แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่ งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ” และมาตรการ 9 ในวาระเริ่มแรก
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎี กานี้
ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB)
สรุปสาระสาคัญของแผน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นการ
จั ด ท าให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ประกอบด้วย ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานกั บ แผน ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ แผนระดั บ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนระดั บ ที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนระดับที่ 3 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy
Blueprint: TIEB) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบั ติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ กระทรวงพลังงาน และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี วาระแรก
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สามารถผลักดันและ
บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑

ส่ ว นที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (หลัก)
(๑) เป้าหมาย
(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้
คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(1.2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผล
กระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(1.3) ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งการเติ บ โต บนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
(1.4) ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ านทรัพ ยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
พัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุก ภาค
ส่ ว นดู แ ลภั ย พิ บั ติ จ ากน้ าทั้ ง ระบบ พั ฒ นาความมั่ น คงทางพลั ง งานอย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เน้ น ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กที่ ค านึ ง ถึ งการพั ฒ นาอย่ า งเหมาะสม ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่ นคงและปลอดภัย และ
เป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
(2.1.1) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้มี
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นใน
ระบบได้ อ ย่ า งมั่ น คงและมี เสถี ย รภาพ พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานใน
ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาค
ครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒

สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2.1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
โดยสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ต้น ทุน พลั งงานของประเทศด้วยการส่งเสริมผ่ านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้ ง
มาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและ
บั งคับ ใช้ กฎหมายเกี่ ย วกับ การก่ อสร้ างและออกแบบอาคาร มี การรณรงค์แ ละให้ ค วามรู้ความเข้าใจกั บ
ประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสี
เขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รักษ์พลั งงานมี นโยบายในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงานของประเทศ
เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เพิ่มสัดส่วนการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการองค์กร
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(๑) เป้าหมาย
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
(1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้า
ทายที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ ๔ ที่ เป็ น ผลของการหล่ อ หลอมเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น วงกว้ า งและลึ ก ซึ้ ง ทั้ ง ระบบอย่ า งที่ ไม่ เคยปรากฏมาก่ อ นประเทศไทยจึ งจ าเป็ น ต้ อ ง
เปลี่ ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒ นาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มี
ทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓

(2.2.1) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการ
พึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรม
ความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่างๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในบริบทด้านความมั่นคง
และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิตเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ
พร้อมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมและปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจากการท า
ธุรกิจดิจิทัล ส่งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อม
ไปกับการเพิ่มสั ดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อก ให้ มีความสมดุลและเกิดความมั่ นคง
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒ นาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่ เป็นเทคโนโลยีสองทาง
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานมีนโยบายส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศ พัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่ เป็นฐานการผลิตสินค้าพลังงานและวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม

๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)
(๑) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีนโยบาย แผนงานโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มี
ความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริม/สนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน ทั้งพลังงานไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่
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เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า ภาคขนส่ง ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
 แนวทางการพัฒนา
1) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบ
ให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสมและทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
2) ส่งเสริมให้ เกิดการพั ฒ นาเทคโนโลยี ปั จจัยแวดล้อม และสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัด
การพลั งงานอัจ ฉริย ะเพื่อน าไปสู่ การผลิ ตและการใช้พลั งงานที่ มีประสิ ทธิภ าพ มี เสถียรภาพ และทัน กับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
3) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า
พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิ งชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้า
ใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อผู้ใช้ ไฟฟ้าราย
อื่นๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งกากับดูแลให้สามารถควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้
แบบเรียลไทม์ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
4) ส่ งเสริม การวิจัย พั ฒ นา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ านพลั งงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีที่เ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
และการนามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการ
กระจายศูนย์มากขึ้น
5 ) สนั บ สนุ น การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ พ ลั ง งานในภ าค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิด
จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
6) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกากับดูแลให้ส่งเสริม
การแข่งขัน ในกิจการพลั งงาน สอดคล้ องกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป และส่ งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์
พลั งงาน รวมทั้งบริห ารจั ดการและใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ย์สิน หรือโครงสร้างพื้ นฐานด้านพลังงานให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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 เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561-2565

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1) การใช้ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้าลดลง

สัดส่วนของการใช้ก๊าซ
ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 60
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
(เฉลี่ยร้อยละ)
2) การใช้พลังงานทดแทนที่ สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ร้อยละ 15-18 ร้อยละ 19-22 ร้อยละ 23-25 ร้อยละ 26-30
ผลิตภายในประเทศเพิม่
ทดแทนที่ผลิตได้
มากขึ้น
ภายในประเทศในการผลิต
ไฟฟ้า ความร้อนและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ย
ร้อยละของพลังงานขั้น
สุดท้าย)
3) ประสิทธิภาพการใช้
ค่าความเข้มข้นการใช้
๗.๔๐ พันตัน
๖.๙๓ พันตัน
๖.๔๕ พันตัน
๕.๙๘ พันตัน
พลังงานของประเทศ
พลังงาน (พันตันเทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เทียบเท่า
เพิ่มขึ้น
น้ามันดิบ/พันล้านบาท)
น้ามันดิบ/
น้ามันดิบ/
น้ามันดิบ/
น้ามันดิบ/
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
4) การปรับปรุงและพัฒนา จานวนแผนงาน และ/หรือ
อย่างน้อย ๘
อย่างน้อย ๓
อย่างน้อย ๓
อย่างน้อย ๔
ระบบไฟฟ้าของประเทศให้ โครงการที่กาลังพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/
แผนงาน/
แผนงาน/
มีประสิทธิภาพด้วย
โครงการนาร่อง /
โครงการ (รวม
โครงการ
โครงการ (รวม
เทคโนโลยีระบบโครงข่าย โครงการที่มีการใช้งานที่
เป็น ๑๑
(รวมเป็น ๑๔
เป็น ๑๘
สมาร์ทกริด
เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
แผนงาน/
แผนงาน/
แผนงาน/
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
โครงการ)
โครงการ)
ในแต่ละระยะ (แผนงาน/
โครงการ)

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีแนวทาง แผนงานโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายของแผนงานย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน
เป้าหมายที่ 2 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
(1) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบติดตามและประเมินผล
ข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
(2) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิ ต/การใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิ ต
ไฟฟ้าและผลิตความร้อน
- โครงการการศึกษาวิจัยและสาธิตการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดใน
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก ทดแทนเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล (Wood Pellet
Electric Generator)
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- โครงการการส่ งเสริมการใช้พลั งงานทดแทนและอนุ รักษ์ พ ลั งงาน
ให้กับกาลังพลในค่ายทหาร
- โครงการการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
- โครงการระบบผลิ ต ไฟฟาจากพลั งงานทดแทน โครงการอนุ รัก ษ
ระบบนิ เวศป่ า ไม้ ห้ ว ยลู่ ตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
- โครงการสนั บ สนุ น ระบบผลิ ต ความร้อ นเสริม โรงอบแห้ งพลั งงาน
แสงอาทิตย์
เป้าหมายที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
(1) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สร้างกลไกการกากับ สนับสนุนให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- โครงการการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
- โครงการก ากั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)
- โครงการกากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสาหรับอาคาร
ควบคุมภาครัฐและภาคเอกชน
- โครงการสงเสริ ม และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน
กลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภฯ เฉลิมพระเกียรติ
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
๑) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นสนั บ สนุ น พลั งงานทดแทนเพื่ อ การส่ งเสริ ม การ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้
โตเร็วสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
1.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1.1) บู ร ณาการข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปลู ก ไม้ โตเร็ ว ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.2) กาหนดพื้นที่สาหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรกพิจารณาพื้นที่
ปลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอก่อน)
1.1.3) เผยแพร่เกี่ ย วกับ ไม้ โตเร็ว เช่ น ยู คาลิ ป ตั ส สนประดิพั ท ธ์
สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น
1.1.4) สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และคาแนะนา
ในการปลูกไม้โตเร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน
1.1.5) สนั บสนุ นการตั้ งวิ สาหกิ จชุ มชน/สหกรณ์ การเกษตร ผลิ ต
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๗

1.1.6) กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
1.1.7) ออกมาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแบบ
Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm
1.1.8) ดาเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปลูกไม้โตเร็ว
ทดแทนในส่วนที่ตัดไปใช้งาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕64) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘

1.2) กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

๑

๒

๓

๔

กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

บูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
โตเร็วร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดพื้นที่สาหรับ
ปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก
พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้
โรงไฟฟ้าเดิมที่มี
เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ
ก่อน)
เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส
สนประดิพัทธ์ สะเดา
กระถินณรงค์ กระถิน
เทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น
สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้
ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และ
คาแนะนาในการปลูกไม้
โตเร็วให้กับเกษตรกร/
ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วงเงิน*
ล้านบาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ฐานข้อมูลศักยภาพและ
แผนที่พื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ
พื้นที่ที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมในการส่งเสริม
ให้ปลูกไม้โตเร็ว

การพัฒนาฐานข้อมูลและ
แผนทีพ่ ื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ
การส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วในพื้นที่ที่เหมาะสม

คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว

เกษตรกร/ผูส้ นใจมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ไม้โตเร็วและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้

แหล่งเงิน

๔

กษ./มท./ทส./พพ.

พพ./กรมวิชาการ
เกษตร/กรมพัฒนา
ที่ดิน/
กรมส่งเสริม
สหกรณ์/สปก./
กรมป่าไม้/
GISTDA
พพ./กรมวิชาการ
เกษตร/กรมพัฒนา
ที่ดิน/กรมป่าไม้
พพ./กรมวิชาการ
เกษตร/กรมพัฒนา
ที่ดิน/กรมป่าไม้

- ระบบขึ้นทะเบียนจดแจ้ง การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง
พื้นที่การปลูกและตัดไม้โต พื้นที่การปลูกและตัดไม้
เร็ว
โตเร็ว
- คู่มือการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว

๙

1.3) เป้าหมายกิจกรรม
1.3.1) หน่ ว ยงานภาครัฐ มี แ นวทางการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาพลั งงาน
ชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.3.2) มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจร
ที่มีประสิทธิภาพ
1.3.3) ประชาชนมีค วามเข้าใจยอมรับ โครงการพลั งงานชีว มวลและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้
1.3.4) มี ม าตรฐานเชื้ อ เพลิ งชี ว มวลไม้ โ ตเร็ ว และตลาดกลางซื้ อ ขาย
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๐

2) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นสนั บ สนุ น พลั งงานทดแทนเพื่ อ การส่ ง เสริ ม การ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปที่ 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนา
ขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
2.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.1) มี ก ารออกกฎหมาย กฎกระทรวงบั งคั บ ใช้ วิธี ก ารแยกขยะ
การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม
2.1.2) จัดทานโยบายที่ชัดเจนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเพิ่มการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.3) ก าหนดแนวทางการบริห ารการจั ด การขยะทั้ งในองค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ กและมีปริมาณขยะไม่มากนัก รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดใหญ่และมีปริมาณขยะมาก
2.1.4) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้ง โรงไฟฟ้าขยะที่
เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่
2.1.5) จัดทาแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๑

2.2) กิจกรรม
ระยะเวลา
ดับ

๑

๒

๓

กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

ภาครัฐ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมจัดลาดับ
ความสาคัญของกลุ่ม
พื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการนาขยะ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟ้า
ออกกฎหมายให้มีการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ระหว่างทาง
ปลายทาง และก่อนการ
นาไปกาจัดทุก
เทคโนโลยี เพื่อ
Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลด
มลพิษ จึงควรมีการฝัง
กลบเฉพาะขยะไม่ย่อย
สลาย (Inert Waste)
เท่านั้น
ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชน
ที่มีประสบการณ์ และ
ความพร้อมด้านการเงิน
มาลงทุนในโครงการ
จัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วงเงิน*
ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ล้านบาท

๔

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน

ได้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ ขยะส่วนใหญ่ได้
ตั้งโรงไฟฟ้า และ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF
แทนการนาไปฝังกลบ
(Refuse Derived Fuel)

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
บริหารการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กที่มี
ขยะน้อย และ ขนาดใหญ่
ที่มีขยะมาก

งบประมาณ มีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
แผ่นดิน
จากขยะอย่างมี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก

มีกฎหมาย หรือ
กฎกระทรวงบังคับใช้
ให้มีการจัดเก็บ ขนส่ง
และ คัดแยกขยะ เพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมภายใน ๒ ปี

มีแนวทางและรูปแบบ
(Model) ในการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยดึงภาคเอกชนเข้า
๑๒

ระยะเวลา
ดับ

กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

วงเงิน*
ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ล้านบาท

๔

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

ภาคเอกชน
๔

๕

๖

เสนอทางเลือก
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการ
กาจัดและใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากขยะและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมพร้อม
มาตรการในการ
ดาเนินงาน
สร้างความเข้าใจและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการ
ดาเนินการ
ลดขั้นตอนการคัดเลือก
เอกชนเพื่อเข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง

ให้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบประมาณ มีโรงไฟฟ้าจากเทคโนโลยี มีโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี
แผ่นดิน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นแบบซึ่งเหมาะสม
งบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการ กับแต่ละพื้นที่ เพื่อ
จากท้องถิ่น
ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย นาไปบูรณาการและ
การร่วมลงทุน จากเชื้อเพลิงขยะ
ขยายผลต่อไป
จาก
ภาคเอกชน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ท้องถิ่น การ
ร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน

ประชาชนมีความรู้ความ ประชาชนไม่ต่อต้าน
เข้าใจในการบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ขยะและประโยชน์จาก
การนาขยะมาใช้ผลิตไฟฟ้า
องค์กรปกครองส่วน
มีโครงการพลังงาน
ท้องถิ่นสามารถคัดเลือก ขยะเพิ่มขึ้นไม่น้อย
และลงนามสัญญากาจัด กว่าร้อยละ ๕๐
ขยะกับภาคเอกชนภายใน
๑ ปี

ที่มา: แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ * ไม่สามารถระบุวงเงิน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๓

2.3) เป้าหมายกิจกรรม
2.3.1) ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.3.2) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน
2.3.3) มีโรงไฟฟ้าขยะที่ช่วยลดปัญหา ขยะล้นเมือง/กาจัดผิดวิธี
2.3.4) เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๔

3) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นสนั บ สนุ น พลั งงานทดแทนเพื่ อ การส่ งเสริ ม การ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
3.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1.1) ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
3.1.2) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการ
ปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
3.1.3) ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่
3.1.4) จั ด ท าร่ า ง แก้ ไขพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งพลั ง งาน
ควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม
3.1.5) แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่าย
จาหน่าย
3.1.6) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ห น่ ว ยงานราชการ ให้
สามารถติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเช่า
ซื้อ (Leasing) หรือการให้บุคคลที่สาม มาลงทุนและทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
3.1.7) จั ด ตั้ ง ห น่ ว ยงาน One Stop Service ที่ สามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้
3.1.8) พิ จ ารณาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั งงานจากแสงอาทิ ต ย์ ข อง
ประเทศไทยเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผน AEDP๒๐๑๕
3.1.9) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีโซลาร์รูฟ ให้มีมาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐานผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟ รวมทั้งมาตรการการ
บริหารจัดการกากของเสียเมื่อหมดอายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๕

3.2) กิจกรรม
กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

วงเงิน*
ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

ตัวชี้วัด

มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี
เกิดการว่าจ้างงานและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ต่างๆ ในประเทศจาก
ธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น
อุตสาหกรรมการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่
ฯลฯ
ลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน
และเวลา ในการขอ
เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า
มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี

มีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ
ต่างๆ เพื่อรองรับ
อานวยความ
สะดวกในการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี
ที่ลดขั้นตอน ลด
เวลา ลดค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าปัจจุบัน

๔

๑

ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการโซลาร์
รูฟเสรี

สานักงาน กกพ.

งบของ
หน่วยงาน

๒

ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อ การใช้
บริการ และการ
ปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว
รวมถึงการกาหนด
อัตราค่าบริการ ในการ
ใช้หรือการเชื่อมต่อที่
เหมาะสม และเป็น
ธรรม สาหรับโซลาร์รูฟ
เสรี (การมีผลบังคับใช้

การไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย
สานักงาน กกพ.

งบของ
หน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย
แหล่งเงิน

มีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศต่างๆ เพื่อ
รองรับ อานวยความ
สะดวกในการติดตั้ง
โซลาร์รฟู อย่างเสรี
ที่ลดขัน้ ตอน ลด
เวลา ลด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ปัจจุบัน สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ
ของฝ่ายจาหน่ายได้
๑๖

กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

๓

๔

๕

๖

ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตจากโซลาร์รูฟและ
นากลับมาใช้ใหม่

วงเงิน*
ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

๔

สานักงาน กกพ.
พพ.

งบของ
หน่วยงาน

เริ่มมีการใช้แบตเตอรี่
เก็บสะสมไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟกันอย่าง
แพร่หลาย

แก้ไขพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง พลั ง งาน
ควบคุ ม โดยให้ โซลาร์
รู ฟ ที่ มี ข น าด ไม่ เกิ น
๑,๐๐๐ kWp ไม่ เ ป็ น
พลังงานควบคุม
แก้ ไ ขระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การเชื่ อ มต่ อ โซลาร์ รู ฟ
กั บ ร ะ บ บ ข อ ง ฝ่ า ย
จาหน่าย

สานักงาน กกพ.
พพ.

งบหน่วยงาน โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่
เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่
ต้องขอใบนุญาตผลิต
พลังงานควบคุม

การไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย
สานักงาน กกพ.

เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์
รูฟ

ทุกกระทรวง
กรม รัฐวิสาหกิจ
และ เอกชน

งบหน่วยงาน มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์ รู ฟ ระหว่ า ง
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่ วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี
งบหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
งบประมาณ จิตสานึกในการมีส่วน
ท้องถิ่น
ร่วมในการผลิตพลังงาน
ทดแทน โดยการติดตั้ง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แหล่งเงิน

มีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ
รองรับอานวย
ความสะดวกในการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรีทลี่ ด
ขั้นตอน ลดเวลา
ลดค่าใช้จ่าย
มากกว่าปัจจุบัน
มีกฎหมายที่แก้ไข
มีผลบังคับใช้จริง

มีระเบียบของการ
ไฟฟ้า ที่แก้ไขเสร็จ
แล้ว
มีการติดตั้งโซลาร์
รูฟได้อย่าง
แพร่หลายและเสรี
ทั้งบนหลังคาบ้านที่
๑๗

กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

วงเงิน*
ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แหล่งเงิน

๔

โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อ อยู่อาศัยและ
ใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือ
อาคารพาณิชย์
อาคารของตนเอง
ทั่วไป
๗

๘

ให้กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อ
จัดจ้างให้หน่วยงาน
ราชการสามารถติดตั้ง
Solar Rooftop เพื่อ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้า
ของส่วนราชการใน
หลากหลายรูปแบบ
จัดตั้งหน่วยงาน One
Stop Service ที่
สามารถออกใบอนุญาต
การผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟได้

กรมบัญชีกลาง

สานักงาน กกพ.
พพ.
กรอ.
สนพ.
กฟผ.
กฟน.
กฟภ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

มีหน่วยงาน
ราชการที่ให้บริการ
แบบ One Stop
Service ในการขอ
อนุญาตติดตั้ง
โซลาร์รูฟ และลด
ขั้นตอนความ
ซ้าซ้อนต่างๆ ลง

ที่มา: แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ * ไม่สามารถระบุวงเงิน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๘

3.3) เป้าหมายกิจกรรม
3.3.1) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก ในการมี ส่ ว นร่ว มในการผลิ ต
พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง
3.3.2) มี การซื้อขายไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต จากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน
เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี
3.3.3) เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจาก
ธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
3.3.4) โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๙

4) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นสนั บ สนุ น พลั งงานทดแทนเพื่ อ การส่ งเสริ ม การ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
ระยะ 20 ปี
4.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1.1) การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.1.2) กาหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
4.1.3) กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการลดผลกระทบ
กับผู้เกี่ยวข้อง
4.1.4) บูรณาการการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๐

4.2) กิจกรรม
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

๔

๑

การปรับข้อมูลต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน (ความต้องการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง (BAU) )

สนพ.
พพ.
ธพ.

๒

ปรับแผน AEDP และ Oil
Plan โดยกาหนด
โครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่งตามหลัก
แนวคิดคณะกรรมการ
ปฏิรูป
กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการและมาตรการ
ลดผลกระทบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง

พพ.
ธพ.

๓

พพ.
สนพ.
ธพ. กษ.
อก. วท.
พณ.

วงเงิน*
ล้าน
บาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่ง
เงิน

รัฐบาลมีแผนการใช้เชื้อเพลิง
ภาคขนส่งที่เหมาะสมกับ
ประเทศ และเป็นทิศ
ทางการพัฒนาของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
พลังงาน และอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศ
แผน AEDP และ Oil Plan
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และโครงสร้างการ
ใช้พลังงานภาคขนส่งตาม
หลักแนวคิดคณะกรรมการ
ปฏิรูป

มีการปรับปรุงแผน AEDP และ Oil
Plan ด้านโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่งภายใน ๒ ปี

แผน AEDP และ Oil Plan ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ

แนวทางและมาตรการลดผลกระทบ
มีการกาหนดแนวทาง
ดาเนินการและมาตรการลด กับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ยกเลิกการใช้ LPG ภาคขนส่ง
ผลกระทบกับผูเ้ กี่ยวข้อง
- กากับและส่งเสริม NGV ในภาค
ขนส่ง (เฉพาะกลุ่มขนส่งขนาดใหญ่)
- ส่งเสริมเอทานอล ไบโอดีเซล

ที่มา: แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ * ไม่สามารถระบุวงเงิน/แหล่งวงเงิน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๑

4.3) เป้าหมายกิจกรรม
4.3.1) ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้หน่วยงานที่
รับ ผิ ดชอบใช้เป็ น กรอบในการกาหนดนโยบายที่ เกี่ย วข้องอื่น ๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่ ว นของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อื่นๆ
4.3.2) หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจั ดหาและบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๒

5) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นการปฏิ รู ป ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
5.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1.1) จัดตั้งคณะทางานร่วม
5.1.2) ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานเสนอ กพช.
5.1.3) กาหนดตั ว ชี้ วัด ด้ านประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการ
ดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กาหนดไว้
5.1.4) กาหนดมาตรการและแนวทางให้โรงงานอุตสาหกรรมนาผล
การศึกษาและองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการต่างๆ ไปปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดนไม่ควรมุ่งใช้เฉพาะเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเท่านั้น
5.1.5) เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้
สิ ท ธิ อ อกไปอี ก ๕ ปี ตามประกาศฉบั บ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่ อ ง “มาตรการส่ งเสริ ม การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต”

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๓

5.2) กิจกรรม
วงเงิน*
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กลไกคณะทางานร่วม
๑.กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้ง
คณะทางานร่วมกัน
๒.ให้คณะทางานร่วมกาหนดตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาเนินงานและ
จัดทารายงานเสนอ กพช.
๓.ให้คณะทางานร่วมฯ เสนอให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิ
ออกไปอีก ๕ ปี ตามประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต"
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม
๑. โครงการการศึกษาแนวทางการ
บูรณาการระหว่าง กรอ. และ พพ. กลไกการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
- การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

แหล่งเงิน

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

พพ./กรอ.

พพ./กรอ.

เป้าหมาย

ล าดั บ ลาดับที่ ๑-๘
ที่ ๑-๘ งบประมาณ
รวม
แผ่นดิน/เงิน
๔๔๐ กองทุนอนุรักษ์
ล้าน
พลังงาน
บาท

๒๔

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

- การขับเคลื่อนตามแนวทาง เพื่อส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว
2. โครงการนาร่องการขยายผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหม้อน้าโดยวิศวกรด้านหม้อน้า
หรือวิศวกรพลังงาน
3. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้า
สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนในภาค
อุตสาหกรรม
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้าสาหรับ
โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler
efficiency for SMEs)
6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม
7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC)
การศึกษา FEC ในแต่ละอุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อมและนาร่องใช้ FEC ก่อน
ประกาศใช้
8. โครงการด้านพลังงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามกรอบ
ความร่วมมือของ พพ. และ กรอ.

2561
2562
2563
2564
2565
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

วงเงิน*

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

พพ./กรอ.
พพ./กรอ.
พพ./กรอ.
พพ./กรอ.
พพ./กรอ.

ที่มา: แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ * ไม่สามารถระบุวงเงิน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๕

ตัวชี้วัด

5.3) เป้าหมายกิจกรรม
ปั จ จุ บั น มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง สิ้ น จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ โรงงาน
กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเป้าหมายอันดับ
ต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) ซึ่งได้มี
การกาหนดเป้าหมายให้ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๖

6) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นการปฏิ รู ป ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภ าพ ประเด็นปฏิรูปที่ 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code: BEC)
6.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1.1) พพ. และ กรมโยธาฯ ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎกระทรวง
6.1.2) คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณา
6.1.3) คณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกรมและระดับ
กระทรวง พิจารณา
6.1.4) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน พิจารณา
6.1.5) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณา
6.1.6) คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
6.1.7) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
6.1.8) ประกาศราชกิจจานุเบกษา
6.1.9) กรมโยธาธิการฯ จัดทาประกาศควบคุมอาคาร
6.1.๑๐) พพ. ร่วมกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก เพิ่มหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
6.1.๑๑) เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
6.1.๑๒) เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
6.1.๑๓) เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
6.1.๑๔) ติดตามผลเพื่อยกระดับ BEC เข้มข้นขึ้นทุกๆ ๕ ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๗

6.2) กิจกรรม
ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๗๕

ตัวชี้วดั

แหล่งเงิน

๑.

บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้าง
ใหม่

๑.๑

กากับดูแล บังคับใช้กฎหมายให้
อาคารก่อสร้างใหม่

๑.๒

ร่วมกับสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิกเพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพ

ปี ๖๓
อาคารใหม่
พื้นที่รวม >
๕๐๐๐ ตรม

๑.๓

ตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตาม
ผล และประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ศูนย์ประสานงาน

๑.๔

พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน โดย
จัดทามาตรฐาน อบรม และขึ้น
ทะเบียน

ปี ๖๔
อาคารใหม่
พื้นที่รวม >
๒๐๐๐ ตรม

๑.๕

พัฒนายกระดับ BEC ให้ดีขึ้นทุก
๕ ปี
- งบประมาณ

พพ., โยธาฯ

เป้าหมาย

กทอ.

บังคับใช้
BEC

ปี ๖๒
อาคารใหม่
พื้นที่รวม >
๑๐๐๐๐
ตรม

[๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท]
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๒๘

ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒.

ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่

๒.๑

ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

๒.๒

สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์
พลังงาน ด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ดอกเบี้ยต่า

๒.๓

ประชาสัมพันธ์
- งบประมาณ

วงเงิน

พพ., โยธาฯ

๗๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

แหล่งเงิน

กทอ.

อาคารที่
อาคารใหม่
ออกแบบ
ลงทุนสร้าง
ตาม BEC มี
ตาม BEC
การก่อสร้าง
เร็วขึ้น

[๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท]
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๒๙

6.3) เป้าหมายกิจกรรม
อาคารที่ จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานออกประกาศ
กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)
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๓๐

7) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ด้ า นการปฏิ รู ป ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นปฏิรูปที่ 15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
7.1) ขั้นตอนการดาเนินงาน
7.1.1) พพ. จัดทาร่างแนวทางดาเนินการ
7.1.๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
7.1.๓) แต่งตั้งคณะทางาน
7.1.4) กรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะ
7.1.๕) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง
7.1.6) พพ. ดาเนินโครงการนาร่อง ESCO ภาครัฐ
7.1.7) พพ. รวบรวมประเด็ น ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง
แนวทางดาเนินการ และจัดทาระเบียบปฏิบัติ
7.1.๘) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง (ฉบับปรับปรุง)
7.1.๙) คณะทางานเห็ นชอบแนวทางดาเนินการที่แก้ไข/การออก
ระเบียบปฏิบัติกลาง
7.1.๑๐) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/ประกาศใช้ระเบียบ
7.1.๑๑) ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติกลาง ESCO ภาครัฐ
7.1.๑๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
7.1.1๓) ติดตามและประเมินผล
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๓๑

7.2 กิจกรรม
ลาดับ

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลา
ปี ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๕๒๕๖๘
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑

กิจกรรมจัดทาระเบียบ

๑.๑

จัดทาแนวทางและระเบียบ

๑.๒

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๑.๓
๑.๔

คณะทางานจัดทาแนวทางฯ
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัด
จ้าง
พพ. ศึกษาปัญหา/ปรับปรุง
ระเบียบ
คณะทางานฯ พิจารณาแก้ไข
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัด
จ้าง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
- งบประมาณ
กิจกรรมนาร่อง/ ดาเนินการ

๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ปี ๒๕๖๒

จัดจ้างที่ปรึกษา
คัดเลือกหน่วยงานนาร่อง
ดาเนินการตามแนวทาง ขั้นตอน
ฯ
คัดเลือก ESCO/ทาสัญญา
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ปี ๒๕๖๔

พพ.,บก,
สงป.

๕

วงเงิน
แหล่งเงิน

กทอ.

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

แนวทาง

ระเบียบวิธี

ESCO
ภาครัฐ

ปฏิบัติกลาง ฯ
เสร็จ
สมบูรณ์
ปี ๖๕

[๕ ล้านบาท]
พพ.,ESCO

กทอ.

ทดสอบปี ๖๒- อย่างน้อย
๖๔
ปีละ ๕ แห่ง
ปี ๖๕-๕๘
เงินกู้
เงิน งปม. เริ่มใช้ปี ๖๕ ดาเนินการ
ครบ ๘๗๖
แห่ง

๓๒

ลาดับ

กิจกรรม

- กองทุนอนุรักษ์ฯ
- เงินลงทุน ESCO

[๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท]

๔๖
๗,๙๕๑

- เงินงบประมาณผลประหยัด
พลังงาน

[๑๕ ล้านบาท] [๓๐ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท]

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๔

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ESCO จัดทา IGA
ESCO เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
M&V จ่ายเงิน
ติดตามผล รวบรวมปัญหา

กิจกรรม ฝึกอบรม

๓.๑
๓.๒

การชี้แจงทาความเข้าใจ
การฝึกอบรม
- งบประมาณ

๔.๑

วงเงิน
แหล่งเงิน

ปี ๒๕๖๕๒๕๖๘
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๓

๔

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๑

๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

ระยะเวลา
ปี ๒๕๖๓

[๔๐ ล้านบาท]
[๗,๘๑๕ ล้าน
บาท]
[๑๐,๒๖๖ ล้าน
บาท]
พพ.,บก,
สงป.

๔๖

กทอ

สร้างความรู้ จานวน
ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม

[๒ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]

[๔๐ ล้านบาท]

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

พพ.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- งบประมาณ

๑๐,๓๕๖

[๑ ล้านบาท]
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[๑ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

๒๓

กทอ

เผยแพร่/เชิญ หน่วยงานรัฐ
ชวน
ที่เข้าร่วม

[๒๐ ล้านบาท]

๓๓

7.3) เป้าหมายกิจกรรม
อาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒ นาใช้ในการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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๓๔

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมี
ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิ ตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่
เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
วัต ถุป ระสงค์ ที่ 4 เพื่ อรัก ษาและฟื้ นฟู ท รัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒) เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวมที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
เป้ า หมายรวมที่ 4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า
๓) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 7 ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและระบบ
โลจิสติกส์ (หลัก)
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใน
ภาพรวม มีเป้าหมายเพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI)
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564
เป้ าหมายที่ 4 การพัฒ นาด้านพลังงาน เพิ่มสัดส่ วนการใช้พลั งงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ตัวชี้วัด 4.1 สั ดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลั งงานขั้น
สุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564
ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจาก
ร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2564
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
(3.2.1) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(3.2.2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
(๓.2.๓) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจัด การ การผลิ ต และการใช้ พ ลั งงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด
(๓.2.๔) ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความ
พร้ อมสู่ การเปิ ดเสรี ในภาคพลั งงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้ กับ ประชาชนเกี่ ยวกั บการจั ดหา
พลั งงานจากแหล่งต่าง ๆ และการกาหนดโครงสร้างราคาพลัง งานที่ส ะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภค
(๓.2.๕) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่ม
โอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๕

๔) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (รอง)
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
เป้า หมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น
ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
(4.2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร
(4.2.2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (รอง)
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๖๓
(5.2) แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.3.1) จัดทาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.3.2) การพั ฒ นามาตรการและกลไกเพื่ อ สนั บ สนุ นการลดก๊ าซ
เรือนกระจกในทุกภาคส่วน
(5.3.3) ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(5.3.4) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5.3.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๖

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint:
TIEB) ของ กระทรวงพลังงาน
- แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP)
- แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP)
- แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก (Alternative Energy
Development Plan : AEDP)
- แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
- แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
 ชื่อ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
พลังงาน
 ชื่อ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของ กระทรวงพลังงาน
 ชื่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี วาระแรก (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑

วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“เป็นผู้นาด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาค
เอเชียภายในปี พ.ศ. 2579”
๓.๑.๒

พันธกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

“สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการ
ผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๗

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

497,769,080

วงเงินงบประมาณทั้งหมด
๑. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
มีสัดส่วนการผลิต สัดส่วนการใช้พลังงาน
และการใช้พลังงาน ทดแทนและพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น
ทางเลือก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย ในปี
พ.ศ. 2579
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1. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
2. สร้างกลไกการกากับ
สนับสนุนให้ประเทศมีการ
พัฒนาด้านพลังงานทดแทน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ

31,233,900

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและจัดทารายงาน
สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย

กพส.

843,500.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและสาธิตการใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า
ขนาดเล็กทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (Wood
Pellet Electric Generator)

กวค.

3,336,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกาลังพล
ในค่ายทหาร

กถผ.

2,000,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

กถผ.

2,000,000.00

งปม.

๓๘

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

497,769,080

วงเงินงบประมาณทั้งหมด
๑. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ

31,233,900

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล

กถผ.

2,000,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต
และจัดแสดงนิทรรรศการองค์ความรู้ด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)

กถผ.

2,247,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

กพส.

1,148,400.00

งปม.

โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบาย
ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐาน
ราก

กวค.

14,031,000.00

กทอ.

๓๙

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

497,769,080

วงเงินงบประมาณทั้งหมด
๑. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

แหล่งงบประมาณ

31,233,900

โครงการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทน โครงการอนุรักษระบบนิเวศป่าไม้
ห้วยลู่ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

กพพ.

3,628,000.00

กทอ.

๔๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (Energy
Intensity: EI) ลดลง
ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.
2579

7.59

งบประมาณ (ล้านบาท)
441,942,680

1. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างกลไกการกากับ
สนับสนุนให้ประเทศมีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แหล่งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออก
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. 2535

กกอ.

5,664,400.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตาม
กฎหมายสาหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กกอ.

3,000,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กสอ.

438,000.00

งปม.

๔๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
441,942,680

แหล่งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กสอ.

438,000.00

งปม.

๔๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
441,942,680

แหล่งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กสอ.

438,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วมในอาคารธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

กสอ.

750,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วมในอาคารธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

กสอ.

750,000.00

งปม.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค่ายเยวชนรักษ์
พลังงาน

กถผ.

1,000,000.00

งปม.

๔๓

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
441,942,680

แหล่งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การ
อนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและ
สานักงาน

กถผ.

1,500,000.00

งปม.

โครงการกากับดูแลและสนับสนุนการบังคับ
ใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงาน (BEC)

กกอ.

4,628,500.00

กทอ

โครงการขึ้นทะเบียนและกากับดูแลการออก
ใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

กกอ.

1,864,880.00

กทอ

โครงการกากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมายสาหรับอาคารควบคุมภาครัฐและ
ภาคเอกชน

กกอ.

8,456,000.00

กทอ

โครงการกากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมายสาหรับโรงงานควบคุม

กกอ.

15,568,000.00

กทอ

โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 6

กกอ.

310,616,000.00

กทอ

๔๔

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

441,942,680

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานกลุมโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภฯ
เฉลิมพระเกียรติ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

กกอ.

83,764,900.00

แหล่งงบประมาณ

กทอ

๔๕

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. แผนปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการองค์กร
2. พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงาน

1. บูรณาการการทางาน
ภายในอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพพลังงานทดแทน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเพื่อสนับสนุนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานประจาปีของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2563
โครงการ Thailand Energy Awards
2020

งบประมาณ (ล้านบาท)
24,592,500

กยผ.

450,000.00

สล. (ปส.) 24,142,500.00

แหล่งงบประมาณ

งปม.

กทอ

หมายเหตุ : 1. งปม. หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2564)
2. กทอ. หมายถึง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปีงบประมาณ 2563)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๖

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

กรม........

วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ค่าธรรมเนียม......
๒. ค่าปรับ........
๓. ดอกเบี้ย ......

รัฐวิสาหกิจ.......

๑. ค่าเช่า .......
๒. ...........
๓. ............
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๗

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*

ล้านบาท

ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

๑. เรื่อง.....

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม
โครงการ...
โครงการ...
โครงการ.....

๒. เรื่อง .....

รวม
แผนงาน ......
โครงการ....
โครงการ....
โครงการ ......

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๘

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี วาระแรก (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๙

