๑๐ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านพลังงาน

สรุปแผนขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
รหัส BR

10. พลังงำน
BR1001

BR1002

BR1003

BR1004

BR1005

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ
One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้า
ที่แท้จริง

1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

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

6 โครงการ/2
หน่วยงาน

วงเงินรวม

20,000,000

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

ระบุชื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จากปี 64)

-

-

-

-

-

1 โครงการ/1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

5 โครงการ/1 หน่วยงาน

การใช้มาตรการบริษทั จัดการพลังงาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษทั จัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
1 โครงการ/1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

1 โครงการ/1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการ
เปี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New
S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

-

-

-

-

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

1. มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
3. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

-

-

1 โครงการ/1 หน่วยงาน

17,000,000

8 โครงการ/2 หน่วยงาน

27,390,000 7 โครงการ/3 หน่วยงาน

15,058,259

82,360,000

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1 (Big ศูนย์อนุมัตอิ นุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าทีแ่ ท้จริง
Rock)

BR1001

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ ม่จาเป็น และปรับกระบวนการอนุมัตโิ ครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพือ่ ช่วย
กระตุน้ การลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนทีเ่ กิดจากการระบบทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงพลังงาน โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

จัดตัง้ เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า

ธ.ค.-64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัตงิ าน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่ การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัตงิ าน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัตอิ นุญาตจากสานักงาน กกพ .

ธ.ค.-65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

ต.ค. 63 - กย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ
จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 3
MS 1.2

MS 1
MS 2
MS 1.2
MS 1.3

MS 1.1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
1. สานักงาน กกพ.

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่ าของงบประมาณ

1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพือ่ ลด
ขั้นตอนและการขออนุญาตจัดตัง้ โรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing
Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต

-

-

1.1 กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและ
ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตสาหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ (Licensing
Scheme) แบบ OSS

-

-

1.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายลาดับรอง จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตงั้ และ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สาหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
2) ระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งปฏิกลู ของโรงไฟฟ้า

-

-

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ม.ค. - ธ.ค. 64

1.3 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพือ่ รองรับกระบวนการอนุมัตอิ นุญาตกิจการ
พลังงานแบบ One Stop Service จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่ เพือ่ ประกอบกิจการพลังงาน และ 2) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ.
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกากับ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า
1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้า
สาหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์
1.5 สานักงาน กกพ. เริ่มดาเนินการอนุญาต OSS แบบออนไลน์ได้เอง โดยมีระบบการขอ
อนุญาตออนไลน์ และการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS1

-

-

-

-

-

-

MS1

กรณีดาเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
2. สานักงาน กกพ.

โครงการ/การดาเนินงาน

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่ การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการ
กาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แนวทางการจัดการข้อมูล และกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่เกีย่ วข้องกับการกากับติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน (เม.ย.
64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบ
กิจการพลังงาน (มิ.ย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน และ
รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน
และการรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กบั สานักงาน
กกพ. และสานักงาน กกพ. ประจาเขต (ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตาม และการรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กบั ผู้ประกอบกิจการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ดาเนินการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และรายงานผลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)

4. สานักงาน กกพ.

5. พพ.

6. สานักงาน กกพ.

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

-

-

MS1.2

ม.ค. - ก.ย. 64

-

-

MS1.2

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

-

-

MS1.2

ม.ค. - ธ.ค. 65

-

-

MS1.3

ม.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS2

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1
MS2

-

-

MS1.1
MS2

-

-

MS 2

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัตงิ าน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัตอิ นุญาตจาก
สานักงาน กกพ.
2.1 สานักงาน กกพ. มีการกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัตงิ านและระบบKPI ติดตาม
ประเมินผลเพือ่ การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
(COD)
2.1.1 การกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัตงิ าน
- กาหนดแนวทางการปฏิบัตติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ภายใน
มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกีย่ วกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภท
เชื้อเพลิง (ภายใน ก.ย. 64)

3. สานักงาน กกพ.

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

3. สานักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัตงิ าน และ
ติดตามประเมินผลเพือ่ อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
4. การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
4.1 ศึกษาแนวทางการปรับแก้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ให้สานักงาน กกพ. ออก
ใบอนุญาตได้เอง
4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550
- ตรวจสอบความจาเป็นของกฎหมาย
- การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย
- ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การใช้ดลุ พินิจ และการกาหนดโทษอาญา
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000

MS2

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ ทบทวนการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวง
พลังงานพิจารณาเห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

6.1 กกพ. มีหนังสือถึง รมว.พน. เพือ่ เสนอ KPI ที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2563

12 ต.ค. 63

-

-

MS3

ต.ค. 63 - กย. 64

-

-

MS3

6.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซึ่งจัดทาระหว่าง กกพ. และ รมว.พน. เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกีย่ วข้อง ได้แก่
- ร่างกฎหมายลาดับรอง จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เรื่องที่ตงั้ โรงไฟฟ้าฯ
และ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมฯ
- จัดทา MoU จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
- MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่ เพือ่ ประกอบกิจการพลังงาน
- MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เรื่องการกากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 64)
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. - ธ.ค. 65

พ.ค.64
ธ.ค.65

กรณีดาเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

พลังงาน

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

BR1002

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน
2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนาข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วจิ ยั เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน

มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจุบนั

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทาให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) มีขอ้ ตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย.-65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

MS 2
MS 3

MS 3.1

MS 1

โครงการ/การดาเนินงาน

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

ไม่ใช้งบประมาณ

MS1

สนพ.

การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ธ.ค.63 - มี.ค.64

ไม่ใช้งบประมาณ

สนพ.

การจัดหาเจ้าหน้าที่เพือ่ ดาเนินการของศูนย์ (จ้างเหมาบริการ)

ต.ค.64 - ธค.65

540,000

งบประมาณแผ่นดิน

MS1

สนพ.

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65

N/A

งบกองทุนอนุรักษ์ฯ

MS1 MS2 MS3

สนพ.

โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพือ่ ช่วยวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะ Data Visualization เพือ่ รองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65

10,033,659

งบประมาณแผ่นดิน

MS1 MS2

สนพ.

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65

N/A

N/A

MS1

สนพ.

โครงการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65

4,484,600

งบประมาณแผ่นดิน

MS4

กรณีเป็นการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

BR1003

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยนากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service
Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สานักงบประมาณ (สงป.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)
กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) มีแนวทางปฏิบัตทิ างด้านเทคนิค (Code of Practice) สาหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน

มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) เสนอหลัการและแนวทางการดาเนินงานของธุรกินบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) มีแนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) มีแนวปฏิบัตแิ ละร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่ การจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

ธ.ค. 65

มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1.1

MS 1.3
MS 1.4

MS 1.2

MS 2

MS 1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการ/การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย
(ได้มากกว่า 1)

พพ.

ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64

-

-

MS1

พพ.

แนวทางนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. - ธ.ค. 65

-

-

MS2

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านทีเ่ กี่ยวข้อง
ประเด็นการปฏิรูปที่ 14
การใช้มาตรการบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั สาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพือ่ การเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR1004

สร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลีย่ นผ่านสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผูเ้ กีย่ วข้อง)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ ีมูลค่าสูงขึน้ และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีแนวทางมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

ธ.ค. 64
ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) กาหนดแนวทางการดาเนินการและสิทธิประโยชน์สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 2.1

MS 1

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

สนพ.

โครงการ/การดาเนินงาน

MS 2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ (บาท) ทีม่ าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย กรณีเป็นการดาเนินการตามแผนการ
เริม่ ต้นและสิน้ สุดโครงการ
(ได้มากกว่า 1)
ปฏิรปู ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
พื้นที่ชายฝั่งงทะเลตะวันออก และพื้นทีที่มีศกั ยภาพเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

พ.ย. 62-มิ.ย. 64

17,000,000 กองทุนเงินอุดหนุน
สัญญาและสัมปทาน

MS1

ประเด็นปฏิรูป 8 :
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงาน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

BR1005

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

ก.ย. 65

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผน
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ต.ค. 64
ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีการกาหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สานักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยทีเ่ หมาะสม (สนพ.)

ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) มีระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access (TPA) (สานักงาน กกพ.)

มี.ค. 65
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4) มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง (สนพ./สานักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มีแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางพลังงานทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)

มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) จัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่ งและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3) นาก๊าซธรรมชาติทมี่ ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.)

ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4) สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.)

ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ต.ค. 63
MS 2.3

MS 1.1

MS 2.1
MS 3.3

MS 1.2
MS 1.3

MS 2.2
MS 2.4
MS 3.2
MS 3.4
MS 3.5

MS 1
MS 2
MS 3

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการ/การดาเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ
(บาท)

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

MS1.1

-

MS1.2
MS1.3

งบประมาณแผ่นดิน

MS2.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)
1. สนพ.

1. โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพือ่ ให้
รองรับความต้องการไฟฟ้าทีเ่ กิดขึ้นจาก Disruptive Technology

2. สนพ.

2. การทบทวนและจัดทาแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64
ต.ค.63 - ก.ย.65

15,000,000
ไม่ใช้งบประมาณ

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการ
ผลิตไฟฟ้า

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สานักงาน กกพ.)
3. สนพ.

3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

4. สานักงาน กกพ.

4. การกาหนดหลักเกณฑ์การกากับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(ในพืน้ ที่ โครงการ ERC Sandbox)
- สานักงาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายจัดทาหลักเกณฑ์การกากับการเปิด
ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสาหรับ บุคคลทีส่ าม
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ
5. จัดทาข้อกาหนดการใช้หรือเชื่อมต่อสาหรับบุคคลทีส่ าม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA Code ได้กต็ ่อเมื่อภาคนโยบายมีการทบทวน
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

6. สนพ.

6. เสนอ กพช. เพือ่ พิจารณานโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2564-2568 (นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า)

ม.ค. 64-มี.ค.64

ไม่ใช้งบประมาณ

7. กกพ.

7. กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายการ
กาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกากหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้า

เม.ย. - พ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

ภายใน ก.ย. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

ม.ค. 64 - มี.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

5. กฟน./กฟภ.

7.2 กกพ. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
8. สนพ.

9. สนพ./สนง.กกพ.

8. การจัดทาและเสนอ กพช. พิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการทางานเพือ่ จัดทา
แผนบูรณาการลงทุนและการดาเนินงานเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน
ระยะ 5 ปี
9. จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สนพ. ภายใต้คณะทางานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า - นาส่งแผนบูรณาการฯ ทีผ่ ่านความ
เห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. นาเสนอ กพช.

23 มี.ค. 63 - ธ.ค. 64

12,390,000
ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.2
-

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

MS2.2
-

-

MS2.3
MS2.3
MS2.3
MS2.3
MS2.4

ก.ย. - ธ.ค. 65

MS2.4

ไม่ใช้งบประมาณ
-

ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
10. สนพ.

10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางพลังงานทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ

ม.ค. 63-ธ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS 3.2

11. ชธ.

11. "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เพือ่ การกากับดูแลการสารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยื่นขอสิทธิ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทาระบบสารองข้อมูลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปีงบประมาณ 2565

4,000,000

-

MS 3.2

12. ชธ.

12. โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ดาเนินการประเมินสภาพติดตั้ง อุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสารวจ
ทีก่ าลังจะสิ้นอายุสัมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65

งบกลาง

MS 3.2

13. สนพ.

13. การนาก๊าซธรรมชาติทมี่ ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้
สร้างประโยชน์สูงสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.3

14. สนพ.

14. การจัดทาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.4

15. สนพ.

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

ม.ค. 64-ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

-

MS3.5

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

78,360,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ ในปี 65

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

