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บทที่ 1 
ความเป็นมา 

1.1 ความเป็นมา 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินที่จัดเก็บตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีไว้ส าหรับใช้ใน
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 เพ่ือท าการจัดสรรให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน ตามโครงการที่ขอรับ 
การสนับสนุน ซึ่งโครงการต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรผ่าน 
การกลั่นกรองเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ประกาศในแต่ละปี
โดยส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะเป็นผู้ด าเนินการออกประกาศ 

1.1.1 กองทุนฯ เดิม 
นับตั้งแต่กระทรวงการคลังส่งมอบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลับมาที่กระทรวง

พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด าเนินการจัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของการสนับสนุน ส่งเสริมโครงการตามกิจกรรมต่างๆ ด้านพลังงาน 
โดยไม่มีโครงสร้างของการบริหารจัดการรองรับ การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่
โครงการต่างๆ ที่จะผ่านมาได้ด าเนินการผ่านทางหน่วยผู้เบิก 2 หน่วย คือ 

1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
2) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเดิม สามารถ

แยกออกได้ ดังนี้ 

1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานต้นทางส าหรับรับเรื่องโครงการต่างๆ ที่ขอรับเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน เข้าสู่การกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น ในการกลั่นกรองเบื้องต้นนี้แต่ละหน่วยผู้เบิกจะมีข้าราชการและ
ลูกจ้างในการด าเนินการ โดยทางเทคนิคจะมีที่ปรึกษาที่แต่ละหน่วยผู้เบิกที่ว่าจ้างไว้ส าหรับช่วยวิเคราะห์
โครงการ 

2) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะรวบรวมเรื่องโครงการทั้งหมด ท าหน้าที่
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมี
ท่านปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จัดท าระเบียบวาระการประชุม เตรียมการประชุมท าเอกสารราย
โครงการ รายละเอียดการวิเคราะห์ต่างๆ พร้อมกับหนังสือเชิญคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการด าเนินการที่จะมีข้าราชการและลูกจ้างเป็นผู้ด าเนินการส าหรับ
ข้อมูลการวิเคราะห์รายโครงการจะมีคณะที่ปรึกษาที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ว่าจ้างไว้
ด าเนินการจัดท าเอกสารวิเคราะห์ประกอบโครงการแต่ละโครงการ เพ่ือเตรียมสนับสนุนการน าเสนอเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  

3) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานโดยมีผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม  
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มีข้าราชการและลูกจ้างบันทึกรายงานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมพร้อมกับจัดท าหนังสือแจ้งเวียน
มติที่ประชุมเพ่ือให้เจ้าของโครงการทราบผลการประชุมตามมติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

4) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ท าหนังสือแจ้งมติที่ประชุมพร้อมกับขอให้
เจ้าของโครงการ ลงนามในสัญญาหรือหนังสือยืนยันการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุ รักษ์
พลังงาน พร้อมกับให้เปิดบัญชีโครงการซึ่งจะด าเนินการโดยข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.)  

5) เมื่อเจ้าของโครงการลงนามในสัญญา เปิดบัญชีรายโครงการ พร้อมกับขอเบิกเงินจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทางส านักงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ.) โดยกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะตรวจสอบเอกสารและงวดเบิกเงินตามสัญญา เมื่อเห็นว่าเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง ก็จะส่งเรื่องไปที่การเงินและบัญชีเพ่ือจัดท าเรื่องเบิกเงินและส่งเงินเข้าบัญชีของเจ้าของโครงการซึ่ง
ด าเนินการโดยข้าราชการและลูกจ้าง โดยมีที่ปรึกษาที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ว่าจ้างไว้
เป็นผู้ด าเนินการเรื่องเอกสารและความถูกต้องของเอกสารน าเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงงาน (ผอ.สนพ.) เพ่ือเบิกเงินและฝากเข้าบัญชีเจ้าของโครงการ 

6) ในระหว่างการด าเนินการโครงการหากมีการส่งงวดเบิกเงินผ่านมาทาง ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) จะท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามงวดในสัญญา หากพบว่าถูกต้องก็จะเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) อนุมัติและจะท ารายการส่งไปยังบัญชีการเงินเพ่ือ
จัดท ารายการเบิกจ่ายเสนอผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) อนุมัติเบิกจ่าย โอนเงิน
เข้าบัญชีเจ้าของโครงการซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างด าเนินการ 

7) ในระหว่างการด าเนินการโครงการหากมีกรณีการขอเปลี่ยนแปลง เช่น รายละเอียด
โครงการ ขยายเวลา ขยายเวลาเบิกจ่าย เจ้าของโครงการจะส่งเรื่องดังกล่าวมาที่ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) และจะรวบรวมเรื่อง แยกประเด็น วิเคราะห์ประเด็น จัดท าเอกสาร เพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยมีข้าราชการและลูกจ้างเป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมพร้อมกับมีที่ปรึกษาที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ว่าจ้างไว้ด าเนินการ
วิเคราะห์ จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

8) จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม หนังสือเชิญประชุม  
ส่งให้คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

9) จัดการประชุมและบันทึกการประชุม รายงานการประชุม มติที่ประชุม หนังสือเวียนมติ  
ที่ประชุม ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างด าเนินการ 

10) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวบรวมรายงานผลความคืบหน้าราย
โครงการ และขอปิดโครงการพร้อมกับตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง รายโครงการ ซึ่งมีข้าราชการและ
ลูกจ้างเป็นผู้ด าเนินการและให้ที่ปรึกษาที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ว่าจ้างไว้ด าเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามโครงการ 
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จากกิจกรรมเดิมนี้ ได้ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณี ไม่มีโครงสร้างรองรับ เป็นการด าเนินการด้วย
ข้าราชการช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยมีลูกจ้างที่ใช้เงินจากกองทุนเงินกองทุ นเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ว่าจ้างให้ท างานทางธุรการ แต่หลักใหญ่ก็คือใช้ทีมที่ปรึกษาที่ ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ว่าจ้างไว้ด าเนินการเป็นหลัก นอกจากเรื่องการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน แล้วยังมีเรื่องของการจัดการตัวชี้วัด เรื่องของบัญชีการเงิน เรื่องของยุทธศาสตร์ กรอบการจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต้องปฏิบัติทุกปีเป็นการต่อเนื่องจึงได้มีการมอบหมายข้าราชการ 
ลูกจ้างในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ด าเนินการโดยมีทีมที่ปรึกษาให้การสนับสนุน
ด าเนินการมาโดยตลอด  

1.1.2 ก่อตั้ง ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2550 มาตรา 24 ให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงาน
เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พลั งงาน และมาตรา 27 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ ง ซึ่ งมี 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

มติคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันพุธที่ 
14 กันยายน 2559 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยก าหนดให้
หน่วยบริหารกองทุน มีชื่อภาษาไทยเป็นทางการว่า ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และชื่อภาษาอังกฤษว่า Energy Conservation and Promotion Fund Office พร้อมกับให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

- จัดให้มีโครงสร้างการบริหาร ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
- ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยการบริหารงานกองทุน 
- ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยการบริหารบุคคล 
- ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยการพัสดุ 
- ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยการเงินและบัญชี 
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1.1.2.1 โครงสร้างการบริหารส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.2 ภารกิจส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีภารกิจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
2) จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุน 
3) จัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่าย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติต่อ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

4) จัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจ าปีเสนอคณะกรรมการ 
5) เสนอแนะหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

กองทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนก าหนด 
จัดท าข้อ เสนอเชิ งนโยบายด้ านการจัดสรรเงินกองทุนประจ าปี เสนอ
คณะกรรมการกองทุน 

6) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และพัฒนา 
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

คณะอนุกรรมการ 

บริหารส านักงานบริหารกองทุน 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

คณะอนุกรรมการ 

แก้ปัญหากองทุนเพ่ือส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน 

กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทนุ กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ กลุ่มงานประเมนิผลและรายงาน 

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 
5 

7) การบริหารการจัดเก็บและรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบริหารเงินและจัดท า
บัญชี รวมทั้งการจัดท ารายงานการเงินและงบการเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

8) ประสานและติดตามการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

9) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานผลความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนของผู้เบิก
เงินกองทุนและผู้ได้รับการสนับสนุน 

10) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของกองทุน 
11) บริการให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
12) ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.2.3 ความจ าเป็นในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
1) ตามหนังสือที่ กค 0406.5/22334 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงสร้าง

การบริหารงานและอัตราก าลังของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงการคลังเห็นชอบ
โครงสร้างฯ ซึ่งตามโครงสร้างฯ ข้อ 4) ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีอ านาจหน้าที่ 
จัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจ าปีเสนอคณะกรรมการ 

2) จัดท าขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 18 วรรคสอง ให้ส านักงานบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจ าปี เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาโครงการ 

3) เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินโครงการฯ ตามคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง
โดยให้ถือวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันเริ่มต้นโครงการ จึงถึงวันสิ้นสุดโครงการ ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติระหว่าง
ปีงบประมาณ ให้ถือวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันเริ่มโครงการ จึงถึงวันสิ้นสุดโครงการ 

1.1.2.4 คุณลักษณะของส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีหน้าที่จัดสรร

เงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบาย ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ดังนั้น ส านักงาน
บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ควรจะท าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงาน  
3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงบประมาณ 
2. กรมบัญชีกลาง 
3. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงบประมาณ มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่หน่วยงาน ที่มีภารกิจ

หน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ซึ่งให้ได้มาซึ่งทุนที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ 
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กรมบัญชีกลาง ท าหน้าที่ดูมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและต้นทุน ที่เกี่ยวข้อง
กับราคากลางและมาตรฐาน ส าหรับน ามาพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณซึ่งรวมถึงการด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลางซึ่งหน่วยงานนั้นๆ จะต้องถือปฏิบัติ 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานหรือผู้ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ตั้งแต่การด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการใช้เงินอย่างโปร่งใสเหมาะสม 
คุ้มค่า ลดปัญหาการทุจริต และปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1.2.1 เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานใน 
การอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

1.2.2 เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานใน 
การอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

1.2.3 เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กร
เอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ข) การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์
พลังงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ง) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ) การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก 
การอนุรักษ์พลังงาน 

1.2.4 เป็นค่าใช้จ่ ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุ รักษ์พลั งงานเพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

1.3 ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน 

เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าว 

ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนนี้เรียกว่า “เจ้าของโครงการ” จะมีหน้าที่ในการบริหารโครงการ และอาจมี
ผู้ที่จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการดังกล่าวเรียกว่า “ผู้ร่วมโครงการ” โดย “ผู้ร่วมโครงการ” 
เหล่านี้จะติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิคและการเงินจาก “เจ้าของโครงการ” ซึ่งกองทุนจะให้เงิน
ช่วยเหลือแก่ “ผู้ร่วมโครงการ” โดยผ่านทาง “เจ้าของโครงการ” 
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ส าหรับเอกชนทั่วไป ที่ประสงค์จะลงทุนและด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยเป็น “ผู้ร่วม
โครงการ” ในการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และแผนงานบริหารทางกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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บทที่ 2 
องค์ประกอบ ผลการศึกษา และการก าหนดกรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ 

2.1 องค์ประกอบของการจัดท ายุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 

การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 
มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากที่ได้เคยมีผู้เรียบเรียงและใช้ในโอกาสต่างๆ มาประกอบการศึกษาและพิจารณา 
เช่น แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (พ.ศ. 2558 - 2579) และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) 

2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการฯ และนโนบายตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ 

2.1.1.1 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (พ.ศ. 2558 - 2579) 
 ในการจัดท าแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ได้ด าเนินการตามแนวทางที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยให้มี
ระยะเวลาของแผน (PDP 2015) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งให้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Efficiency Development Plan : EEDP) และแผนพัฒ นาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP) ให้มีกรอบเวลาของแผนเช่นเดียวกับแผน (PDP 2015) 
กระทรวงพลังงาน จึงได้มีแนวนโยบายที่จะบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานเข้าด้วยกัน (Energy Development 
Plans Integration) ทั้งหมด 5 แผน ได้แก่  

(1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) 
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (EEP 2015) 
(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) 
(4) แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 - 2579 (Oil Plan 2015) 
(5) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558  - 2579 (Gas Plan 2015) 

 2.1.1.2 มติคณ ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ  (13 สิงหาคม 2558 และ  
17 กันยายน 2558) 
  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
และ 17 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) 
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ปรับระยะเวลาของแผนเป็นระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2579 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) และทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ และเป้าหมายของ
แผน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แผนหลัก ดังนี้ 
 (1) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015)  

กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 - 2573 โดย 
- ปรับค่าพ้ืนฐานและสมมติฐานอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับการ

พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพยากรณ์ความต้องการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
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- ปรับเป้าหมายเป็นลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ใน
ปี  2579 เมื่อเทียบกับปี  2553 หรือลดการใช้พลังงานเชิ ง
พาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 
ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศในปี พ.ศ. 
2579 

- ทบทวนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เดิมที่มี
ทั้ งหมด 34 มาตรการ โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณา
มาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 
มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 

(ก) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program) 
- มาตรการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 

ก ากับอาคาร/โรงงานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือใช้ไฟฟ้าจาก
ระบบความร้อนจากไอน้ าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป จ านวน 7,870 อาคารและ 
11,335 โรงงาน และอาจน ามาตรการช าระค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้ไฟฟ้ามาบังคับใช้ จะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 28 คิดเป็นไฟฟ้า 1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe   

- มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Code) 
จ านวน 4,130 อาคาร โดยประสานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลังงานในอาคารใหม่ คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 ktoe รวมทั้งด าเนินการ
ส่งเสริมมาตรฐานขั้นสูง ให้มีมาตรการสนับสนุนเพ่ือยกระดับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้ได้ระดับการประเมิน
มาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย 
เป็นต้น 

- มาตรการก าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  
22 อุปกรณ์ และอุปกรณ์ความร้อน 8 อุปกรณ์ จะลดความต้องการใช้พลังงานในอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ร้อยละ 
6-35 คิดเป็นไฟฟ้า 2,025 ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe 

- มาตรการก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency Resource Standard (EERS) จะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 0.3 โดยที่ไม่ลดผลผลิต คิดเป็นไฟฟ้า 500 ktoe 

(ข) กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program) 
- มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพ่ือเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยน

อุปกรณ์ และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ  
10-30 คิดเป็นไฟฟ้า 1,285 ktoe คิดเป็นความร้อน 8,234 ktoe โดยมีรูปแบบการสนับสนุน เช่น 

ก) ผ่านองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร (Turnkey) ที่เข้ามา
ช่วยรับภาระความเสี่ยง (Risk Retention) การลงทุนและด าเนินการ
แทนเจ้าของกิจการ หรือที่เรียกว่า Energy Service Company; ESCO 
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ข) เป็นเงินลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ เช่น เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) 
เงินทุนหมุนเวียน (Revolving funds) การร่วมทุน (Joint Venture) 
เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เป็นต้น 

- มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้า 
แสงสว่างในอาคารภาครัฐ 2 ล้านหลอด และทางสาธารณะ 3 ล้านหลอด เป็น Light Emitting Diode (LED) 
นอกจากจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็นไฟฟ้า 928 ktoe ตลอดจนการสร้างตลาด LED 
ท าให้ราคาถูกลงจนประชาชนสามารถซ้ือไปใช้ได้แพร่หลาย 

- มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 
ก) ก ากับราคาเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้

ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาพลังงานและเปลี่ยนลักษณะการใช้พลังงาน 
คิดเป็นพลังงานที่ลดลง 456 ktoe 

ข) สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ที่ จะเริ่มจัด เก็บตามปริมาณ การปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 27 คิดเป็น 
13,731 ktoe 

ค) เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันของประเทศ โดยพัฒนาระบบขนส่ง
น้ ามันทางท่อ จะช่วยลดการใช้น้ ามันได้ประมาณ 40 ล้านลิตรต่อปี หรือ
คิดเป็น 34 ktoe 

ง) สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและขนส่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนล้อ
เป็นราง ที่จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe 

จ) ศึกษา วางแผน และด าเนินการรองรับการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 
จะลดความต้องการใช้พลังงานลง 1,123 ktoe 

ฉ) กระทรวงพลังงานจะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการขนส่ง 
 ด้านวิศวกรรมเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ 

การปรับปรุงรถ การเลือกใช้ยางรถยนต์ การจัดการรถเที่ยว
เปล่า ฯลฯ ซึ่งจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 10-12 
คิดเป็น 3,633 ktoe 

 ด้านพัฒนาบุคลากรในการขับขี่เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
(ECO Driving) ซึ่งจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 
25 คิดเป็น 1,491 ktoe 

- มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program) 
- มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และสร้างก าลังคนด้านพลังงาน 
- มาตรการสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยน 

พฤติกรรมการใช้พลังงาน 
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(2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) 
 กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2555 - 2564 โดย 

- ปรับเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 24,633 ktoe ในปี พ.ศ. 
2564 เพ่ิมเป็น 39,389 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน และใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 

2.1.1.3 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (11 มีนาคม 2559) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6) 

เมื่อวันศุกร์ที่  11 มีนาคม 2559 ในเรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับ
ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550 มาตรา 4 (4) ให้ “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” (กพช.) มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้จัดตั้ง
ขึ้นตามมาตรา 24 โดยมีวัตถุประสงค์ให้น าไปใช้จ่ายเงินตามมาตรา 25 ซึ่งตามมาตรา 28 (1) ก าหนดให้ 
“คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” มีหน้าที่เสนอแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ต่อ กพช. 

2. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 กพช. ได้เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 และให้
คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรเงินกองทุนฯ ส าหรับใช้จ่ายในวงเงินปีละ 7,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 
35,000 ล้านบาท และให้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ฯ รวมถึงการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมภายในวงเงินรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 คณะกรรมการกองทุนฯได้
จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ 2 หน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ คือ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,099 ล้านบาท โดยได้ท าข้อ
ผูกพันไว้รวมทั้งสิ้น 22,105 ล้านบาท (ร้อยละ 65 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) เบิกจ่ายไปแล้ว 11,072 ล้านบาท 
(ร้อยละ 50) เป็นเงินรอจ่าย 11,033 ล้านบาท (ร้อยละ 50) เป็นเงินรอผูกพันของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
6,838 ล้านบาท และเป็นเงินที่ไม่ผูกพันส่งคืน 5,155 ล้านบาท (ร้อยละ 15) ทั้งนี้ จากการสรุปการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และสถานะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 พบว่ามีเงินคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ จ านวน 6,918 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี 2555-2559 สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ (1) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผูกพันงบประมาณไว้ในวงเงิน 10,978 ล้านบาท 
ได้ด าเนินกิจกรรมที่จะช่วยลดการใช้พลังงานลง 2,942.8 ktoe คิดเป็นมูลค่า 38,256 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.53 จากปริมาณความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ณ ปี 2559 (ประมาณ 83,306 ktoe) และช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (2) แผนพลังงานทดแทน ผูกพันงบประมาณไว้ใน
วงเงิน 10,498 ล้านบาท ได้ด าเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 159 ktoe คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 0.2 ของปริมาณความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ณ ปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 2,067 ล้านบาท 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.95 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีงานด้านฝึกอบรมเยาวชน 
ครู อาสาสมัครพลังงานชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเป็นเครือข่ายและสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
พลังงาน และงานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนให้ ความส าคัญในเรื่อง
พลังงาน (3) แผนบริหารทางกลยุทธ์ ผูกพันงบประมาณไว้ในวงเงิน 629 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุนฯ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทนให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

4. แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 
30 กันยายน 2559 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ 
จึงได้จัดท า “ร่างแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564” เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเมื่อวันที่  
22 ธันวาคม 2558 และ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 19 และ  
29 กุมภาพันธ์ 2559 และในช่วงเดือนมกราคม 2559 ได้น าร่างแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2564 ไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ร่างแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แล้ว 

5. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาเรื่องขอความ
เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และมีมติให้ทบทวนล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ แล้วให้
เวียนขอความเห็นจากคณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเสนอ กพช. พิจารณา ซึ่ง สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ทบทวนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และได้เวียนขอความเห็นจากคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนฯ 19 ท่านจาก 20 ท่าน เห็นควรแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
แผนพลังงานทดแทน และแผนบริหารทางกลยุทธ์ ตามที่ได้มีการทบทวนและจัดท าใหม่ และให้น าแนวทาง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ปรับปรุง
แล้วเสนอ กพช. พิจารณาต่อไป โดยมีโครงสร้างและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ดังนี้ 
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6. กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นการประมาณการภาพรวมของภาระงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตระยะ 5 ปี มีลักษณะเป็น Rolling Plan ปรับแผนงาน/โครงการและประมาณการรายจ่ายทุกปี 
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ โดยใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในวงเงิน 12,000 ล้านบาทต่อปี ภายใน
วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงิน 12,000 ล้านบาทต่อปีนั้น ส่วนที่หนึ่งวงเงิน 7,000 - 9,000 ล้านบาท
ต่อปีเป็นประมาณการรายจ่ายเพ่ือขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทางเลือก และส่วนที่สอง
วงเงิน 3,000 – 5,000 ล้านบาทต่อปี เป็นประมาณการรายจ่ายเพ่ือขับเคลื่อนผลักดันนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลและหรือ โครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจปรับปรุงแนวทาง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ  
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินรวมดังกล่าว 

7. โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
การสาธิตหรือริเริ่ม ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และการประชุม สัมมนา การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และ
การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายดังนี้  
(1) สนับสนุนการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 โดยคาดว่าจะลดการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายลง 14,200 ktoe หรือคิดเป็นมูลค่า 184,600 ล้านบาท (2) สนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 โดยคาดว่าจะมีการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น 2,558 ktoe หรือคิดเป็นมูลค่า 33,253 ล้านบาท ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ (1) และ 
(2) จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 99 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย
ของประเทศไทยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน สอดคล้องตามถ้อย
แถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้า
รัฐบาลในระหว่างการประชุม COP21 ที่ประเทศไทยแสดงเจตจ านงในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ถึง 
25 หรือประมาณ 111 - 139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2573 จากกรณีปกต ิ

  8. ปฏิทินการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน และเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองงบประมาณ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
กองทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณา เพ่ืออนุมัติงบประมาณส าหรับเป็นรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ในช่วงประมาณ
เดือนสิงหาคม 2559 

ที่ประชุมมีมติ ใน 2 เรื่องดังนี้ 
ให้ความเห็นชอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและล าดับความส าคัญของ

การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ เสนอมา 
ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ จัดสรรเงินกองทุนฯ ส าหรับ

ใช้จ่ายตามแนวทาง หลักเกณฑ์ฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ในวงเงินปีละ 12,000 ล้านบาท ภายในวงเงิน
รวม 60,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
ล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ภายในวงเงินรวมดังกล่าว 
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2.1.1.4 มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (20 กุมภาพันธ์ 2561) 
ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2561  

(ครั้งที่ 74) เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ทางส านักงานบริหารเงินกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ด าเนินการประกาศยุทธศาสตร์ กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท 

ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 
ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อน การท างานในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงด าเนินการในพ้ืนที่ระดับต าบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น  การก าหนดกรอบท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน 4 กรอบ ดังนี้ 

1. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
2. กรอบวิถีไทย วิถีพอเพียง 
3. กรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
4. กรอบงานตามภารกิจ 

1. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   
ส่งเสริมการลดต้นทุนด้านพลังงาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลด้วย  

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

2. วิถีไทย วิถีพอเพียง  
ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการด ารงชีวิต ด้วยหลักการ

พ่ึงพาตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในท้องถิ่น  

3. รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้

พลังงานทดแทน ที่เป็นศักยภาพของชุมชน ผ่านโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

4. งานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) 
กระทรวงพลังงานมีงบประมาณเพ่ือสนับสนุน ภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและ 

การอนุรักษ์พลังงาน โดยการศึกษา ส ารวจ จัดหา ก าหนดนโยบาย แผนพลังงานและมาตรการด้านพลังงาน 
พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน โดยสนับสนุนผ่านหน่วยงานท้องถิ่นตามแผน
พลังงานชุมชนที่ด าเนินการอยู่ 

กระทรวงพลังงาน ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ซ่ึงในคราวที่ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาฯจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
โรงเรียนชนบท และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ตามหนังสือที่ พน. 0205/8 
ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่องกรอบโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ท าการเกษตร 
ระบบท่ีส่งเสริม  

1. ชุดเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ 
2. ถังเก็บน้ า 20 ลูกบาศก์เมตรและชุดโครงสร้างรองรับถังเก็บน้ าสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
3. เครื่องสูบน้ าขนาดเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับกองทุนเพ่ือการส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 
2. ระยะเวลาด าเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามที่กองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
3. เป็นโครงการที่มีการรวมกลุ่มประชาชนไม่น้อยกว่า 5 ครัวเรือนหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน และมีพ้ืนที่ติดตั้งระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดอายุการใช้งานของ
ระบบ 

4. มีพ้ืนที่ท าการเกษตรของกลุ่มไม่น้อยกว่า 15 ไร่ 
5. เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือรับดูแลบ ารุงรักษาระบบให้ใช้

งานได้อย่างต่อเนื่อง 
6. เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่แหล่งน้ าเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

6.1 กรณีบ่อบาดาล สามารถเลือกพ้ืนที่บ่อบาดาลที่มีความเหมาะสม และต้องมี
เอกสารการรับรองมาตรฐานบ่อบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการ
ผลิตน้ าของบ่อ ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

6.2 กรณีแหล่งน้ าผิวดิน ต้องมีน้ าเพียงพอตลอดปี และสามารถสูบน้ าได้อย่างน้อย 
20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และต้องมีเอกสารการรับรองปริมาณน้ าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

7. มีแผนงานรองรับ ได้แก่ 
7.1 แผนการใช้ประโยชน์จากระบบตลอดทั้งป ี
7.2 แผนการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม (การจัดตั้งกลุ่ม/กองทุนกลุ่ม/

กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม) 
8. หน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์ต้องจัดตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาระบบ เพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน 
9. หน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์ต้องส่งบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้

สามารถใช้งาน ดูแลและบ ารุงรักษาระบบฯ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการดูแล
และซ่อมบ ารุง 

10. ผู้ยื่นของรับการสนับสนุนกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะต้องรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ยื่นสมัคร 
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2. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนชนบท 
วัตถุประสงค์ ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนในชนบท 
ระบบท่ีส่งเสริม 

1. ก าลังผลิตติดตั้ง 5 กิโลวัตต์ ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนไม่เกิน 50 คน 
2. ก าลังการผลิตติดตั้ง 7.5 กิโลวัตต์ ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 51 ถึง 100 คน 
3. ก าลังการผลิตติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 101 คนข้ึนไป 
ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดระบบฯ ตามที่ระบุ

จะก าหนดในภายหลัง 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 

1. เป็น โรงเรียนของรัฐในสั งกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตะเวนชายแดน 
(บช.ตชด.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2. เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเป็นนิติบุคคล 
3. เป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน 
4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดท าข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
5. โรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศใดๆ ของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งโครงการ 
6. โรงเรียนหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดตั้งโครงการให้

ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบราชการ 
7. โรงเรียนต้องมีพ้ืนที่ว่างส าหรับจัดตั้งโครงการอยู่ในที่โล่งไม่มีเงาบังตลอดในช่วงกลางวัน 

และมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดตั้งโครงการ ดังนี้ 
7.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร ส าหรับการผลิตติดตั้ง 5 กิโลวัตต์ 
7.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ส าหรับการผลิตติดตั้ง 5 กิโลวัตต์ 
7.3 ขนาดไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ส าหรับการผลิตติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ 
ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดระบบฯ 

ตามท่ีระบุจะก าหนดในภายหลัง 
8. พ้ืนที่จัดตั้งโครงการที่เหมาะสมต้องอยู่ห่างจากอาคารเรียนที่ต้องการใช้ไฟฟ้าของ

โรงเรียน ไม่เกิน 100 เมตร 
9. โรงเรียนต้องส่งบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแล 

และบ ารุงรักษาระบบฯ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีแผนการดูแลและซ่อมบ ารุง
หน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์ต้องจัดตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาระบบ เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน 
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2.2 ผลการศึกษา กรอบแนวคิด 

2.2.1 ประเด็นส าคัญ 
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา พอที่จะสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
1) แผนบูรณาการระยะยาว (พ.ศ. 2578-2579) 

ให้ความส าคัญกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)  

2) มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (13 สิงหาคม 2558 และ 17 กันยายน 2558) 
- แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 –2579 (EEP 2015) มีการก าหนดมาตรการ

บังคับ มาตรการความร่วมมือ และมาตรการสนับสนุน 
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 

2015) ก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานเพ่ิมเติมเป็น 39,389 ktoe ในปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 ของ 
การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศ มุ่งเน้น พลังงานชีวภาพ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน 

3) มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (11 มีนาคม 2559) 
- เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่าย

เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 
- กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ให้ใช้ในวงเงิน 

12,000 ล้านบาทต่อปี  ภายในวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท แยกเป็น  7,000 - 9,000 ล้านบาทต่อปี  
เพ่ือขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทางเลือก และส่วนที่สองวงเงิน 3,000 – 5,000 ล้านบาท
ต่อปี เพ่ือใช้ขับเคลื่อนผลักดันนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

4) มติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (20 กุมภาพันธ์ 2561) 
- โดยความ เห็ นของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพลั งงาน  ท าให้ ส านั กงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งผลจากที่ประชุม  
ได้มีมติเห็นชอบกรอบโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนฯ ส่งให้ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ ในการให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กลุ่มโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท 

2.2.2 สรุปผลการศึกษา 

ด้านนโยบาย  
นโยบายที่รัฐบาลจัดท าขึ้นมีความสอดคล้องกัน ในทุกระดับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม จนกระทั่งถูกน ามาเสนอผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดนโยบายแห่งชาติ (กพช.) รวมถึงมี
นโยบายเพิ่มเติมคือ นโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

แนวโน้ม 
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมขึ้น และนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่

ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงสามารถใช้ระบบสื่อสารทางไกลเพ่ือการเรียนรู้ 
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2.3 แนวคิดในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ 

 1. สะท้อนการจัดสรรเงินที่เป็นภารกิจของกระทรวงพลังงานในการที่จะใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลด
ต้นทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตพืชเกษตรที่มีต้นทุนด้านพลังงานต่ า 
 2. สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาที่ด้อยโอกาส เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยผ่านระบบ 
การสื่อสารทางไกลส าหรับโรงเรียนทีไ่ม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยพลังงานทดแทน 
 3. เพ่ื อให้ สอดคล้องตามแผนพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลือก พ .ศ .  2558 - 2579 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015)  
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บทที่ 3 
ร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ 

3.1 ร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ  

เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พ ลั งงาน  จึ งได้ ออกป ระกาศยุ ท ธศาสตร์ จั ด ส รรเงิน กองทุ น เพ่ื อส่ ง เส ริ ม การอนุ รั กษ์ พ ลั งงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท ใน 2 แผน ดังนี้ 

 1. แผนพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 
การสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนชนบท โดยมีวัตถุประสงค์
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนในชนบท 

 2. แผนพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ าเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ท าการเกษตร 
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ภาคผนวก ก 
ร่างประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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- ร่าง - 
 

ประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ที่           /2561 

เรื่อง  ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) 
ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

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

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ ๑๘ ก าหนดให้โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากกองทุน หรือมีลักษณะในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหรือเพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน 
และเป็ น ไปตามแนวทางหลัก เกณ ฑ์  เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้ จ่ าย เงินกองทุ น 
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติ และวรรคสอง ให้ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วรรคหนึ่ง พร้อมกับ อ านาจหน้าที่ของส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อ ๔ ให้จัดท า
ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเสนอคณะกรรมการ นั้น 

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 
(ครั้งที่  74) เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2561 ให้ประกาศยุทธศาสตร์กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน 
ปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 75) 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
โดยให้เน้นการส่งเสริมให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน และความส าคัญอาชีพเกษตร  
ในชุมชนให้มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายเรื่องการสร้างความสุข  
ความสมานฉันท์ การสร้างงานในชุมชน รู้เท่าทันกฎหมาย และเทคนิคของทางด้านพลังงาน  

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ออกประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท ใน 2 แผน ดังนี้ 

 1. แผนพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล  าในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 
การสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนชนบท โดยมี
วัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนในชนบท 

/2. แผนพลังงาน... 
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 2. แผนพลังงานทดแทนในระบบสูบน  าเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ท าการเกษตร 

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนใช้เป็นแนวทาง ในการขอรับการสนับสนุน ต่อไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่        มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

 

 

            (นายธนธชั  จังพานิช) 
       ผู้จัดการส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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ภาคผนวก ข  
แบบค าขอในการจัดท าข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) 
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แบบค ำขอในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project Proposal) 

กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

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

1.เอกสำรที่ต้องจัดส่งให้ 
ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ส.กทอ.) 

1.1  หนังสือน ำส่งข้อเสนอโครงกำร 
- เรียน “ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน” 
- ลงนำมโดย หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจเป็นลำย

ลักษณ์ อักษรในกำรลงนำมในหนังสือติดต่อประสำนงำนกับ       
ส.กทอ.         

1.2  เอกสำรข้อเสนอโครงกำร …………           …. รำยละเอียดตำมข้อ 2. 
1.3  หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมีกำรมอบอ ำนำจ) 
1.4  น ำส่งเอกสำรที่ ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 

พลังงำน เลขที่ 121/3 ถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
2.  เอกสำรข้อเสนอโครงกำร 2.1  แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน ………                   ……. ภำคผนวก ก. 

2.2  บทสรุปผู้บริหำร 
2.3  รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร …                 …………. ภำคผนวก ข. 
2.4  เอกสำรสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ำมี) 
2.5  แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลโครงกำร 

3.  กำรสงวนสิทธ ิ
 

ส.กทอ. มีเอกสิทธิในกำรบอกเลิกหำกข้อเสนอโครงกำรที่ส่งไม่ครบตำมที่
ระบุไว้หรือขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตำมที่ก ำหนดไว้ คือ 
3.1  น ำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตำมควำมเป็นจริง 
3.2  ประโยชน์ได้รับแต่เฉพำะผู้เสนอ 
3.3 ขีดควำมสำมำรถไม่เพียงพอ 
3.4  ข้อเสนอไม่เป็นไปตำมที่กฎเกณฑ์ก ำหนด  
3.5  มีผู้ด ำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้ ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกัน 
3.6  ผู้ขอรับทุนไม่สำมำรถยอมรับเงื่อนไขกำรรับทุน 

4.  หนังสือยืนยันหรือสัญญำ
ในกำรขอรับเงินสนับสนุน 

ส.กทอ. จะเป็นผู้จัดท ำหนังสือยืนยัน (ในกรณีที่เป็นหน่วยงำนรัฐ) หรือ
สัญญำ (ในกรณีที่ ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ) โดยหน่วยงำนที่ ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนฯ จะต้องพิจำรณำลงนำมและส่งไปยัง ส.กทอ. 
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือน ำส่งแจ้งผลกำรนับโครงกำร 
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5. กำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ 
5.1  พร้อมชี้แจงรำยละเอียด ข้อเท็จจริง ค ำอธิบำย ค ำแนะน ำ หรือจัดส่ง   

เอกสำรตำมที่ ส.กทอ. เห็นสมควร 
5.2 ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่  ส.กทอ. มอบหมำยเข้ำไปตรวจพ้ืนที่

โครงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
5.3  รำยงำนให้ ส.กทอ. ทรำบทันที หำกโครงกำรเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถ

ก ำเนินกำรได้ด้วยประกำรใดก็ดี เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
ด ำเนินกำรทันที ตำมสมควรต่อไป 

5.4  ด ำเนินโครงกำรโดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในหนังสือยืนยันหรือสัญญำ 
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โครงกำร   (ชื่อโครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ปีงบระมำณ พ.ศ. ………………… 

 

 

 

 

เสนอโดย 

(ชื่อหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนนุ) 
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ภำคผนวก  ก. 

 

 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนุน 
 
1.1  ชื่อหน่วยงำน    
              ………………………………………………………………………………………………………………………..…(ไทย) 
         …………………………………………………………………………………………………………..      …………(อังกฤษ) 
 
1.2  ที่ตั้งหน่วยงำน 
       เลขที…่……………………………………ถนน…………………………………แขวงต ำบล…                      …… 
       เขต/อ ำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………            ……. 
 
1.3  สถำนที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ 
        เลขที…่…………………………ถนน…………………………………แขวง/ต ำบลบล……………………………………… 
        เขต/อ ำเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…  ………………… 
 
1.4  หมำยเลขโทรศัพท์……………………………………………โทรสำร………………………………………………………… 
       E-mail…………………………… ……………………………………… …………………………………………………….…… 
 
1.5  ประเภทหน่วยงำน 
       หนว่ยงำนรำชกำร                                      รฐัวิสำหกิจ 
       สถำนบันกำรศึกษำ                                     องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ำก ำไร 
       อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

  

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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2. บุคลำกรในหน่วยงำนที่บริหำรและด ำเนินกิจกรรมโครงกำร 
 

 
2.1 ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร……………………                ……………………………………… ………………………………. 
       ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมในสัญญำกับ  ส.กทอ.   …….........……………………  ………………………………….      . 
      ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน’ 

 
3.1 ลักษณะของโครงกำรโดยย่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………                                                                                ……………… 
3.2 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร…………………………………………เดือน/ปี 
3.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกำรด ำเนินโครงกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………                                                                      ……………………………. 
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4. งบประมำณ 
 

4.1 งบประมำณท้ังหมดของโครงกำร……………………………………………………………………………….…….…บำท 
4.2 งบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………………...…บำท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………...บำท 

 
5. เอกสำรประกอบค ำขอ ประกอบด้วย 

5.1  บทสรุปผู้บริหำร 
5.2  รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร 
5.3  เอกสำรสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ำมี) 
5.4  แผ่น  CD ที่บรรจุข้อมูลโครงกำรดังกล่ำว 

6.    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและรำยกำรข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 

6.1  ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………        ………… 

                    (……………………………………………………………………………………………..…)                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.2  ต ำแหน่ง……………………………………………………    ………………………………………………………………………... 

6.3  ลงวันที่ …………….…   .……/………………………………… ……………….………/………………………………………… 
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บทสรุปบริหำร 

โครงกำร  (ชื่อโครงกำร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ข. 

รำยละเอียดขอ้เสนอโครงกำร 
โครงกำร  (ชื่อโครงกำร) 

 
1. บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงกำร อย่ำงกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดเพื่อมิให้กำรเข้ำใจผิดต่อจุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 
3. ควำมเป็นมำของปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

อธิบำยถึงสำเหตุของกำรเกิดปัญหำในปัจจุบัน โดยรวบรวมจำกข้อมูลในอดีตเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 
โดยใจควำมเน้นไปทำงแสดงถึงควำมเข้ำใจต่อปัญหำ 

 
4. กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 

กำรด ำเนินที่ผ่ำนมำ กำรเข้ำไปด ำเนินงำนในกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อแก้ปัญหำตำมข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 
 

5. กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

แสดงเหตุผลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งระบุวิธี
ปฏิบัติงำนและวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงละเอียด เพ่ือเน้นในกำรตอบค ำถำมว่ำ ท ำอย่ำงไร (HOW)                     
ในโครงกำรนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีกำรจัดสร้ำงหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รำยละเอียด
แบบก่อสร้ำงและอธิบำยถึงข้ันตอนกำรท ำงำนทั้งระบบ 

 
6. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

 

ระบุรำยละเอียดลักษณะเฉพำะของผลงำนที่คำดว่ำจะได้จำกโครงกำรอย่ำงชัดเจนถึงจ ำนวน
เป้ำหมำยและผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ
เปรียบเทียบสภำพปัญหำปัจจุบัน เป็นกำรหำข้อสนับสนุนถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

 
7. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 

ระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินควำมส ำเร็จ 
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8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรและแผนปฏิบัติ 
 

ระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงกำรโดยอำจระบุถึงวัน เดือน 
หรือปี แผนกำรด ำเนินงำนก ำหนดว่ำกำรท ำงำน จะด ำเนินกำรอย่ำงมีล ำดับและเสร็จสิ้นตำมวันที่ก ำหนดไว้โดย
กำรระบุเวลำนี้ควรท ำอย่ำงรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลำ
กำรท ำงำน เช่น 

 
 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. …………. 

หมำยเหตุ เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ลงนำมฯ              
2. ………………..              
3. ………………..              
4. ………………..              
5. ………………..              
6. ………………..              
7. ติดตำมและประเมินผล              

 
9. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

  ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงำนในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำติดตำมผลและประเมินผลของ
โครงกำรในแต่ละช่วงเวลำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลำนั้นๆ เช่น 

 
กำรรำยงำน ก ำหนดเวลำส่ง งำนที่ส่งมอบ 

รำยงำนครั้งที่ 1  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้งที่ 2  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้งที่ 3  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้ง
สุดท้ำย 

 1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 
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10. รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
 

จ ำแนกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนแต่ละประเภทใช้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมำแจกแจง
รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยต่อปริมำตรหรือต่อหน่วยด้วย ตำมรำยกำรดังนี้ 

- ค่ำบริหำร ควบคุม ติดตำม และประเมินผลโครงกำรของเจ้ำของโครงกำร 
- ค่ำใช้จ่ำยที่ขอรับกำรสนับสนุนเป็นรำยปี 
- ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้ำร่วมโครงกำร และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจำกกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงกำรจำกแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
11. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร 

 

ระบุรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ำยเงินพร้อมทั้งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนประกอบด้วยกำรเบิกจ่ำยในแต่ละงวดด้วย เช่น  

1) งบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ในระยะเวลำ…            …..ปี  
เป็นเงินทั้งสิ้น……………                         ………บำท โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 
รำยกำร ปีท่ี…………… ………………. ………………. รวม 

ค่ำตอบตอบ 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำใช้สอย 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำวัสดุ 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำใช้สอย 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

รวม     
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2) รำยละเอียดของกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด 
 

งวดที่ รำยกำรที่เบิก-จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

  

รวม    
งวดที่…        …. ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

  

รวม    
    
 

12.  ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ระบุรำยละเอียดควำมรู้ประสบกำรณ์ จ ำนวนทีมงำน ควำมพร้อมในกำรท ำงำน และกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 

 ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทำงในกำรบริหำรโครงกำร 
 ชื่อ/ต ำแหน่ง ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่หลักในโครงกำร 
 จัดท ำแผนผังแสดงควำมสัมพันธ์ขององค์กรและกำรบริหำรองค์กรพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละสำยงำน  ตัวอย่ำง เช่น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร……………………………
…… 

ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร คณะที่ปรึกษำ ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยด ำเนินงำน ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
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13. ประวัติและประสบกำรณ์ของบุคคลกรหลักของโครงกำร 
 

ระบุรำยชื่อพร้อมทั้งประวัติกำรท ำงำนของบุคลำกรที่เข้ำร่วมบริหำรโครงกำรของแต่ละบุคคล 
 

14. เอกสำรสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

กรณีท่ีรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรที่มีกำรอ้ำงถึงเทคโนโลยีหรือผลกำรศึกษำวิจัยที่จะน ำมำใช้ใน
โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงกำรแนบเอกสำรดังกล่ำวไว้ในหวดเอกสำรสนับสนุนอื่นๆ 
ทั้งนี้รวมถึงเอกสำรอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รำยงำนกำรทดสอบเทคโนโลยีที่จะมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 

 


