
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านพลังงาน  



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ 
One-Stop-Service ด้านกจิการไฟฟา้
ที่แท้จริง

1. จดัต้ังเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากบักจิการพลังงาน

6 โครงการ/2 
หน่วยงาน

20,000,000            
(ด าเนินการต่อเนื่อง

จากปี 64)
 -  -  -

BR1002 การพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน

1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ 5 โครงการ/1 หน่วยงาน 15,058,259             -  -

BR1003 การใช้มาตรการบริษทัจดัการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธรุกจิบริษทัจดัการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษทัจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ  -  -

BR1004 การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการ
เปี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน
และสร้างฐานทางเศรษฐกจิใหม่ (New 
S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้นและรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

1 โครงการ/1 หน่วยงาน 17,000,000             -  -  -  -

BR1005 ปรับโครงสร้างกจิการไฟฟา้และธรุกจิ
กา๊ซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

1. มีแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้ 
3. ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ 8 โครงการ/2 หน่วยงาน 27,390,000            7 โครงการ/3 หน่วยงาน 82,360,000             -  -

10. พลังงำน

สรุปแผนขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัส BR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock)

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่1 (Big
 Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกจิการพลังงานแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพือ่ลด
ขั้นตอนและการขออนุญาตจดัต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต

- -

1.1 กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและ
ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตส าหรับกจิการไฟฟ้าและกจิการกา๊ซธรรมชาติ (Licensing 
Scheme) แบบ OSS

- -

1.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่   
1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาสถานที่ต้ังและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
2) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจดัการ
ส่ิงปฏิกลูของโรงไฟฟ้า

- -

1.3 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพือ่รองรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกจิการ
พลังงานแบบ One Stop Service จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่1) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
 กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่เพือ่ประกอบกจิการพลังงาน และ 2) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ . 
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองการก ากบั
ดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า

- -

1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน และรับแจง้การประกอบกจิการไฟฟ้า
ส าหรับกจิการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์ - -

1.5 ส านักงาน กกพ. เร่ิมด าเนินการอนุญาต OSS แบบออนไลน์ได้เอง โดยมีระบบการขอ
อนุญาตออนไลน์ และการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก /น้อย/เท่ากบั 
จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรอืกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ.

ม.ค. - ธ.ค. 64

มีระบบ KPI ส าหรบัการตดิตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ต.ค. 63 - กย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบักระบวนการอนุมัต ิอนุญาตของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ม่จ าเป็น และปรบักระบวนการอนุมัตโิครงการภาครฐัและเอกชนให้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากขึ้น อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วย
กระตุน้การลงทุนทางดา้นพลังงานของประเทศ และลดตน้ทุนทีเ่กิดจากการระบบทีไ่ม่มีประสิทธภิาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัตอินุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service ดา้นกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิ BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
จา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ . ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัตัง้เป็น One Stop Service อยา่งแท้จรงิ  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ.

- - MS1.2

2.1 ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและระบบKPI ติดตาม
ประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD)
2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (ภายใน 
มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกีย่วกบัมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภท
เชื้อเพลิง (ภายใน ก.ย. 64)

ม.ค. - ก.ย. 64 - - MS1.2

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการ
ก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แนวทางการจดัการข้อมูล และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่เกีย่วข้องกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน (เม.ย. 
64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน และ
รายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กบัส านักงาน 
กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต (ก.ค. - ก.ย. 64)
- จดัสัมมนาการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตาม และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้กบัผู้ประกอบกจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า และรายงานผลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - - MS1.2

3. ส านักงาน กกพ. 3. ส านักงาน กกพ. ร่วมกบั กฟน./กฟภ. ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผลเพือ่อ านวยความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ผ่าน
เทคโนโลยดิีจทิัล

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1.3

4. การปรับแกไ้ข พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2
4.1 ศึกษาแนวทางการปรับแก ้พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน ให้ส านักงาน กกพ. ออก
ใบอนุญาตได้เอง

- -
MS2

4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 
 - ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย
 - การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
 - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิจากกฎหมาย
 - ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการใช้ระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ และการก าหนดโทษอาญา
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000                 
โครงการที่ได้รับจดัสรร

ตาม พรบ. 64
MS1.1
MS2

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ทบทวนการปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ .ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 65 - -

MS1.1
MS2

5. พพ. 5. ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ .ศ. …
1. พพ.จดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ .ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พพ . เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมายของกระทรวง
พลังงานพิจารณาเห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค.63
เม.ย.63
ก.พ.64

พ.ค.64
ธ.ค.65

- - MS 2

6.1 กกพ. มีหนังสือถึง รมว.พน. เพือ่เสนอ KPI ที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 12 ต.ค. 63 - - MS3

6.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซ่ึงจดัท าระหว่าง กกพ. และ รมว.พน. เมื่อวันที่ 17 
พฤศจกิายน 2563 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกีย่วข้อง ได้แก่
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  
และ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดล้อมฯ
- จดัท า MoU จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
  - MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่เพือ่ประกอบกจิการพลังงาน
  - MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เร่ืองการก ากบัดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
และการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 64)

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.

2. ส านักงาน กกพ.

4. ส านักงาน กกพ.



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏริูปประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สนพ. การจดัต้ังศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ธ.ค.63 - มี.ค.64 ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ MS1

สนพ. การจดัหาเจา้หน้าที่เพือ่ด าเนินการของศูนย ์ (จา้งเหมาบริการ) ต.ค.64 - ธค.65                      540,000 งบประมาณแผ่นดิน MS1

สนพ. โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทุนอนุรักษ์ฯ MS1 MS2 MS3

สนพ. โครงการระบบบริหารจดัการขอ้มูลเพือ่ชว่ยวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะ Data Visualization เพือ่รองรับการเป็นศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65 10,033,659 งบประมาณแผ่นดิน MS1 MS2

สนพ. โครงการประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจส าหรับการพฒันา
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

สนพ. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65                    4,484,600 งบประมาณแผ่นดิน MS4

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพฒันาศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจบุนั

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยู่ภายใตก้ระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าให้เขา้ถงึและเชื่อมโยงขอ้มูล

มีขอ้ตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนขอ้มูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาตภิายใตก้ระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR1002

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบรูณ ์และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจดัเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับดา้นพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลักในการน าข้อมูลดา้นพลังงานมาวเิคราะห์วจิยัเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งดา้นการ
ตดัสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจดา้นพลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

MS 1 MS 2 
MS 3 

MS 3.1 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

พพ.
ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน ESCO 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

ม.ีค. - ธ.ค. 64 - - MS1

พพ. แนวทางน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นการปฏิรูปที่ 14 
การใช้มาตรการบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน

มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

ม.ีค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ BR1003

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจดัการพลังงาน (Energy Service 
Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกนิบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ิย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจดัการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ธ.ค. 65

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิน้สุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏริปูประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สนพ. โครงการศึกษากรอบแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
พื้นที่ชายฝ่ังงทะเลตะวนัออก และพื้นทีที่มีศักยภาพเพื่อการพฒันา
เศรษฐกจิในอนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                     กองทุนเงินอดุหนุน
สัญญาและสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏรูิป 8 :
การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที ่4 เพ่ือการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสรา้งฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004

สรา้งมูลค่าเพ่ิมจากทรพัยากรปโิตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสรา้งรายไดใ้หกั้บประชาชน พรอ้มกับรองรบัการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน และ
สรา้งอุตสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปน็กลไกในการขับเคลือ่นประเทศเข้าสู ่Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  (EEC ใหเ้สนอคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลังงานทบทวนหน่วยงานเจา้ภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสิทธปิระโยชน์ส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ทีม่ีมูลค่าสูงขึน้และรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศดา้นพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสรมิการลงทนุปโิตรเคมีระยะที ่4 ในระยะยาว

MS 1 MS 2.1  MS 2 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ก.ย. 65มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

น ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.) ธ.ค. 65

มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 64

ม.ีค. 65

มีแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบักา๊ซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

ม.ิย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง (สนพ./ส านักงาน กกพ.)

จดัหากา๊ซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกดิการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างการแข่งขันกจิการไฟฟา้ของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านักงาน กกพ.)

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟา้และลักษณะความต้องการใช้ไฟฟา้ (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผน
พฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้นี ้จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกจิกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

MS 1 
MS 2 
MS 3 

ต.ค. 63 

MS 1.1 MS 1.2 
MS 1.3 

MS 2.1 
MS 3.3 

MS 2.2 
MS 2.4 
MS 3.2 
MS 3.4 
MS 3.5 

MS 2.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. สนพ. 1. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ในระยะยาวเพือ่ให้
รองรับความต้องการไฟฟา้ทีเ่กดิขึ้นจาก Disruptive Technology

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64 15,000,000                    กองทุนพฒันาไฟฟา้ MS1.1

2. สนพ. 2. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

ต.ค.63 - ก.ย.65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS1.2
 MS1.3

3. สนพ. 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติ 23 ม.ีค. 63 - ธ.ค. 64 12,390,000                    งบประมาณแผ่นดิน MS2.1

4. ส านักงาน กกพ. 4. การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ 
(ในพืน้ที ่โครงการ ERC Sandbox)
- ส านักงาน กกพ. ร่วมกบัการไฟฟา้ฝ่ายจ าหน่ายจดัท าหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิด
ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ส าหรับ บุคคลทีส่าม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

5. กฟน./กฟภ. 5. จดัท าข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อส าหรับบุคคลทีส่าม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพืน้ทีโ่ครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA Code ได้กต่็อเมื่อภาคนโยบายมีการทบทวน
โครงสร้างกจิการไฟฟา้ให้สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซ้ือขายไฟฟา้แล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

6. สนพ. 6. เสนอ กพช. เพือ่พจิารณานโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2564-2568 (นโยบายอตัราค่าไฟฟา้)

ม.ค. 64-ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าไฟฟา้ทีส่อดคล้องกบัแนวนโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากหนดอตัราค่าไฟฟา้ตามนโยบายอตัราค่า
ไฟฟา้

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7.2 กกพ. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ ภายใน ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ  - MS2.3

8. สนพ. 8. การจดัท าและเสนอ กพช. พจิารณากรอบแนวทางการบูรณาการท างานเพือ่จดัท า
แผนบูรณาการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน 
ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4

9. สนพ./สนง.กกพ. 9. จดัท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกบั สนพ. ภายใต้คณะท างานด้านการพฒันาระบบ
โครงข่ายไฟฟา้และโครงสร้างกจิการไฟฟา้ - น าส่งแผนบูรณาการฯ ทีผ่่านความ
เห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้

10. สนพ. 10. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบักา๊ซธรรมชาติ ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS 3.2

11. ชธ. 11. "โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 เพือ่การก ากบัดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยื่นขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย 2 กจิกรรม ได้แก่
1) การจดัท าระบบส ารองข้อมูลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปีงบประมาณ 2565  4,000,000   - MS 3.2 เสนอขอต้ังงบประมาณ ในปี 65

12. ชธ. 12. โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการประเมินสภาพติดต้ัง อปุกรณ์การผลิต 
อปุกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
ทีก่ าลังจะส้ินอายุสัมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65                     78,360,000 งบกลาง MS 3.2

13. สนพ. 13. การน ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้
สร้างประโยชน์สูงสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.3

14. สนพ. 14. การจดัท าแนวทางส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในธรุกจิกา๊ซ
ธรรมชาติ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.4

15. สนพ. 15. มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค 
(Regional LNG Trading Hub)

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาติ

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพฒันาก าลังการ
ผลิตไฟฟา้

7. กกพ.

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)
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