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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการ
พลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

Thai-German Climate Programme – Energy (TGCP-Energy)
โครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน

Source: Friends of Dieppe Park
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โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย
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โครงการพลังงานขนาดเล็ก

ปริมาณการผลิตและการใช้พลังงาน ที่ผลิตได้จากเทคโนโลยีพลังงานขนาดเล็ก
ไม่มีการตรวจวัด การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

ไปยังระบบกลางของกระทรวงพลังงาน

On-grid

Off-grid
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1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัด  การรายงาน และการทวนสอบ 
(MRV) ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนาคู่มือการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในปีถัดไป

3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับการด าเนินงานด้าน 
MRV ในโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย 

โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการ
พลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

คู่มือ

การตรวจวัด การรายงาน 
และการทวนสอบ

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
• โครงการพลังงานทดแทน

ขนาดเล็ก
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MRV
การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

MRV
การลด

ก๊าซเรือนกระจก

MRV
การสนับสนุน ด้านการเงิน 

และเทคโนโลยี

MRV
ในภาพรวม

การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV)

M

R

V

Measurement – การตรวจวัด
การตรวจสอบการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

Reporting – การรายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกโครงการ

Verification – การทวนสอบ
การทวนสอบผลการด าเนินงาน เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลที่รายงานสะท้อนถึง
สภาพการด าเนินงานที่แท้จริง
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ประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ

รายการ หน่วยงาน

• มีการรายงานข้อมูล off-grid เข้าสู่ระบบการรายงานของ
กระทรวงพลังงาน

สนย.

• มีแนวทางการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
โครงการพลังงานขนาดเล็ก

สนย.  สสช.  
สพจ.

• สนับสนุนการจัดท าแผน / นโยบายด้านพลังงาน สนย.  สพจ.

• ช่องทางการสนับสนุนทางการเงิน และเทคโนโลยี สสช.  สพจ.

• ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ สนย. สสช.
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ข้อมูลโครงการ
พลังงาน
ขนาดเล็ก
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กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้
โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับ

โครงการพลงังานขนาดเล็กของประเทศไทย
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Activity 1

Activity 2

Activity 3

Activity 4

Activity 5

ทบทวนคูม่อื/เอกสารดา้น MRV
แผนพลงังาน และขอ้มลูโครงการ RE/EE ขนาดเลก็

ชมุรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการพฒันาระบบ MRV 
ส าหรบัโครงการ RE/EE ขนาดเลก็

- พฒันาโครงรา่ง/แนวทางการด าเนินงานดา้น MRV ส าหรบัโครงการ RE/EE ขนาดเลก็
- จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร/รบัฟังความคดิเหน็ต่อ (รา่ง) MRV ทีพ่ฒันาขึน้

ทดลองใชร้ะบบ MRV พฒันาขึน้กบัจงัหวดัเป้าหมาย

รายงายผลการด าเนินงานฉบบัสมบรูณ์

Kick-off meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การลงพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการตามแผน
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รูปแบบการด าเนินงาน: จัดการประชุมรายงานความคืบหน้า

ครั้งที่ รายละเอียด

1 (มกราคม) น าเสนอผลการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับระบบ MRV ผลลัพธ์และ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 (มีนาคม) น าเสนอและหารือร่วมกัน เกี่ยวกับแนวคิดวิธีการน าโครงร่าง MRV ไปใช้
ในโครงการพลังงานขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

3 (มิถุนายน) น าเสนอผลการน าแนวคิดไปใช้ในจังหวัดเป้าหมาย

4 (กรกฎาคม) น าเสนอสรุปข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการก ากับโครงการ: 1) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2) ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน
3) กองตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
4) ส านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ และส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร
5) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และที่ปรึกษาโครงการ
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• ใหค้วามร่วมมือในการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแล

• ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
• ใหค้วามร่วมมือในการส ารวจ และรวบรวมข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ
• ร่วมตรวจสอบผลการด าเนินงานของโครงการ
• ร่วมประชุมความก้าวหน้าของโครงการ
• น าข้อผลการด าเนินงานที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ

รูปแบบการด าเนินงาน: บทบาทของคณะกรรมการก ากับโครงการ

PPP

PSO

MNRE

GIZ

PEnO

Others
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ขอบคุณค่ะ
สอบถามเพ่ิมเติม

นายธชทัต คูวรากุล

ผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพลงังานทดแทน

GIZ Energy Thailand

T: 098 519 7817

E: thachatat.kuvarakul@giz.de

นางสาวปรางวลัย บัวแสน

นักวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

GIZ Energy Thailand

T: 084 170 9111

E: prangvalai.buasan@giz.de

mailto:thachatat.kuvarakul@giz.de
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