
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

1. งานเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนน 
   ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์  
    

- รวบรวมข้อมูลสถานที่ 
  ติดตั้งโคม 
- จัดทําเอกสารประกวด 
  ราคา 
- ทําสัญญา 
- ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจรับ 
- สรุปผลการดําเนินการ 
  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่เริ่มดําเนินการ 
   ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป    
 ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
-  ปี 2556  มีผลการประหยัดพลังงานรวม 
   4.49  ล้านหน่วย 
-  ปี 2557  มีผลการประหยัดพลังงานรวม 
   6.47  ล้านหน่วย 
-  ผลประหยัดพลังงาน ไตรมาสที่ 1/2558 
   ได้  1.727  ล้านหน่วย   
-  ผลประหยัดพลังงาน ไตรมาสที่ 2/2558 
   ได้  1.727  ล้านหน่วย   
  

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   - ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสาธารณะทั้งโครงการได้
ประมาณ 32.59 ล้านหน่วย 
หมายเหตุ 
1. สัญญาจ้างที่ จ.200/2553 ลว. 17 ก.ย 53 

จ้าง มบ. ติดตั้งโคมเพิ่มแสงประสิทธิภาพสูง 
1 x 36 W จํานวน 5,000 โคม  ประหยัด 
พลังงานได้ปีละ 1.138 ล้านหน่วย  ผลประ 
หยัดทั้งโครงการ 5 ปี ประหยัดได้ 5.69 
ล้านหน่วย 

2. สัญญาจ้างที่ จ.307/2553 ลว. 5 ม.ค. 54 
จ้าง มก. ติดตั้งโคมไฟชนิดหลอด  High 
Pressure Sodium (SON) 50 วัตต์ จํานวน 
7,000 โคม ประหยัดพลังงานได้ปีละ 2.69 
ล้านหน่วย ผลประหยัดทั้งโครงการ 10 ปี 
ประหยัดได้ 26.9 ล้านหน่วย 

3. สัญญาจ้างที่ จ.249/2554 ลว. 30 ก.ย. 54 
จ้าง มก. ติดตั้งโคมไฟชนิดหลอด HPs (SON) 50 
วัตต์ จํานวน 6,523 โคม  
ประหยัดพลังงานได้ปีละ 1.242 ล้านหน่วย 

หมายเหตุ 
ผลประหยัดทั้งโครงการ  10 ปี  12.428  
ล้านหน่วย 
 

ทั้งหมด 4 สัญญา  รวม 
เป็นเงิน 18.59 ล้านบาท 
คิดเป็น 31.63 % ของโครงการ 
 
 
(การจ่ายเงินเป็นการจ่าย 
เงินแบบทยอยจ่ายผลตอบแทน
ให้ผู้ลงทุนจากผลการประหยัด
พลังงาน) 
 

 

  



การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

1. งานเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนน 
   ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์  
   (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. สัญญาจ้างที่ จ.138/2556 ลว. 9 ต.ค. 56 
จ้าง มก. ติดตั้งโคมไฟชนิดหลอด HPs (SON) 50 
วัตต์ จํานวน 6,999 โคม  
ประหยัดพลังงานได้ปีละ 1.53 ล้านหน่วย 
ผลประหยัดทั้งโครงการ  10 ปี  15.3  
ล้านหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

2. งานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
    ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ 

- รวบรวมข้อมูลสถานที่ 
  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- จัดทําสเปค 
- จัดทําเอกสารประกวดราคา 
- ทําสัญญา 
- ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจรับ 
- สรุปผลการดําเนินการโครงการ 
 

 วันที่เริ่มดําเนินการ 
   ตั้งแต่ปี  2554  เป็นต้นไป 
 ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
- ปี 2555  มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจํานวน 
  1000  เครื่อง 
- ผวก. มีอนุมัติ ลว. 28 ธ.ค. 2555 ให้แต่ละ 
  หน่วยงานดําเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
  ประจําปี 2556   
- ปัจจุบันสามารถดําเนินการจัดซื้อได้แล้ว 29  
  หน่วยงาน  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดําเนินการ 
- ผวก. มีอนุมัติ ลว. 14 ม.ค. 2557  ให้แต่ละ 
  หน่วยงานดําเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
  ปี 2557 และ กพฟ. ได้มีบันทึกให้แต่ละหน่วย 
  งานเร่งรัดการจัดซื้อดังกล่าว 
- มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศไปแล้ว  720  
  เครื่อง ยังคมค้างอยู่ระหว่างการดําเนินการ  
  280 เครื่อง 
 
 
 
 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า   

8  ล้านหน่วย/ปี 

ปี 2554  เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน  23.95 ล้านบาท 
ปี 2555  เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน  22.651 ล้านบาท 
ปี 2556  สามารถเบิกจ่ายแล้ว 
20.942 ล้านบาท 
ปี 2557  สามารถเบิกจ่ายแล้ว 
14.390 ล้านบาท  
- ไตรมาส 1/2558  สามารถ
เบิกจ่ายได้  
6 หน่วยงาน  เป็นเงิน 6.165 
ล้านบาท 

 

  



การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

3. งานให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ 
     พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- พัฒนาทีมงานที่ปรึกษา 
  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่เริ่มดําเนินการ 
   ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป    
 ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
- ให้คําปรึกษาบริการด้านการจัดการพลังงาน 
  ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
  ปี 2552  ให้คําปรึกษา จํานวน  30  แห่ง 
  ปี 2553  ให้คําปรึกษา จํานวน  40  แห่ง 
  ปี 2554  ให้คําปรึกษา จํานวน  37  แห่ง 
  ปี 2555  ให้คําปรึกษา จํานวน  44  แห่ง 
  ปี 2556  ให้คําปรึกษา จํานวน  36  แห่ง 
  ปี 2557  ให้คําปรึกษา จํานวน  39 แห่ง 
- ไตรมาส 1 ปี 2558 ให้คําปรึกษาแล้วจํานวน 
   1  แห่ง 
- ไตรมาส 2 ปี 2558  ให้คําปรึกษาแล้ว  จํานวน 
   6  แห่ง 
 
 
 
 
 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   - คาดว่าจะลดการใช้พลังงานให้กับผู้ใช้ไฟ 

ได้ไม่น้อยกว่า  7.5  ล้านหน่วย/ปี 
 

สําหรับปี 2557   
เบิกจ่ายแล้ว 2.032 ล้าน 
บาท 

 

 

  



การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

4. งานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
สําหรับระบบแสงสว่างภายในสํานักงาน 
กฟภ.  

 

- รวบรวมข้อมูล 
- จัดทําสเปค 
- จัดทําเอกสารประกวดราคา 
- ทําสัญญา 
- จัดซื้อพร้อมติดตั้ง 
- ตรวจรับ 
- สรุปรายงานผลการ 
  ดําเนินการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่เริ่มดําเนินการ 
    ตั้งแต่ปี  2554  
 ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
-  มีการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED 
   ภายในสํานักงาน PEA แล้วทั้งหมด 106,438  
   หลอด  โดยมีผลประหยัดรวมในปี 2557 มีค่า 
   1.47 ล้านหน่วย (ผลประหยัดรวม 3 เดือน/ 
   ไตรมาส 4) 
-  จัดทําเอกสารประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
   อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา 
   เพื่อหาผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 - ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
   5.87 ล้านหน่วย/ปี  
 

เบิกจ่ายแล้วเป็นเงนิ      
75,124,550.- บาท   
 

 

 

  



การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
(ชื่อแผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการวงเงินดําเนินการ) 

ขั้นตอนการดําเนนิการ 
(ระบุรายละเอียด 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
ที่ต้องดําเนินการก่อน 
เริ่มต้นดําเนนิการตาม 
แผนงาน/โครงการ/ 

มาตรการ) 

 
 

สถานะการดําเนินงาน 
(ระบุวันทีเ่ริ่มดําเนนิการ ความก้าวหน้า 

การดําเนินการ  ปัญหาอุปสรรค) 

 
 

ผลการดําเนินการ (ผลผลิตทีเ่กิดขึ้นจริง 
ปรมิาณและเชิงคณุภาพ) 

 
 
 

ผลการเบิกจ่าย 

5. ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลัง 
    งานสําหรับโคมไฟสาธารณะประเภท 
    โคมเสาสูงและไฟกิ่งหลอด High 
    Intensity Discharge (HID) 
 

- จัดทําเอกสารประกวดราคา 
- ประกวดราคา 
- จัดซื้อจัดจ้าง 
- สรุปผลตรวจรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่เริ่มดําเนินการ 
    ตั้งแต่ปี 2552  เป็นต้นไป 
 ความก้าวหน้าการดําเนินการ 
- ผู้รับจ้างได้ติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงาน 
  ชนิดหลอด LED ในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค  แล้วเสร็จ 
  จํานวน 12,000 โคม  และปจัจุบันคณะกรรม 
  การตรวจรับได้เดินทางไปตรวจรับแล้ว 
- หลอด LED  ที่ค่าความสว่าง  21.5  ลักซ์ 
  มีการยกเลิกการประกวดราคา  เนื่องจาก 
  คณะกรรมการบริหาร กฟภ. มีมติให้ชะลอ 
  โครงการฯ และพิจารณาความเหมาะสมของ 
  เทคโนโลยี       
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  - ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 

15.56 ล้านหน่วย/ปี  หรือ 38.43 ล้านบาท/ป ี
  - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  - ความสว่างและความถูกต้องของการ 

มองเห็นดีขึ้น 
 
 

วงเงินจ้างเหมาติดตั้ง 
โครงการนําร่องรวมทั้งสิ้น 
314.40  ล้านบาท 
โดยทยอยจ่ายระยะเวลา 
8 ปี  (2558 – 2566) 

 

 


