มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภำพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ และควำมสำมำรถในกำร
รองรับระบบไฟฟ้ำ ดังนี้ 

 ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี  
ประเมินจำกศักยภำพของเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนที่มีอยู่ทั้งหมด หักด้วยปริมำณเชื้อเพลิง

พลังงำนทดแทนส่วนที่น ำไปใช้แล้วส ำหรับแต่ละประเภทเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทน 
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 ความต้องการการใช้ไฟฟ้า  

ประเมินจำกกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรำยสถำนีไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
(กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) น ำมำปรับค่ำให้สอดคล้องกับแผน EEP 2015 ซึ่งมคี่ำพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำขั้นสุดท้ำยของทั้งประเทศ ณ ปี 2579 เท่ำกับ 326,119 ล้ำนหน่วย  

 ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  
ในแผน PDP2015 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประเมินศักยภำพสำยส่งใน

กำรรองรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนรำยสถำนีไฟฟ้ำและรำยปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2567 ซึ่งมีข้อจ ำกัดใน
กำรรองรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยหลังจำกปี 2567 เป็นต้นไป ปัญหำข้อจ ำกัดจะหมดไป ซึ่งจะ
สำมำรถวำงแผนพัฒนำสำยส่งไฟฟ้ำให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนที่จะเพ่ิมขึ้นได้
อย่ำงเต็มที ่

 การจัดล าดับเทคโนโลยีตามราคาต้นทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิงพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ (Merit Order from Levelized Cost of Electricity: LCOE) และตามนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Society Cost)  

พิจำรณำจำก ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง (Construction Cost) ค่ำเดินระบบ (Operation Cost) 
และค่ำบ ำรุงรักษำ (Maintenance Cost) ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน รวมถึงค่ำเชื้อเพลิงวัตถุดิบ (Fuel 
Cost) ในกรณีที่เป็นพลังงำนจำกชีวมวล พลังงำนจำกขยะ และพลังงำนจำกก๊ำซชีวภำพที่ผลิตจำกพืชพลังงำน 
ทั้งนี้ รำคำต้นทุนสุทธิในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกจะคิดเป็นช่วงตลอดอำยุโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน และ
พิจำรณำตำมล ำดับควำมส ำคัญตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของรัฐบำลจำกปริมำณผลกระทบที่จะลดได้ (เทียบ
เป็นมูลค่ำเงิน) จำกกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเมื่อน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงมูลค่ำกำร
จ้ำงงำนที่จะเกิดข้ึน 

 การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพื นที่ (RE Zoning) 
เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนทดแทนประเภท

ต่ำงๆ โดยใช้หลักกำร Renewable Energy Supply-Demand Matching โดยน ำศักยภำพคงเหลือของแหล่ง
พลังงำนทดแทนมำจัดเรียงตำม Merit Order เชิงนโยบำยของเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในพ้ืนที่ และพิจำรณำข้อจ ำกัดของสำยส่งที่รับได้ตำมขั้นตอน ดังนี้ 

(1) จัดท ำ Merit Order ตำมต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแทนและมูลค่ำผลประโยชน์
เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม และปรับล ำดับ Merit Order ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรส่งเสริมพลังงำนขยะและ
พลังงำนชีวภำพของภำครัฐ เพ่ือสร้ำงประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงกำรเข้ำถึงพลังงำนไฟฟ้ำของ
ประชำชนในพื้นท่ีห่ำงไกล ได้ล ำดับ Merit Order ดังต่อไปนี้ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพจาก

น  าเสีย/ของเสีย 
พลังน  า

ขนาดเล็ก 
ก๊าซชีวภาพจาก

พืชพลังงาน 
พลังงาน

ลม 
พลังงาน

แสงอาทิตย ์
พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ 

(2) จัดสรรเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทน ส ำหรับใน
แต่ละโซนพ้ืนที่  โดยน ำปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำส่วนที่มีกำรติดตั้งแล้ว รวมทั้งที่มีแผนงำนจะถูกน ำไปใช้ 
(โครงกำรที่ผูกพันกับภำครัฐ) มำเป็นฐำนในกำรพิจำรณำเพ่ือให้ทรำบส่วนต่ำงของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่
จะต้องด ำเนินกำรเพิ่มเติม (โครงกำรใหม่) ให้เป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำในโซนพื้นที่นั้น เพียงพอและสอดคล้องกับ
ข้อจ ำกัดที่น ำมำพิจำรณำในทุกข้อ อันประกอบด้วย ข้อจ ำกัดด้ำนปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำส่วนเพ่ิม และ 
ข้อจ ำกัดด้ำนศักยภำพสำยส่ง  

เป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตำมแผน AEDP2015 มีสัดส่วน
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนในภำพรวมของทั้งประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของปริมำณควำมต้องกำร
พลังงำนไฟฟ้ำ (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องตำมกรอบกำรก ำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ที่ระบุว่ำจะให้มีสัดส่วนกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ภำยในปี 2579 

 

ตารางท่ี 3.2 สถำนภำพและเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 

ประเภทเชื อเพลิง 
สถานภาพ สิ นปี 2557* 

(เมกะวัตต์) 
เป้าหมายปี 2579 

(เมกะวัตต์) 
1. ขยะชุมชน 65.72 500.00 
2. ขยะอุตสำหกรรม - 50.00 
3. ชีวมวล 2,451.82 5,570.00 
4. ก๊ำซชีวภำพ (น้ ำเสีย/ของเสีย) 311.50 600.00 
5. พลังน้ ำขนำดเล็ก 142.01 376.00 
6. ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน) - 680.00 
7. พลังงำนลม 224.47 3,002.00 
8. พลังงำนแสงอำทิตย์ 1,298.51 6,000.00 
9. พลังน้ ำขนำดใหญ่ - 2,906.40** 

รวมเมกะวัตต์ติดตั ง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40 
รวมพลังงำนไฟฟ้ำ (ล้ำนหน่วย) 17,217 65,588.07 

ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำทั้งประเทศ (ล้ำนหน่วย) 174,467 326,119.00 
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) 9.87 20.11 

*ไม่รวมโครงกำรไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดใหญ่ 
** เป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน้ ำขนำดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน

ในแผน AEDP2015   
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3.2 เป้าหมายการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน 

ควำมต้องกำรพลังงำนเพ่ือกำรผลิตควำมร้อน เป็นสัดส่วนที่ส ำคัญในควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ ซึ่งมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและแปรผันตรงกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรขยำยตัวของเมืองและชุมชน และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมถึงภำค
กำรเกษตรที่มีกำรปรับตัวเป็นภำคอุตสำหกรรมเกษตร กำรก ำหนดเป้ำหมำยส่งเสริมกำรผลิตควำมร้อน
พิจำรณำตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
(1) การคาดการณ์ความต้องการพลังงานเพื่อผลิตความร้อน ได้คำดกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนเพ่ือผลิต

ควำมร้อน ในปี 2579 โดยมีปริมำณทั้งสิ้น 68,413 ktoe ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
พลังงำนขั้นสุดท้ำยของประเทศตำมแผน EEP 2015  ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำตำมแผน PDP2015 
และควำมต้องกำรเชื้อเพลิงในภำคขนส่งตำมแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(2) การประเมินศักยภาพการผลิตความร้อน จะพิจำรณำจำกทรัพยำกรพลังงำนทดแทนใน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
(2.1) กำรผลิตควำมร้อนจำกวัตถุดิบพลังงำนทดแทนคงเหลือ ได้แก่ ขยะ ชีวมวล และก๊ำซชีวภำพ โดย

เป็นศักยภำพเชื้อเพลิงคงเหลือหลังจำกหักส่วนที่ประเมินเพ่ือน ำไปผลิตเป็นพลังงำนประเภทอ่ืนแล้ว  

ตารางท่ี 3.3 ศักยภำพกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนจำกวัตถุดิบพลังงำนทดแทนคงเหลือ 

ประเภทเชื อเพลิง หน่วย 
ศักยภาพ
คงเหลือ 

ศักยภาพในการน ามาผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้า น  ามันไพโรไลซิส ความร้อน 

1. ขยะ  
 ขยะสะสมในพื้นที่ฝังกลบ ล้ำนตนั 30.80 - - 24.64 
 ยำงรถยนต์ใช้แล้ว ตัน/ป ี 547,500 - - 383,250 
 ขยะชุมชน* ตัน/วัน 68,088 35,000 4,690 4,500 
2.ชีวมวล 
 ชีวมวลคงเหลือ ล้ำนตนั/ป ี 31.42 

37.43 - 42.51  ชีวมวลที่ เพิ่มขึ้นจำกแผน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ล้ำนตนั/ป ี 48.52 

3. ก๊าซชีวภาพ 
 ปริมำณน้ ำเสีย/ของเสีย ล้ำน ลบ.ม./ป ี 3,411 1,142 - 1,245 

* ขยะชุมชนสำมำรถรวบรวมมำผลิตพลังงำนได้เพียงบำงส่วนเนื่องจำกยังไม่มีระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมในบำงท้องถิ่น  

(2.2) กำรผลิตควำมร้อนจำกไม้โตเร็ว พิจำรณำจำกศักยภำพของพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมในกำรปลูกไม้โตเร็ว 
โดยคัดเลือกพ้ืนที่ในกำรศึกษำเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรมในระดับวิกฤติ และระดับรุนแรง ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทำนเป็นหลัก ซึ่งไม่เหมำะสมในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในกำรแย่งพ้ืนที่เพำะปลูกพืชอำหำร พบว่ำ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ
ส ำหรับกำรปลูกไม้โตเร็วประมำณ 4 ล้ำนไร่ เมื่อประเมินกำรใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวเพียง 1 ใน 3 หรือ 
1.45 ล้ำนไร่ จะสำมำรถผลิตชีวมวลได้ประมำณ 18 ล้ำนตันต่อปี 
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(2.3) กำรผลิตควำมร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยประเมินศักยภำพจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือผลิตควำมร้อน ใน 3 เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ 
ระบบอบแห้งแสงอำทิตย์ และระบบท ำควำมเย็นด้วยควำมร้อนแสงอำทิตย์ คิดเป็นเป้ำหมำย
ส่งเสริมกำรผลิตควำมร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์รวม 1,200 ktoe 

 ระบบน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ กลุ่มเป้ำหมำย คือ โรงแรม รีสอร์ท และโรงพยำบำล ซึ่งใช้น้ ำร้อนส ำหรับ
กำรให้บริกำรแขกผู้เข้ำพัก หรือผู้ป่วย และในกำรซักล้ำงภำยในองค์กร รวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ ำร้อนใน
กระบวนกำรอุตสำหกรรมและที่อยู่อำศัย โดยมีเป้ำหมำยติดตั้งระบบน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ รำว 9.17 
ล้ำนตำรำงเมตร หรือเทียบเท่ำกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน 1,160 ktoe 

 ระบบอบแห้งแสงอำทิตย์ กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์อบแห้งทั้งในระดับครัวเรือน
และระดับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก ให้ใช้ระบบอบแห้งแสงอำทิตย์แทนกำรตำกแดด
ตำมธรรมชำติ ซึ่งมักได้รับควำมเสียหำยจำกแมลง ฝุ่นละออง และควำมชื้นในอำกำศ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อบแห้ง โดยมีเป้ำหมำยส่งเสริมกำรติดตั้งระบบอบแห้งแสงอำทิตย์ 
75,000 ตำรำงเมตร หรือเทียบเท่ำกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน 5 ktoe  

 ระบบท ำควำมเย็นแสงอำทิตย์ จะเป็นกำรน ำน้ ำร้อนแสงอำทิตย์ มำเป็นแหล่งควำมร้อนให้กับระบบ
ผลิตควำมเย็นประเภทดูดซับควำมร้อน (Absorption chiller) สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ในอำคำร
ขนำดใหญ่ เช่น อำคำรส ำนักงำน โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ และโรงพยำบำล เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำย
ส่งเสริมกำรใช้งำนระบบท ำควำมเย็นแสงอำทิตย์รำว 300,000 ตำรำงเมตร หรือเทียบเท่ำกำรผลิต
พลังงำนควำมร้อน 35 ktoe 

(2.4) กำรผลิตควำมร้อนจำกพลังงำนทำงเลือกอ่ืน คือ แหล่งวัตถุดิบที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ หรือกำรวิจัย
พัฒนำ ที่อำจมีศักยภำพในอนำคตหำกมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและต้นทุนสำมำรถแข่งขัน
ได้กับเชื้อเพลิงพลังงำนประเภทอ่ืนๆ เช่น พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 

ตารางท่ี 3.4 สถำนภำพและเป้ำหมำยกำรผลิตควำมร้อนจำกพลังงำนทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 

ประเภทเชื อเพลิง 
สถานภาพ สิ นปี 2557 

(ktoe) 
เป้าหมายปี 2579 

(ktoe) 
1. ขยะ 98.10 495.00 
2. ชีวมวล 5,144.00 22,100.00 
3. ก๊ำซชีวภำพ 528.00 1,283.00 
4. พลังงำนแสงอำทิตย์ 5.10 1,200.00 
5. พลังงำนควำมร้อนทำงเลือกอ่ืน* - 10.00 

รวม 5,775.20 25,088.00 
ควำมต้องกำรพลังงำนควำมร้อนทั้งประเทศ 33,419.54 68,413.40 

สัดส่วนผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน (%) 17.28 36.67 
*อำทิ ควำมร้อนใต้พิภพ น้ ำมันจำกยำงรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น  
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3.3 เป้าหมายการผลิตเชื อเพลิงในภาคขนส่งจากพลังงานทดแทน 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยส่งเสริมกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพจะพิจำรณำจำกควำมต้องกำรพลังงำนใน
ภำคขนส่ง และควำมสำมำรถในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ โดยพิจำรณำตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

(1) การคาดการณ์ความต้องการเชื อเพลิงในภาคขนส่ง โดยใช้ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรเชื้อเพลิงในภำค
ขนส่งตำมแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ ปี 2579 พบว่ำมีควำมต้องกำรเชื้อเพลิงในภำคขนส่งทั้งสิ้น 
34,798 ktoe  

(2) การประเมินศักยภาพการผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภำพที่ใช้ในปัจจุบันผลิตจำกพืชอำหำร 
(เชื้อเพลิงชีวภำพรุ่นที่ 1) วัตถุดิบหลักในกำรผลิตมำจำก อ้อย มันส ำปะหลัง และปำล์มน้ ำมัน ซึ่งถือเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ จึงได้น ำร่ำงยุทธศำสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มำประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยด้วย โดยกระทรวงพลังงำนสนับสนุนให้น ำผลผลิตทำงกำรเกษตรส่วนที่เหลือใช้
จำกกำรบริโภคภำยในประเทศและกำรส่งออกแล้วมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตพลังงำน เพ่ือสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงพืชพลังงำนและอำหำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ในกำรประเมินศักยภำพจะพิจำรณำ
จำกทรัพยำกรพลังงำนทดแทนใน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

(2.1) ไบโอดีเซล  
ตำมยุทธศำสตร์ปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์ม ปี 2558 – 2569 และกำรอนุมำนผลผลิตจำกพ้ืนที่ที่
เหมำะสมต่อกำรปลูกปำล์มทั้งประเทศ และน้ ำมันปำล์มคงเหลือจำกกำรบริโภคเป็นศักยภำพในกำร
ผลิตไบโอดีเซล คำดว่ำจะสำมำรถผลิตไบโอดีเซลทดแทนดีเซลได้ 14 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2579 
ทั้งนี้ ยังไม่ค ำนึงถึงกำรส่งออกน้ ำมันปำล์ม 

ตารางท่ี 3.5 ศักยภำพน้ ำมันปำล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล ปี 2558 - 2579 

ที่มำ : 1ยุทธศำสตรป์ำลม์น้ ำมันและน้ ำมนัปำล์ม ปี 2558-2569 

 2จำกกำรอนุมำนผลผลติตำมพื้นท่ีที่เหมำะสมต่อกำรปลูกปำล์มทั้งประเทศ  
 3คิดน้ ำมันปำล์มดิบคงเหลือโดยยังไม่ได้หักปรมิำณกำรส่งออก 

 4ค ำนวณโดยคิดกำรผลิตไบโอดเีซล ชนิด Fatty Acid Methyl Esters (FAME) 
 

  

ศักภาพน  ามันปาล์ม 25581 25601 25621 25691 25792 

 เป้ำหมำยพื้นที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน (ล้ำนไร่) 4.50 5.00 5.50 7.50 10.20 

 ผลผลิตปำล์มน้ ำมัน (ล้ำนตัน/ปี) 14.34 15.40 16.66 21.40 29.46 

 ผลผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ (ล้ำนตัน/ปี) 2.58 2.93 3.17 4.28 5.89 

 น้ ำมันปำล์มดิบคงเหลือ (ล้ำนตัน/ปี)3 1.56 1.85 2.03 2.93 4.24 

 ไบโอดีเซลสูงสุดที่ผลิตได้ (ล้ำนลิตร/วัน)4 5.60 6.50 7.10 10.00 14.00 
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(2.2) เอทำนอล 
ตำมยุทธศำสตร์มันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และยุทธศำสตร์อ้อยโรงงำนและน้ ำตำลทรำย พ้ืนที่มี
ศักยภำพส ำหรับกำรเพำะปลูกมันส ำปะหลังและอ้อยโรงงำนจะถูกใช้เพำะปลูกจนเต็มศักยภำพแล้ว
ภำยในปี 2569 กำรเพ่ิมผลผลิตหำกจะมีขึ้นจะเกิดขึ้นจำกกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตเป็น
ส ำคัญ ดังนั้น หลังจำกปี 2569 จึงอนุมำนให้ผลผลิตมันส ำปะหลังและกำกน้ ำตำลคงท่ีจนถึงปี 2579 
และกำรบริโภคในประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนตำมอัตรำเดิม 

ตารางท่ี 3.6 ศักยภำพมันส ำปะหลังและกำกน้ ำตำลเพื่อผลิตเอทำนอล ปี 2558 - 2569 

ที่มำ : ยุทธศำสตร์มันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และยุทธศำสตร์อ้อยโรงงำนและน้ ำตำลทรำย ปี 2558 - 2569 

ในกรณีของกำกน้ ำตำล จำกกำรประเมินเบื้องต้นคำดว่ำ เมื่อหักปริมำณกำกน้ ำตำลที่บริโภคใน
ประเทศแล้ว ประเทศไทยจะมีศักยภำพในกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลได้ประมำณ 4.8 ล้ำน
ลิตรต่อวัน ส ำหรับกรณีของมันส ำปะหลัง อนุมำนอัตรำกำรใช้มันส ำปะหลังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
ต่อเนื่องหลังจำกปี 2569 ประเทศไทยจะมีศักยภำพในกำรผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังได้
ประมำณ 6.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ดังนั้นคำดว่ำ ในปี 2579 จะมีศักยภำพในผลิตเอทำนอลทดแทน
เบนซินได้ประมำณ 11.3 ล้ำนลิตรต่อวัน 
 

(2.3) น้ ำมันไพโรไลซิส  
ขยะส่วนที่เหลือจำกกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนอีกประมำณ 4,690 ตันต่อวัน ประมำณกำรว่ำจะมี
ขยะพลำสติกท่ีจะน ำมำผลิตน้ ำมันด้วยกระบวนกำรไพโรไลซิสได้รำว 700 ตันต่อวัน  

ศักยภาพมันส าปะหลังและกากน  าตาล 2558 2560 2562 2569 
มันส าปะหลัง 

เป้ำหมำยพื้นท่ีปลูก (ล้ำนไร่) 8.50 8.50 8.50 8.50 

ผลผลติมันส ำปะหลัง (ล้ำนตัน/ปี) 30.60 36.00 42.50 59.50 

กำรใช้เพื่อกำรบริโภค (ล้ำนตัน/ปี)  8.05 8.91 9.77 11.57 

มันส ำปะหลังคงเหลือเพื่อผลิตเอทำนอล (ล้ำนตัน/ปี) 2.00 2.42 2.93 5.71 

เอทำนอลที่ผลติได้ (ล้ำนลิตร/วัน) 0.87 1.06 1.28 2.50 

กากน  าตาล 

เป้ำหมำยพื้นท่ีปลูก (ล้ำนไร่) 10   16 

ผลผลติอ้อย (ล้ำนตัน/ปี) 112.00 135.00 152.00 182.00 

กำกน้ ำตำลเพื่อกำรบรโิภค (ลำ้นตนั/ปี)  1.01 1.02 1.05 1.13 

กำกน้ ำตำลคงเหลือเพื่อผลิตเอทำนอล (ล้ำนตัน/ปี)3  4.03 5.00 5.79 7.43 

เอทำนอลที่ผลติได้ (ล้ำนลิตร/วัน) 2.65 3.29 3.81 4.88 

รวมเอทานอลทั งหมดที่ผลิตได้ (ล้านลิตร/วัน) 3.52 4.35 5.09 7.38 
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(2.4) ก๊ำซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas; CBG) 
ไบโอมีเทน คือ ก๊ำซธรรมชำติสังเครำะห์ที่ผลิตจำกชีวมวล (Bio-SNG: Synthetic Natural Gas) 
หรือ ก๊ำซชีวภำพที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพโดยลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ
ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และควำมชื้นออก เพ่ือให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊ำซธรรมชำติ 
สำมำรถส่งเข้ำท่อก๊ำซธรรมชำติ หรือใช้กับอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงได้ หำก
น ำมำอัดลงถังที่แรงดัน 200 บำร์ เพ่ือให้เหมำะสมส ำหรับกำรขนส่งเช่นเดียวกับ NGV จะเรียกว่ำ 
ก๊ำซไบโอมีเทนอัด (CBG)  
กระทรวงพลังงำนมีแนวคิดในกำรน ำก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ห่ำงไกลจำกแนวท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติมำปรับปรุงคุณภำพเพ่ือให้ได้คุณภำพที่ใกล้เคียงกับ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอำดอีก
ทำงเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภค กำรสนับสนุนกำรผลิต CBG เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรสนใจลงทุน
สถำนีบริกำรในพ้ืนที่ห่ำงไกลแนวท่อก๊ำซธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
แหล่งพลังงำนได้อย่ำงทั่วถึง จำกกำรศึกษำศักยภำพพ้ืนที่ปลูกพืชพลังงำนผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือผลิต 
CBG ในพ้ืนที่ที่อยู่ห่ำงจำกปลำยท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมำกกว่ำ 300 กิโลเมตร ใน 13 จังหวัด พบว่ำมี
ศักยภำพพ้ืนที่ในกำรปลูกพืชพลังงำนรำว 1 ล้ำนไร่ ซึ่งจะสำมำรถผลิต CBG ได้ประมำณ 10,000 
ตันต่อวัน โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิต CBG ในปี 2579 ที่ 4,800 ตันต่อวัน หรือรำว 2,000 ktoe  

(2.5) วัตถุดิบทำงเลือกอ่ืน 
วัตถุดิบทำงเลือกอ่ืนส ำหรับน ำมำใช้ในกำรผลิตเชื้อเพลิงทดแทนภำคขนส่งในอนำคต ได้แก่ กำรผลิต
เชื้อเพลิงชีวภำพจำกชีวมวล (เชื้อเพลิงชีวภำพรุ่นที่ 2) เช่น ไบโอออยล์ และกำรผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภำพจำกสำหร่ำย (เชื้อเพลิงชีวภำพรุ่นที่ 3) รวมไปถึงไฮโดรเจน ซึ่งยังอยู่ระหว่ำงกำรวิจัยพัฒนำ
เทคโนโลยีในกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและต้นทุนที่สำมำรถแข่งขันได้  

 
ตารางท่ี 3.7 สถำนภำพและเป้ำหมำยกำรผลิตเชื้อเพลิงในภำคขนส่งจำกพลังงำนทดแทน 

ประเภทเชื อเพลิง 
สถานภาพ ณ สิ นปี 2557 เป้าหมายปี 2579  
ล้ำนลิตร/วัน ktoe ล้ำนลิตร/วัน ktoe 

1. ไบโอดีเซล 2.89 909.28 14.00 4,404.82 
2. เอทำนอล 3.21 872.88 11.30 2,103.50 
3. น้ ำมันไพโรไลซิส   0.53 170.87 
4. ก๊ำซไบโอมีเทนอัด (ตันต่อวัน)    4,800.00 2,023.24 
5. เชื้อเพลิงทำงเลือกอ่ืน*    10.00 

รวม (ktoe)  1,782.16  8,712.43 
ควำมต้องกำรเชื้อเพลิงในภำคขนส่งทั้งประเทศ  26,801.00  34,798.00 

สัดส่วนผลิตเชื อเพลิงพลังงานทดแทนภาคขนส่ง (%)  6.65  25.04 
*อำทิ Bio-oil, ไฮโดรเจน เป็นต้น  
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กระทรวงพลังงำนได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน ทั้งในรูปของพลังงำน
ไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชื้อเพลิงชีวภำพภำยใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย
ในปี 2579 ดังสรุปในตำรำงที่ 3.8 

  
ตารางท่ี 3.8 ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน ในปี 2579 

ประเภทพลังงาน เป้าหมาย ปี 2579 

ไฟฟ้า 
พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 5,588.24 

เมกะวัตต์ 19,684.40 
1. ขยะชุมชน เมกะวัตต์ 500.00 
2. ขยะอุตสำหกรรม เมกะวัตต์ 50.00 
3. ชีวมวล เมกะวัตต์ 5,570.00 
4. ก๊ำซชีวภำพ (น้ ำเสีย/ของเสีย) เมกะวัตต์ 600.00 
5. พลังน้ ำขนำดเล็ก เมกะวัตต์ 376.00 
6. ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน) เมกะวัตต์ 680.00 
7. พลังงำนลม เมกะวัตต์ 3,002.00 
8. พลังงำนแสงอำทิตย์ เมกะวัตต์ 6,000.00 
9. พลังน้ ำขนำดใหญ่ เมกะวัตต์ 2,906.40 

ความร้อน พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 25,088.00 
1. พลังงำนขยะ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 495.00 
2. ชีวมวล พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 22,100.00 
3. ก๊ำซชีวภำพ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 1,283.00 
4. พลังงำนแสงอำทิตย์ พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 1,200.00 
5. พลังงำนควำมร้อนทำงเลือกอ่ืน พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 10.00 

เชื อเพลิงชีวภาพ พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ 8,712.43 
1. ไบโอดีเซล ล้ำนลิตร/วัน 14.00 
2. เอทำนอล ล้ำนลิตร/วัน 11.30 
3. น้ ำมันไพโรไลซิส ล้ำนลิตร/วัน 0.53 
4. ก๊ำซไบโอมีเทนอัด  ตัน/วัน 4,800.00 
5. เชื้อเพลิงทำงเลือกอ่ืน พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 10.00 

การใช้พลังงานทดแทน (พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ) 39,388.67 
การใช้พลังงานขั นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน  ามันดิบ) 131,000.00 
สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั นสุดท้าย (%) 30 
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4. ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงำนก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนในปี 2558 – 2579 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป้ำประสงค ์ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิต บริหำรจัดกำรวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำวัตถุดิบทำงเลือกอ่ืน และพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเพ่ือผลิตพลังงำนทดแทน  
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนำกำรรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้วัตถุดิบพลังงำนทดแทนให้มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ 1.3    ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน

ทดแทน 
กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อรองรับกำรผลิตกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงเหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
เป้ำประสงค์      กำรผลักดันควำมสำมำรถในกำรผลิตและควำมต้องกำรพลังงำนทดแทน 

กลยุทธ์ 2.1  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรผลิตกำรใช้พลังงำนทดแทน 
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทนอย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิต และเพ่ิมประสิทธิภำพธุรกิจพลังงำนทดแทน 
กลยุทธ์ 2.4  พัฒนำกฎหมำยด้ำนพลังงำนทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและ

กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนอย่ำงเหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 
เป้ำประสงค ์ กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรผลิตกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 3.1  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนพลังงำนทดแทน 
กลยุทธ์ 3.2  เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ และข้อมูลสถิติพลังงำนทดแทน 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนทดแทน เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในใช้

ประโยชน์จำกพลังงำนทดแทนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนำเครือข่ำยด้ำนพลังงำนทดแทนที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยทั้ง

ในระดับประเทศและในระดับนำนำชำติ 
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4.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

กลยุทธ์ การผลิตไฟฟ้า การผลิตความร้อน การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 
กลยุทธ์ 1.1  
พัฒนำวัตถุดิบ
ทำงเลือกอ่ืน และ
พ้ืนที่ที่มีศักยภำพ
เพ่ือผลิตพลังงำน
ทดแทน 

- ก ำหนดพ้ืนที่ (Zoning) กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชส ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบพลังงำนทดแทน  
- พัฒนำและส่งเสริมวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่ยังไม่มีกำรใช้ประโยชน์มำใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเช่น 

เศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม โดย
บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  

  - วิจัยพัฒนำวัถตุดิบทำงเลือก
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพที่ไม่ใช่พืช
อำหำร เช่น ข้ำวฟ่ำงหวำน 
เซลลูโลส และสำหร่ำย เป็นต้น 

กลยุทธ์ 1.2 
พัฒนำกำรรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรใช้วัตถุดิบ
พลังงำนทดแทนให้
มีประสิทธิภำพ 

- ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบพลังงำนทดแทนอย่ำงเป็นระบบ เช่น ระบบกำร
ขนส่ง ระบบกำรผลิตแบบพันธสัญญำ (Contract farming) 

- พัฒนำและก ำหนดมำตรฐำน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนเพ่ือกำรจ ำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ เช่น มำตรฐำนเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Pellet) น้ ำมันไพโรไลซิส เป็นต้น 

- ส่งเสริมกำรแปรรูปพลังงำนทดแทนเพ่ือน ำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงหลัก หรือเชื้อเพลิงร่วม 
(Co-firing) เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ (Biomass 
Pellet) หรือ Bio-coke ในกำรผลิตพลังงำน 

 

กลยุทธ์ 1.3    
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีที่
เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถกำร
ผลิตและกำรใช้
พลังงำนทดแทน 

- ส่งเสริมกำรใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ผลิตภำยในประเทศ (local content) 
- พัฒนำชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนใหม่ๆให้เหมำะสมกับกำรใช้

งำนในแต่ละพ้ืนที่ และสำมำรถต่อยอดไดใ้นเชิงพำณิชย์ 
- ก ำหนดมำตรฐำนวัสดุ อุปกรณ ์ระบบติดตั้ง และระบบทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

(Performance) ของเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
- วิจัยพัฒนำระบบสะสม

พลังงำนไฟฟ้ำที่
เหมำะสม  

 

- พัฒนำเทคโนโลยีผลิต
พลังงำนประสิทธิภำพสูง 
หรือเทคโนโลยีขั้นสูง  

 

- ศึกษำ พัฒนำเทคโนโลยียำน
ยนต์ ให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภำพ
ในส่วนผสมที่สูงขึ้นได ้

- พัฒนำไบโอดีเซลคุณภำพสูง 
เช่น H-FAME, BHD เป็นต้น 

- พัฒนำระบบผลิตก๊ำซไบโอ
มีเทนอัด (CBG) 

กลยุทธ์ 1.4 
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เพ่ือรองรับกำร

จัดตั้งศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ เทคโนโลยี และรับรองอุปกรณ์ผลิตพลังงำนทดแทน 
- ปรับปรุงโครงสร้ำง

ระบบสำยส่งเพ่ือรองรับ
กำรผลิตไฟฟ้ำจำก

- ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์
ก ำจัดขยะมูลฝอยรวม 

- เพ่ิมสถำนีบริกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิงชีวภำพให้ทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

กลยุทธ์ การผลิตไฟฟ้า การผลิตความร้อน การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 
ผลิตกำรใช้
พลังงำนทดแทน
อย่ำงเหมำะสม 

พลังงำนทดแทน 
(Smart grid) 

- ศึกษำแนวทำงพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เพ่ือ
รองรับพลังงำนทดแทน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น 
เทคโนโลยีเซลล์
เชื้อเพลิง เป็นต้น 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำ
รูปแบบอำคำรธุรกิจ  
ที่อยู่อำศัย ให้สำมำรถใช้
พลังงำนทดแทนได้ เช่น 
กำรติดตั้งระบบผลิตน้ ำ
ร้อนจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ เป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์      การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ การผลิตไฟฟ้า การผลิตความร้อน การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 
กลยุทธ์ 2.1
สนับสนุนครัวเรือน
และชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกำร
ผลิตกำรใช้
พลังงำนทดแทน 
 

- สนับสนุนระบบผลิต
ไฟฟ้ำในชุมชน หรือ
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ 
ในพ้ืนที่ห่ำงไกล  

- สนับสนุนกำรจัดตั้งกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนสีเขียว 
(Distributed Green 
Generation: DGG)ให้
ผลิตไฟฟ้ำโดยใช้
วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ
ใช้เอง ในหน่วยงำน
ภำครัฐ อำคำรธุรกิจ 
หรือบ้ำนพักอำศัย  
(Self consumption)  

- พัฒนำระบบผลิตไฟฟ้ำ
แบบผสมผสำนที่
เหมำะสมกับสภำพ
พ้ืนที่ เช่น พลังงำนลม
มำใช้ร่วมกับพลังงำน
แสงอำทิตย์ เป็นต้น 

- ส่งเสริมกำรใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ผลิตควำมร้อน
ประสิทธิภำพสูงใน
ครัวเรือน เช่น เตำถ่ำน
และเตำก๊ำซหุงต้ม
ประสิทธิภำพสูง  
เตำวิสำหกิจชุมชน 

- สนับสนุนระบบผลิต
พลังงำนทดแทนด้วย
เทคโนโลยีที่ใช้งำนได้
ง่ำย เช่น กำรใช้ก๊ำซ
ชีวภำพจำกขยะอินทรีย์
เพ่ือทดแทนก๊ำซหุงต้ม 

- ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทนในโรงงำน
อุตสำหกรรมและสถำน
ประกอบกำร เช่น CBG 
หรือ RDFเพ่ือทดแทน
น้ ำมันเตำและก๊ำซ LPG  

 

- ส่งเสริมกำรผลิตกำรใช้
เชื้อเพลิงชีวภำพในระดับ
ชุมชน 



(ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 
Alternative Energy Development Plan (AEDP2015) 

 
 

 19 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์      การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ การผลิตไฟฟ้า การผลิตความร้อน การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 
กลยุทธ์ 2.2  
ส่งเสริมให้เกิดกำร
ลงทุนด้ำนพลังงำน
ทดแทนอย่ำง
เหมำะสมแก่ผู้ผลิต
และผู้ใช้ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

ส่งเสริมกำรลงทุนพลังงำนทดแทนด้วยมำตรกำรทำงภำษีและมำตรกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินอย่ำงเหมำะสม 

- สนับสนุนกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบสำยส่ง 
ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน 
(Competitive 
bidding) 

- สนับสนุนระบบซื้อขำย
ไฟฟ้ำแบบวิธีหักลบ
หน่วย (Net metering) 
เพ่ือส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำใช้เอง  

- ทบทวนปรับปรุงอัตรำ
รับซื้อไฟฟ้ำให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ 

- ศึกษำแนวทำงก ำหนด
มำตรกำรสนับสนุนกำร
ผลิตควำมร้อนจำก
พลังงำนทดแทน
(Renewable Heat 
Incentive) 

 

- ก ำหนดโครงสร้ำงรำคำที่
เหมำะสมเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ
ให้เกิดกำรใช้ และสำมำรถ
สะท้อนต้นทุนกำรผลิตที่
แท้จริง 

- ส่งเสริมให้มีกำรใช้เชื้อเพลิง
ชีวภำพในหน่วยงำนภำครัฐ
อย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมกำรผลิตและจ ำหน่ำย
เทคโนโลยียำนยนต์ หรือ
เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง
ชีวภำพในส่วนผสมที่สูงขึ้นได้ 

กลยุทธ์ 2.3 
ส่งเสริมกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต 
และเพ่ิม
ประสิทธิภำพธุรกิจ
พลังงำนทดแทน 

- ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตกำร
ใช้พลังงำน 

- สนับสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง  

กลยุทธ์ 2.4  
พัฒนำกฎหมำย
ด้ำนพลังงำน
ทดแทน พร้อมทั้ง
เร่งรัดกำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยและ
กฎระเบียบเพ่ือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
อย่ำงเหมำะสม 

- ผลักดันกฎหมำยพลังงำนทดแทน  
- ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน และเพ่ือควำมปลอดภัย

ในกำรผลิต กำรขนส่ง และกำรบริโภค  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน 
กลยุทธ์ การผลิตไฟฟ้า การผลิตความร้อน การผลิตเชื อเพลิงชีวภาพ 

กลยุทธ์ 3.1  
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำน
พลังงำนทดแทน 

- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพลังงำนทดแทนที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมรองรับกำร
เชื่อมต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 3.2  
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ และ
ข้อมูลสถิติพลังงำนทดแทน 

- ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทน เช่น กำร
ประกวดแข่งขัน 

- เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และองค์ควำมรู้ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

- พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำร เอกสำรวิชำกำร และข้อมูลสถิติให้มี
ควำมทันสมัย 

กลยุทธ์ 3.3 
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำน
ทดแทน เพ่ือสร้ำง
ควำมสำมำรถในใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนทดแทนทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

- พัฒนำหลักสูตรด้ำนพลังงำนทดแทนในหน่วยงำนสถำบันกำรศึกษำและ
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ 

- ฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนทดแทนให้กับหน่วยงำน 
องค์กรอ่ืนๆเพ่ือกำรน ำไปประยุกต์ใช้ 

 

กลยุทธ์ 3.4 
พัฒนำเครือข่ำยด้ำนพลังงำน
ทดแทนที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยทั้งในระดับประเทศ
และในระดับนำนำชำติ 

- จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนในระดับชุมชน หรือภูมิภำค 
- สร้ำงควำมร่วมมือ หรือสนับสนุนเครือข่ำยด้ำนพลังงำนทดแทนในระดับ

ชุมชนเพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ ลดกำรต่อต้ำน 
- พัฒนำควำมสัมพันธ์ในระดับนำนำชำติให้แน่นแฟ้น เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ 

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนพลังงำน 
 

 

5. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยที่จะเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนทั้งในรูปของพลังงำนไฟฟ้ำ 
ควำมร้อน และเชื้อเพลิงชีวภำพภำยใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในปี 
2579 จะเทียบเท่ำกับกำรลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้รำว 39,388 ktoe ซึ่งประเมินเป็นมูลค่ำกำรลดใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้ 590,820 ล้ำนบำท (รำคำน้ ำมันดิบ 1 ktoe = 15 ล้ำนบำท) หรือประเมินเป็นก๊ำซเรือนกระจกที่ลด
ได้จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือผลิตพลังงำนได้รำว 140 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)  

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรขอเงินชว่ยเหลือ หรือขอเงินอดุหนุนจากกองทุน 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 

  













































 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project Proposal) 
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ สนพ. 1.1  หนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการ 
- เรียน “ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน”  
- ลงนามโดย หัวหนา้ส่วนราชการ /หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเปน็ลาย

ลักษณ์อักษรในการลงนามในหนังสือติดต่อประสานงานกับกองทุน  
1.2 เอกสารข้อเสนอโครงการ   ............ รายละเอียดตามข้อ 2. 
1.3 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามีการมอบอ านาจ) 
1.4 น าสง่เอกสารที่ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
 121/1-2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2. เอกสารข้อเสนอโครงการ 2.1 แบบค าขอรับการสนับสนนุ  .......................... ภาคผนวก ก. 
2.2 บทสรุปผู้บริหาร  
2.3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ .......................... ภาคผนวก ข. 
2.4 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี)   
2.5 แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลโครงการ 

3. การสงวนสิทธ ิ สนพ. มีเอกสิทธิในการบอกยกเลิกหากข้อเสนอโครงการที่ส่งมาไม่ครบตามที่ระบุ
ไว้หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ คือ 
3.1 น าเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเปน็จริง 
3.2 ประโยชนไ์ด้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ 
3.3 ขีดความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ 
3.4 ข้อเสนอไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่ก าหนด 
3.5 มีผู้ด าเนนิการโครงการลักษณะเดียวกันนี้ ในพืน้ที่เปา้หมายเดียวกัน 
3.6 ผู้ขอรับทุนไมส่ามารถยอมรับในเงื่อนไขการรับทุน 

4. หนังสือยืนยนัหรือสัญญาในการ
รับเงินสนบัสนุน 

สนพ. จะเปน็ผู้จัดท าหนงัสือยืนยัน (ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ) หรือสัญญา 
(ในกรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ) โดยหน่วยงานที่ได้รบัการสนบัสนุนจากกองทุน
จะต้องด าเนนิการพิจารณาลงนามและสง่ไปยัง สนพ. ภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่
ระบุไว้ในหนังสือน าส่งแจง้ผลการสนับสนุนโครงการ 

5. การก ากับดูแลการด าเนินการ
โครงการ 

หน่วยงานที่ได้รบัการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
5.1 พร้อมชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือจัดส่ง

เอกสารตามที่ สนพ. เห็นสมควร  
5.1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ สนพ. มอบหมายเข้าไปในพื้นที่โครงการ 

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
5.2 รายงานให้ สนพ. ทราบทันที หากโครงการเกิดอุปสรรคไม่สามารถ

ด าเนินการได้ด้วยประการใดก็ด ีเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางด าเนินการ
ตามสมควรต่อไป  

5.3 ด าเนินโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือยืนยันหรือสัญญา 



 
 

  2 

(ปกเอกสำร) 
 
 
 

โครงกำร   (ชื่อโครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 

เสนอโดย 
(ชื่อหน่วยงำนท่ีขอรับกำรสนับสนุน) 
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ภาคผนวก ก. 

 

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนุน 

 

1.1  ชื่อหน่วยงาน ......................................................................................................................... ( ไทย) 

                       ............................................................................................ ........................ (อังกฤษ)  

1.2  ที่ตั้งหน่วยงาน 

      เลขที.่.....................ถนน.............................................. แขวง/ต าบล................................................. 

      เขต/อ าเภอ..................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.............................. 

1.3  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 

      เลขที.่...................ถนน............................................. แขวง/ต าบล.................................................... 

      เขต/อ าเภอ..................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.......................... 

1.4  หมายเลขโทรศัพท์....................................................... โทรสาร....................................................... 

      E-mail  ....................................................................................................................   

1.5  ประเภทของหน่วยงาน 

              หน่วยราชการ                                   รัฐวิสาหกิจ 

              สถาบันการศึกษา                               องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 

              อ่ืนๆ ระบ ุ............................................................................................ ............................ 
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2.  บุคลำกรในหน่วยงำนที่บริหำร และด ำเนินกิจกรรมโครงกำร 

 

2.1 ชื่อผู้จัดการโครงการ …………………………………………………………………………………………………..   

 ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2   ชื่อผู้มีอ านาจลงนามในสัญญากับ สนพ. ………………………………………………………………….…….   

 ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………….  

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน 

3.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ.......................................ปี 

3.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. งบประมำณ 

4.1  งบประมาณท้ังหมดของโครงการ …………………………………..………………………………………… บาท 

4.2  งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ……………………………..…… บาท 

4.3  แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)   …………………………………..…………………………………………บาท 

 

5.  เอกสำรประกอบค ำขอ ประกอบด้วย  

 5.1 บทสรุปผู้บริหาร  
 5.2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ  
 5.3 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 
 5.4 แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลโครงการดังกล่าว 

6.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและรำยกำรข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 

 
 6.1   ลงชื่อ .........................................................................................................  
                               ( ......................................................................................................... ) 
 6.2  ต าแหน่ง .........................................................................................................  
  6.3   ลงวันที่ ............./............./........... 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 



 
 

  6 

บทสรุปผู้บริหำร 
โครงกำร   (ชื่อโครงกำร) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 

รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร  
โครงกำร   (ชื่อโครงกำร) 

 

1. บทน ำ:  

ความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์:  

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดยละเอียด 
เพ่ือมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 

3. ควำมเป็นมำของปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน:  

อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในปัจจุบัน โดยรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดย
ใจความเน้นไปในทางแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหา 

4. กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ   

การด าเนินงานที่ผ่านมา การเข้าไปด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 

5. กระบวนกำรด ำเนินงำน:  

แสดงเหตุผลทางวิชาการเก่ียวกับแผนการด าเนินงาน ขอบเขตการด าเนินการ  พร้อมทั้งระบุวิธีปฏิบัติงาน 
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเน้นในการตอบค าถามว่า  ท าอย่างไร (How) ใน
โครงการนี้ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้าง หรือติดตั้งอุปกรณ์ให้
รายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบ  

6. ผลประโยชน ์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร:  

ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดว่าจะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจ านวนเป้าหมายและ
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการด าเนินโครงการฯ เปรียบเทียบ
สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินโครงการฯ 

7. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
  

ระบตัุวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินความส าเร็จ 
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8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรและแผนปฏิบัติกำร:  

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี 
แผนการด าเนินงานอาจก าหนดว่าการท างาน จะด าเนินการ อย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้ 
โดยการระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วง
ระยะเวลาการท างาน เช่น 

รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

หมายเหต ุ
1 2 3 …… 12 13 14 ………. 24 

๑. ลงนามในข้อตกลง           
๒. …………………………            
๓. …………………………           
๔. …………………………           
๕. …………………………           
๖. รายงานความก้าวหน้า           
๗. ติดตามและประเมินผล           

 

9. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรติดตำมและกำรประเมินผล:  

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลและประเมินผลของ
โครงการในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ  เช่น 

การรายงาน ก าหนดเวลาส่ง งานที่ส่งมอบ 
รายงานครั้งที่หนึ่ง  1. ……………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………. 
 

รายงานครั้งที่สอง   1. ……………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………. 
 

---   
 
 
 

รายงานครั้งสุดท้าย   1. ……………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………. 
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10. รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย:  

จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแจกแจง
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้ 

- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้ร่วมโครงการ และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ  

11.  แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร:  

 ระบุรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น 

(1) งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา........ปี เป็นเงินทั้งสิ้น............บาท โดย
แบ่งได้ ดังนี้  
รายการ ปีที.่.. ....... ........ รวม 

ค่าตอบแทน 
 -จ ำแนกรำยละเอียด  

    

ค่าใช้สอย 
 -จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่าวัสดุ 
 -จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 
 -จ ำแนกรำยละเอียด 

    

รวม     

(2) รายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด  

งวดที่ รายการที่เบิก-จ่าย จ านวนเงิน (บาท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
งวดที่…    ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
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12. ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร : 

ระบุรายละเอียดความรู้ประสบการณ์ จ านวนทีมงาน ความพร้อมในการท างาน และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 

 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ 
 ชื่อ/ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่หลักในโครงการ   
 จัดท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กร พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในแต่

ละสายงาน ตัวอย่างเช่น 
 

โครงการ............. 
 

  
คณะที่ปรึกษา  ผู้อ านวยการโครงการ  ฝ่ายบริหาร 

 
  

ฝ่ายการเงินและบัญช ี  ฝ่ายด าเนินงาน  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 

13. ประวัติและประสบกำรณ์ของบุคลำกรหลักของโครงกำร 
 

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรที่ร่วมบริหารโครงการของแต่ละบุคคล 

14. เอกสำรสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

กรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการมีการอ้างถึงเทคโนโลยีหรือผลการศึกษาวิจัยที่จะน ามาใชใ้นโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุน ให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าวไว้ในหมวดเอกสารสนับสนนุอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงเอกสาร
อื่นๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้การด าเนนิงานโครงการลักษณะเดียวกันนี้ใน
ประเทศอ่ืนๆ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ.  

หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



 

 

 
 
 
 
 
 

หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผน.............................................. 
กลุ่มงาน.............................. 

ปีงบประมาณ .............. 
ที่ ..................... 

 
 
 

 
 
 

โครงการ............................................. 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 

(ชื่อหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรทนุ) 
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หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผน....................................... 
กลุ่มงาน............................ 
ปีงบประมาณ ..................... 

ที่ ........................... 

ข้อ1. ผู้เบิกเงินกองทุนหมายถึงส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ข้อ2. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนหมายถึง ............................................ 

ข้อ3. ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงให้และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตกลงรับทุนสนับสนุนเพ่ือน าไปใช้จ่าย
ในการด าเนิน“โครงการ...........................................”ดังรายละเอียดโครงการตามที่ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข1ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เห็นชอบ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ --/-- 
(ครั้งที่ --) เมื่อวันที่ .................... ได้อนุมัติไว้แล้ว ในวงเงิน ..................... บาท (..............................บาทถ้วน) โดย
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้มีหนังสือยืนยันที่จะด าเนินการตามเงื่อนไขของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 2 

ข้อ4. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือยืนยันการขอรับทุน 

เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข จ านวนหน้า 
1. ข้อเสนอโครงการ  
2. ส าเนาหนังสือยืนยันการขอรับทุน  
3. รายชื่อคณะท างานในโครงการ  
4. การจ่ายเงินและผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน  
5. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  
6. แนวทางการปฏิบัติทางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง  
7. แนวทางการการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
8. หลักการบัญชีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน  
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ข้อ5. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินโครงการตามข้อ3โดยมีก าหนดเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
ภายในระยะเวลา – เดือนนับตั้งแต่วันที.่.................................. 

หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ก าหนดใน
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 โดยไม่ยื่นเรื่องเพ่ือชี้แจงต่อผู้เบิกเงินกองทุนด้วยเหตุผลอัน
สมควรผู้เบิกเงินกองทุนสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อ 13 และจะออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่
สามารถให้ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆนั้นระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุนผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต่อไป 

ข้อ6. ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรกหากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินโครงการตามข้อ 3 ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส่งเงินคืนผู้เบิกเงินกองทุนหรือหากผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนประสงค์จะเก็บไว้ใช้ต่อไปต้องยื่นเสนอขอยกเว้นการน าส่งเงินดังกล่าวต่ อผู้เบิกเงินกองทุน
เพ่ือพิจารณาตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนจะเห็นสมควร 

ข้อ7. การเปลี่ยนแปลงรายการระยะเวลาการด าเนินการไปจากรายละเอียดโครงการตามข้อ 3 ผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 15 วันนับ
แต่เหตุนั้นเกิดขึ้นเพ่ือทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนแผนของโครงการ
ตามท่ีสมควรก่อนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินงานต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือ
ยืนยันหมายเลข 3 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเรื่องต่อผู้เบิกเงินกองทุนอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าวซึ่งผู้เบิกเงินกองทุนมีสิทธิในการขอประวัติของบุคคลที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน
เสนอมานั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วและไม่ท า
ให้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการลดลง 

ข้อ8. ผู้เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตามก าหนดเวลาและเงื่อนไขใน
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 โดยผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องควบคุมการใช้เงินทุนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 6 
ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐานและทะเบียนคุมการรับ -จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไว้เพ่ือให้ผู้เบิก
เงินกองทุนตรวจสอบได้หรือตามท่ีผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 

ข้อ9. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานผลการด าเนินโครงการและรายงานการเงินต่อผู้เบิก
เงินกองทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 โดยมีแนวทางการ
รายงานตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 7 และ 8 ตามล าดับ 

ข้อ10. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนหรือบุคคลที่ผู้เบิกเงินกองทุน มอบหมาย
เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนหรือสถานที่ท่ีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ด าเนินการอยู่เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน  
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ข้อ11. ผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้โดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะตกลงกันเรื่องการแบ่ง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นในภายหลัง 

ข้อ12. ทรัพย์สินใดๆที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจัดซื้อตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการตามข้อ3. โดยใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุน 

ข้อ13. การระงับงานชั่วคราวและการระงับการให้การสนับสนุน 

13.1 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนระงับงานชั่วคราวหรือระงับการ
ให้การสนับสนุนตามหนังสือยืนยันฉบับนี้ได้หากผู้เบิกเงินกองทุนเห็นว่าผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้นี้โดยผู้เบิกเงินกองทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนทราบล่วงหน้า  60 
วัน ก่อนการระงับงานชั่วคราวหรือการระงับการให้การสนับสนุน 

13.2 เมื่อมีการระงับการให้การสนับสนุนตามข้อ 13.1 ผู้เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการด าเนินโครงการที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้
ด าเนินการไว้ตามข้อเสนอโครงการตามข้อ 3. และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้จัดซื้อด้วยเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนให้แก่ผู้เบิก
เงินกองทุนทั้งหมด 

ข้อ14. การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 

ผู้เบิกเงินกองทุนขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโครงการและเรียกเงินสนับสนุนคืนจากผู้ได้ รับ
จัดสรรเงินกองทุนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นสมควรหากผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนน าข้อเสนอโครงการที่ได้ตกลงท าตามสัญญานี้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆโดย
มิได้รับความยินยอมจากผู้เบิกเงินกองทุน 

ข้อ15. หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้และขอ
ปิดโครงการฯผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมร่วมรับผิดชอบในส่วนค่าบริหารโครงการที่เกิดขึ้นโดยคิดเป็น
สัดส่วนของปริมาณงานที่ไม่สามารถท าได้จริงเทียบกับปริมาณงานท่ีได้เสนอไว้กับกองทุนฯ 

ข้อ16. เมื่อโครงการเสร็จสิ้นหรือมีการระงับการให้การสนับสนุนตามข้อ 13 ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนจะต้องปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนผู้เบิกเงินกองทุนภายใน
30วันนับจากวันที่สิ้นสุดโครงการหรือวันที่ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการด าเนินโครงการตามข้อ 13.2 

ข้อ17. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญที่สนพ. แต่งตั้งได้ร่วมรับทราบความก้าวหน้า
ของโครงการฯเป็นระยะๆทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้การด าเนินการส่งเสริมคลาดเคลื่อนไปจากแผนการด าเนินงานที่
ได้เสนอไว้ 
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ข้อ18. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนจะระบุข้อความว่า "ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ19. หนังสือยืนยันฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับซึ่งผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นส าคัญโดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้ รับจัดสรร
เงินกองทุนต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

ลงชื่อ................................................................ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
(....................................................) 

-ต าแหน่ง- 
วันที่........................................... 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Page 5 

เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข1 บป. 021/2558 
หน้า1/2 

 

สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
 

 
ชื่อ โครงการ........................................... 
หน่วยงาน  
แผนงาน แผน...................................... กลุ่มงาน................... ปีงบประมาณ............... 
 

(1) หลักการและ
เหตุผล 

-  

(2)วัตถุประสงค ์ -  

(3) ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

-  

(4) ระยะเวลา เป็นเวลา -- เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุน 

(5) งบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท  โดยแบ่งเป็น 
- รายการที่ 1 .................... บาท 
- รายการที่ 2 .................... บาท 

 
(6) ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
-  

 
 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Page 6 

เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข2 บป. 021/2558 
หน้า1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งมติจากหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข2 บป. 021/2558 
หน้า2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือตอบรับยืนยันการด าเนินโครงการจากหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ  
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข3 บป. 021/2558 
หน้า1/1 

 

รายชื่อคณะท างานในโครงการ 

   
ล าดับที่ ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งรับผิดชอบในโครงการ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Page 9 

เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข4 บป. 021/2558 
หน้า 1/3 

 

การจ่ายเงิน 

จัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการ
ด าเนิน “โครงการ...........................................”เป็นจ านวนเงิน ................... บาท (........................บาทถ้วน) 
โดยแบ่งงวดการช าระเงิน ดังนี้ 
 

 งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินทั ้งสิ ้น ....................บาท (..................................บาทถ้วน) ผู้เบิก
เงินกองทุนจะจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุน 
 
 งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...................บาท (..................................บาทถ้วน) ถึงก าหนดจ่าย
ภายใน 30 วัน เมื่อผู้เบิกเงินกองทุนให้ความเห็นชอบในรายงานฉบับที่.... พร้อมทั้งรายงานการเงิน ตามที่ผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้รายงานการด าเนินโครงการตามแผนงานตลอดระยะเวลา ............. เดือน เสนอต่อ 
ผู้เบิกเงินกองทุนแล้ว 
 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...................บาท (..................................บาทถ้วน) ถึงก าหนดจ่าย
ภายใน 30 วัน เมื่อผู้เบิกเงินกองทุนให้ความเห็นชอบในรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงานการเงิน 
ตามที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้รายงานการด าเนินโครงการตามแผนงานตลอดระยะเวลา ............. เดือน 
เสนอต่อ ผู้เบิกเงินกองทุนแล้ว 

 
  หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่จัดท ารายงานแผนการด าเนินงานเสนอต่อผู้เบิกเงินกองทุน หรือ
หากรายงานดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้ได้รับจัดสรรไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าบอกกล่าวของผู้เบิก
เงินกองทุนภายในระยะเวลาที่ผู้เบิกเงินกองทุนก าหนด โดยไม่ยื่นเรื่องเพ่ือชี้แจงด้วยเหตุผลอันสมควร ผู้เบิก
เงินกองทุนสงวนสิทธิในการออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นั้น ระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข4 บป. 021/2558 
หน้า 2/3 

 
ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน 

 

 
บัญชีโครงการ “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครง

การ...........................................”  
 

เลขที่บัญชี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  
 

ธนาคาร/สาขา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา  
 

ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 

 เงื่อนไขการสั่งจ่าย  ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นลงนามร่วมกัน 2 ใน 4 ท่าน 
 
 
 
 
 
 

                      ลงชื่อ .............................................. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
(........................................) 

-ต าแหน่ง- 
วันที่.......................................... 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข4 บป. 021/2558 
หน้า 3/3 

 
 
 
 
 
 

 
ส าเนาหน้าสมุดบัญชีของโครงการ
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข5 บป. 021/2558 
หน้า 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ในการติดต่อประสานงาน ขอเบกิเงิน เป็นต้น 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 6 บป. 021/2558 
หน้า 1/1 

 

แนวทางการปฏิบัติทางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง 

1. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจชื่อบัญชีกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการ........................................... และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ผู้เบิก
เงินทราบเพ่ือผู้เบิกเงินกองทุนจะได้โอนเงินจัดสรรเข้าบัญชีให้ต่อไป 

2. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข5ต้องยื่น
หนังสือขอเบิกเงินกับผู้เบิกเงินกองทุนทุกครั้งที่ต้องการขอเบิกเงินแต่ละงวดของแผนการใช้เงิน 

3. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหรือก่อหนี้ผูกพันตามแผนการด าเนิน
โครงการภายในวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติรายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับกิจกรรมใดให้ใช้ส าหรับ
กิจกรรมนั้นผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะโอนหรือน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนโดยที่ผู้เบิกเงินกองทุนยังมิได้ให้
ความเห็นชอบก่อนนั้นมิได้ 

4. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนโดยผู้มีอ านาจสั่งจ่ายตามรายชื่อที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข4เท่านั้น 

5. วิธีการเก็บรักษาเงินการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
หน่วยงานของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส าหรับการบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่กระทรวงการคลังก าหนดเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข8 

6. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเสนอส าเนาสมุดบัญชีซึ่งแสดงรายการการฝากและถอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

7. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องให้ความร่วมมือกับผู้เบิกเงินกองทุนในการตรวจสอบบัญชีของโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการหรือตามท่ีผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 
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แนวทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข4โดยประเด็นหลักในการรายงานประกอบด้วย 

รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่............................................................ถึงวันที่............................................................. 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

2. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
- รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในงวดนั้น 
- ผลของการด าเนินกิจกรรมเปรียบเทียบกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ 

3. ปัญหาระหว่างการด าเนินงาน 
- ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- การแก้ไขปัญหา 

4. สรุปรายงานการเงิน 
(โดยส าเนาจากรายงานการเงินชุดที่รายงานต่อฝ่ายกองทุนฯใช้เฉพาะเดือนสิ้นสุดของงวดที่ได้
รายงานความก้าวหน้าครั้งนั้น) 

- ตามแบบ4.1 
- ตามแบบ4.2 
- ส าเนาสมุดบัญชีแสดงรายการการฝากและถอนเงินที่ได้รับจัดสรร 
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ระบบบัญชีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 

1. ให้หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนบันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนตาม
แบบ4.1และรายงานรับจ่ายเงินกองทุนประจ าเดือน/โครงการตามแบบ4.2และส่งให้ผู้เบิก
เงินกองทุนภายในวันที่5ของเดือนถัดไปเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและการท า
รายงานเสนอสนพ. 

2. ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส าเนารายงานแบบ4.1และแบบ4.2ตามข้อ1เฉพาะเดือนที่มีการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการพร้อมทั้งส าเนาสมุดบัญชีแสดงรายการการฝากและถอนเงินที่
ได้รับจัดสรรเป็นเอกสารแนบของการรายงานก้าวหน้าครั้งนั้นด้วย 
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แบบ 4.1 

หน่วยงาน……………………………………………………………… 
ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโครงการ…………………………………………………... ปีงบประมาณ…………………………….. 
ระยะเวลา…………………..ปีเริ่มตั้งแต่……………..……………………………… สิ้นสุด………………………………… 

                 
                 

วัน เดือน ป ี รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

เงินรับจาก
กองทุนฯ ดอกเบ้ียรับ รวมรับ ค่า.......... ค่า.......... ค่า.......... ค่า.......... ค่า.......... ค่า.......... ส่งคืน 

รวมจ่าย เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร รวม 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
        

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

        
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
        

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

        
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
        

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

        
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
        

  รวมเดือนนี ้                               
  รวมแต่ต้นโครงการ                               
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แบบ 4.2 

หน่วยงาน…………………………….. 
รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโครงการ....................................... 
โครงการ.........................................................ปีงบประมาณ……….. 

ประจ าเดือน…………….. พ.ศ. ………… 
 

  
  

    เดือนนี้ 
รวมแต่ต้น
โครงการ 

เงินคงเหลือยกมา (เงินฝากธนาคารเลขที่ …………………)       
บวกรับเงินกองทุน       
ดอกเบี้ยรับ       

รวมรับ       

หักรายจ่าย       
        ……………………..       
        ……………………..       
         …………….……….       
คืนเงินเหลือจ่าย - เงินต้น       
                                     - ดอกเบี้ย       

รวมจ่าย       

เงินคงเหลือยกไป (เงินฝากธนาคารเลขที่ ………………..)       
        

ที…่…………………….ลงวันที่…………………….. 
   เรียนผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   ขอส่งรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ าเดือน................. 

โครงการ..........................................มาเพ่ือโปรดทราบ 
   

    
 

ลงชื่อ…………………………….......... 

 
             (หัวหน้าหน่วยงาน) 

 


	SF-0358-402 Annex 0
	App-Index_Part1
	App-ก-EEP2015-กพช.
	App-Index_Part2
	App-ข-AEDP2015-กพช._14.09.2015
	App-Index_Part3
	App-ค-1-ระเบียบการจัดสรร ฉบับที่1
	App-ค-2-ระเบียบการจัดสรร ฉบับที่2
	App-ค-3-ระเบียบการจัดสรร ฉบับที่3
	App-Index_Part4
	App-ง-Project Proposal_Guide
	App-Index_Part5
	App-จ-Agreement-Form

