่
แผนปฏิบ ัติการอนุร ักษ์พล ังงานภาคขนสง
พ.ศ.2561-2564

ื่ มโยงตามยุทธศาสตร์และแผนงานด้านขนสง
่
ความเชอ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

• ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างความสามารถในการแข่งขัน
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพคน
• ยุทธศาสตร์ด ้านการสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนการพัฒนาโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานด ้านคมนาคมขนส่ง
(พ.ศ. 2558-2565)

• ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การสร ้างความเข ้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้
อย่างยั่งยืน
• ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การเติบโตเพือ
่ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• ยุทธศาสตร์ท ี่ 7 การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและระบบโลจิสติกส์

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติส ์
(พ.ศ. 2556-2560)

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
ด ้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในภาคขนสง่
11 มาตรการหลัก

แผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว
(พ.ศ. 2558-2579)
กระทรวงพลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงาน
(พ.ศ. 2558-2579)
2

แผนอนุร ักษ์พล ังงาน พ.ศ. 2558-2579

3

่ (EE7)
มาตรการอนุร ักษ์พล ังงานภาคขนสง

กลุม
่ ที่ 1

มาตรการทางการ
เงิน/โครงสร้างภาษี

กลุม
่ ที่ 2

มาตรการเพิม
่
ิ
่
ประสทธิภาพการขนสง

EE7-3 ติดฉลากยาง
EE7-1 ปร ับโครงสร้าง
รถยนต์
ราคาดีเซล
EE7-2 ภาษีสรรพสามิต& EE7-4 การบริหารจ ัดการ
่ (LTM)
ขนสง
(Eco sticker),
EE7-5 การข ับขีป
่ ระหย ัด
Eco car
พล ังงาน
EE7-6 เงินหมุนเวียน
EE7-7 เงินอุดหนุน

กลุม
่ ที่ 3

มาตรการ
้ ฐาน
โครงสร้างพืน

่
รถไฟฟ้าขนสง
มวลชน
EE7-9 รถไฟทางคู่
่ นํา้ ม ัน
EE7-10 การขนสง
ทางท่อ
EE7-11 รถยนต์ไฟฟ้า
EE7-8

สีดา
ํ

สีนํา้ เงิน

สีแดง

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
อยูร่ ะว่างศึกษา นําร่อง

ย ังไม่ดา
ํ เนินการ
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หน่วยงานดําเนินการและเป้าหมายผลประหย ัดสะสม
่ (EE7)
ของมาตรการภาคขนสง
เป้าหมายผลประหย ัดสะสม (ktoe)
ลําด ับ

มาตรการ

หน่วยงาน
ปี 2558-79

ปี 2558-60

ปี 2561-64

สนพ.

455.60

16.77

49.78

สศอ.
กรมสรรพสามิต

13,730.56

2,373.35

1,868.31

พพ.

469.05
1,361.56
1,490.99
588.00
1,216.00
4,822.71
4,921.97
34.00
1,122.75

37.51
1.40
34.78
66.67
744.66
61.03
5.38

83.27
122.46
20.48
69.57
327.78
406.04
1,978.86
69.77

30,213.19

3,341.55

4,996.32

EE7-1 ปรับโครงสร ้างราคาดีเซล
EE7-2 ภาษี สรรพสามิต&(Eco sticker),
Eco car
EE7-3 ติดฉลากยางรถยนต์
EE7-4 การบริหารจัดการขนส่ง (LTM)
EE7-5 การขับขีป
่ ระหยัดพลังงาน

พพ./สนพ.
พพ./สนพ.

EE7-6 เงินหมุนเวียน
EE7-7 เงินอุดหนุน

พพ.
พพ./สนพ.

EE7-8 รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
EE7-9 รถไฟทางคู่

คค.

EE7-10 การขนส่งนํ้ ามันทางท่อ
EE7-11 รถยนต์ไฟฟ้ า

ธพ.

คค.
สนพ.

รวม

สนพ. : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พพ. : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
คค. : กระทรวงคมนาคม
สศอ. : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธพ. : กรมธุรกิจพลังงาน
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การแต่งตงคณะกรรมการบู
้ั
รณาการนโยบาย
่
ด้านการอนุร ักษ์พล ังงานในภาคขนสง



















รองนายกรัฐมนตรีทไี่ ด ้รับมอบหมายและมอบอํานาจให ้
กํากับการบริหารราชการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
ปลัดกระทรวงแรงงาน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ผู ้อํานวยการสํานั กงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
ผู ้อํานวยการสํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู ้อํานวยการสํานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู ้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการอนุรักษ์ พลังงานในภาคขนส่ง 1
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการอนุรักษ์ พลังงานในภาคขนส่ง 2
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านการอนุรักษ์ พลังงานในภาคขนส่ง 3
ผูแ
้ ทนกรมพ ัฒนาพล ังงานทดแทนและอนุร ักษ์
พล ังงาน

องค์ประกอบหน่วยงาน

• กํากับดูแลการดําเนินงานตามมาตรการด ้านอนุรักษ์
พลังงานภาคขนส่งให ้บรรลุตามเป้ าหมายของแผน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579
• ขับเคลือ
่ นและผลักดันให ้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคขนส่งดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
• บูรณาการการดําเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงานภาคขนส่งให ้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ
• เสนอแนะ ให ้ข ้อมูล และข ้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่
การดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายใต ้มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
• แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ
่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามทีเ่ ห็นสมควร
่
• ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเป็ นประโยชน์ตอ
ความสําเร็จของมาตรการ

อํานาจและหน ้าที่
6

กิจกรรม EE7 กลุม
่ ที่ 1 มาตรการทางการเงินโครงสร้างภาษี

เป้ าหมายผลประหยัดสะสมทีจ
่ ะดําเนินการ ปี 61-64 = 2,359.81 ktoe

กิจกรรม

2561

2562

2563

2564

ื้ เพลิง
EE7-1 ปรับโครงสร ้างราคาเชอ

การ Tracking

EE7-2 ภาษี สรรพสามิต &Eco sticker, Eco car

การขยายผล
ศึกษานําร่อง

EE7-6 เงินหมุนเวียน
EE7-7 เงินอุดหนุน

การนํ าร่อง
ึ ษา ขยายผล
ศก

EE7-6 เงินหมุนเวียน (L)
EE7-7 เงินอุดหนุน (S, M)
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ิ ธิภาพการขนสง
่
กิจกรรม EE7 กลุม
่ ที่ 2 มาตรการเพิม
่ ประสท

เป้ าหมายผลประหยัดสะสมทีจ
่ ะดําเนินการ ปี 61-64 = 95.72 ktoe

กิจกรรม

การ Tracking

2561

2562

-

การจัดทํา
มาตรฐานหลักสูตร
นํ าร่อง และขยาย
ผลการขับขีเ่ พือ
่
การประหยัด
พลังงาน
การนํ าร่องและ
ขยายผลการ
บริหารจัดการ
ขนส่งสินค ้าและ
ผู ้โดยสาร (LTM)

2564

EE7-3 ติดฉลากยางรถยนต์
EE7-4 การบริหารจัดการขนสง่ (LTM)
EE7-5 การขับขีป
่ ระหยัดพลังงาน
สนามทดสอบ
เฟส 1

-

2563

หลักสูตร
ECO drive
-พัฒนาผู ้สอน
-การสร ้างมาตรฐาน
และเครือข่าย
โรงเรียนสอนการขับ
ขีป
่ ระหยัดพลังงาน
ศึกษานํ าร่อง
การบริหารจัดการ
ขนส่ง (LTM)
ศึกษาการสูญเสีย
จากการจราจร
ทีแ
่ ออัด

สนามทดสอบ
เฟส 2

ติดฉลากยาง
และทวนสอบฯ

การขยายผล
อบรม ECO driving

การขยายผล
ิ ค ้าและ
การบริหารจัดการขนสง่ สน
ผู ้โดยสาร (LTM)
8

้ ฐาน
กิจกรรม EE7 กลุม
่ ที่ 3 มาตรการโครงสร้างพืน
เป้ าหมายผลประหยัดสะสมทีจ
่ ะดําเนินการ ปี 61-64 = 2,549 ktoe

กิจกรรม

2561

2562

2563

2564

EE7-8 รถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน
EE7-9 รถไฟทางคู่
EE7-10 การขนสง่ นํ้ ามันทางท่อ
EE7-11 รถยนต์ไฟฟ้ า

การ Tracking

มาตรฐานเครือ
่ ง
อัดประจุ

-การจัดทํา
มาตรฐาน
-นํ าร่อง
-สง่ เสริม

การสนับสนุนสถานีชาร์ต
มาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานจักรยานยนต์
ไฟฟ้ า

การส่งเสริมการใช ้ยานยนต์ไฟฟ้ าเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภาพการขนส่ง

การส่งเสริมการขนส่งนํ้ ามันทางท่อ
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สรุปกิจกรรมและเป้าหมาย Action plan 61-64
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลประหย ัด
(ktoe)

มูลค่าผลประหย ัด
(ลบ.)

Tracking ผลประหยัด (สนพ.)

-

50

750

Tracking ผลประหยัด (สนข, สศอ)

-

1,776

26,640

มาตรการ

กิจกรรม

EE7-1 ปรับโครงสร ้างราคา
้ เพลิง
เชือ
EE7-2 ภาษี สรรพสามิต &
Eco sticker, Eco
car
EE7-3 ติดฉลากยางรถยนต์

ทดสอบ ติดฉลาก และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)

30

43

645

EE7-4 การบริหารจัดการ
ขนส่ง (LTM)

การนํ าร่องและขยายผลการบริหารจัดการขนส่งสินค ้าและ
ผู ้โดยสาร (LTM) และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)

280

14.72

220.80

EE7-5 การขับขีป
่ ระหยัด
พลังงาน

พัฒนาหลักสูตร สร ้างครูสอน การสร ้างมาตรฐานและเครือข่าย
โรงเรียนสอนการขับขีป
่ ระหยัดพลังงาน และจัดฝึ กอบรมคนขับ
และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)

196

38

570

EE7-6 เงินหมุนเวียน

ศึกษา นํ าร่อง ขยายผล และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)
(เป้ าหมายสถานประกอบการขนาดใหญ่)

1,904

232.15

3,482.25

EE7-7 เงินอุดหนุน

ศึกษา นํ าร่อง ขยายผล และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)
(เป้ าหมายสถานประกอบการ SME)

1,274.80

301.66

4,524.90

45

499

7,485

30

1,980

29,700

-

-

64.89

70

1,050

287.50

-

-

4,112.19

5,004.53

75,067.95

EE7-8 รถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน
EE7-9 รถไฟทางคู่
EE7-10 การขนส่งนํ้ ามัน
ทางท่อ
EE7-11 รถยนต์ไฟฟ้ า (EV)
โครงการทีส
่ นับสนุนการ
ดําเนินงานมาตรการทัง้ ใน
กลุม
่ ที่ 1, 2 และ 3

Tracking ผลประหยัด และข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องในการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนส่ง (สนข.)
Tracking ผลประหยัด และข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องในการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนส่ง (สนข.)
การส่งเสริมการขนส่งนํ้ ามันทางท่อ
จัดทํามาตรฐานยานยนต์ สถานีหัวจ่าย และ Tracking ผล
ประหยัด (สนพ.)
การจัดทําโมเดล tracking และอัพเดทข ้อมูลการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนส่ง (พพ. สนข.) และการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานทางนํ้ าและทาง
อากาศ (พพ.)

รวมทงหมด
ั้
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ขอขอบคุณ
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