
 
 
 
 
 
 

10 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านพลังงาน  



BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้าน

กิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง

1. จัดต้ังเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

2. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 

2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานท่ีมีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน

3. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง

2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 เพ่ือการเป่ียนผ่านสู่ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New 

S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

2. มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในระยะยาว

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม

การแข่งขัน

1. มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022

2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 

3. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

10. พลังงาน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัส BR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1 
(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)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพือ่ลดขั้นตอนและการ
ขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ โดย
ปรับปรุง Licensing Scheme และปรับปรุงรายการ
เอกสารการขออนุญาต

- -

1.1 กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและปรับปรุงประเภท
ใบอนุญาตส าหรับกจิการไฟฟ้าและกจิการกา๊ซธรรมชาติ
 (Licensing Scheme) แบบ OSS

- -

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ . ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัตั้งเป็น One Stop Service อยา่งแท้จริง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบ (COD)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนทีเ่กิดจากการระบบทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จริง BR1001

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

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

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 641.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง จ านวน
 2 ฉบับ ได้แก ่1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการพิจารณาสถานที่ต้ังและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า 
2) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
 ความปลอดภัย และการจัดการส่ิงปฏิกลูของโรงไฟฟ้า

- -

1.3 ลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MoU) เพือ่รองรับ
กระบวนการอนุมัติอนุญาตกจิการพลังงานแบบ One 
Stop Service จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่1) ขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและ
การอื่นเพือ่ประกอบกจิการพลังงาน และ 2) ขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหว่าง กกพ. กระทรวงอตุสาหกรรม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง
การก ากบัดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการ
จัดการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า

- -

1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน และ
รับแจ้งการประกอบกจิการไฟฟ้าส าหรับกจิการไฟฟ้าที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์

- -

1.5 ส านักงาน กกพ. เร่ิมด าเนินการอนุญาต OSS แบบ
ออนไลน์ได้เอง โดยมีระบบการขออนุญาตออนไลน์ 
และการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI 
ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการ
เชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ.

- - MS1.2

2.1 ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติงานและระบบKPI ติดตามประเมินผลเพือ่การ
ตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD)
2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (ภายใน มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกี่ยวกบัมาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภทเชื้อเพลิง (ภายใน 
ก.ย. 64)

ม.ค. - ก.ย. 64 - - MS1.2

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - - MS1.2

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

2. ส านักงาน กกพ.

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจ
ประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานขอ้มูล แนวทางการ
จัดการขอ้มูล และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (เม.ย. 64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลการ
ตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน 
(ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการตรวติดตามตรวจสอบ
การประกอบกจิการพลังงาน และรายงานผลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงานและการรายงาน
ผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้กบัส านักงาน กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
(ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม 
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม ให้กบัผู้ประกอบ
กจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า
 และรายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

3. ส านักงาน กกพ. 3. ส านักงาน กกพ. ร่วมกบั กฟน./กฟภ. ก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ผ่าน
เทคโนโลยดิีจิทัล

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.ประกอบกจิการ
พลังงาน ให้ส านักงาน กกพ. ออกใบอนุญาตได้เอง

- -
MS2

4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ .ศ. 2550 
 - ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย
 - การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจ
ได้รับผลกระทบ
 - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิจากกฎหมาย
 - ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการ
ใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ 
และการก าหนดโทษอาญา
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000             
โครงการที่ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ. 64
MS1.1
MS2

4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่
ทบทวนการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการพลังงาน พ.ศ. 2550

ม.ค. - ธ.ค. 65 - -
MS1.1
MS2

5. พพ. 5. ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงาน
ควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงาน
ควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการ
กล่ันกรองกฎหมาย พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการ
กล่ันกรองกฎหมายของกระทรวงพลังงานพิจารณา
เห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา

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

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.

4. ส านักงาน กกพ.

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจ
ประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานขอ้มูล แนวทางการ
จัดการขอ้มูล และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (เม.ย. 64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลการ
ตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน 
(ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการตรวติดตามตรวจสอบ
การประกอบกจิการพลังงาน และรายงานผลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงานและการรายงาน
ผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้กบัส านักงาน กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
(ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม 
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม ให้กบัผู้ประกอบ
กจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า
 และรายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 646.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซ่ึงจัดท าระหว่าง กกพ. และ
 รมว.พน. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย
 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(ร่าง) 
ระเบียบ กกพ. เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  และ (ร่าง) ระเบียบ
 กกพ. เร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดล้อมฯ
- จัดท า MoU จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
  - MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เร่ือง แนวทางและ
ขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพือ่
ประกอบกจิการพลังงาน
  - MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เร่ืองการก ากบั
ดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการส่ิง
ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ม.ค. - ม.ิย. 64)

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเปา้หมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

สนพ. การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ธ.ค.63 - ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ MS1

สนพ. การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการของศูนย์  (จ้างเหมา
บริการ)

ต.ค.64 - ธค.65                   540,000 งบประมาณแผ่นดิน MS1

สนพ. โครงการพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทุนอนุรักษฯ์ MS1 MS2 MS3

สนพ. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวเิคราะห์
และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

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

สนพ. โครงการประชาสัมพนัธ ์สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับ
การพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

สนพ. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

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

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ BR1002
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศใหม้ีความสมบรูณ์ และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทกุหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ ซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะหว์ิจัยเพ่ือสื่อสารใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ประเด็นปฏรูิป 2 :
การพฒันาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมาย
ยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจุบนั

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ที่อยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

MS 1 MS 2 
MS 3 
MS 4 
 

MS 3.1 
MS 3.2 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

พพ.
ส่งเสริมการใช้มาตรการธรุกิจบริษทัจัดการพลังงาน 
ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64 - - MS1

พพ.
แนวทางน าร่องบริษทัจัดการพลังงานในหน่วยงานของ
รัฐ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธรุกินบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี มิ.ย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบญัชกีลาง (บก.)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใชม้าตรการธุรกิจบรษัิทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัไดจ้รงิ ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใชม้าตรการบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั BR1003
อาคารควบคุมภาครฐัตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใชพ้ลังงานลง โดยน ากลไกบรษัิทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company : ESCO) มาพัฒนาใชใ้นการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการปฏรูิปที่ 14
 การใช้มาตรการบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO)
 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏบิติัทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธรุกิจบริษทัจัดการพลังงาน

มีแนวปฏบิติัและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO)

มี.ค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มแีนวทางโครงการน ารอ่งบรษัิทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรฐั ธ.ค. 65

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท) ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรปูประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

สนพ.
โครงการศึกษากรอบแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะที ่4 ในพืน้ทีช่ายฝ่ังงทะเลตะวันออก และพืน้
ทีทีม่ีศักยภาพเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในอนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                กองทุนเงิน
อดุหนุนสัญญา
และสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏิรูป 8 :
การพฒันาปิโตรเคมีระยะที ่4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึน้และรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ
ประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปโิตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายไดใ้ห้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน และสร้างอุตสาหกรรมเปา้หมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปน็กลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงานทบทวนหน่วยงานเจา้ภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสิทธิประโยชน์ส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS 1 MS 2.1  MS 2 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 64

มี.ค. 65

มีแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักา๊ซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

มิ.ย. 64

ธ.ค. 65

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

จดัหากา๊ซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกดิการหยดุชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างการแขง่ขนักจิการไฟฟา้ของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

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

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใชไ้ฟฟา้และลักษณะความต้องการใชไ้ฟฟา้ (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

ธ.ค. 64

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

ธ.ค. 65

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท า
แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยรีะบบไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

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

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/
น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. สนพ. 1. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟา้ในระยะยาวเพือ่ให้รองรับความต้องการ
ไฟฟา้ทีเ่กดิขึ้นจาก Disruptive Technology

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

2. สนพ. 2. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

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

3. สนพ. 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการ
ไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติ

23 มี.ค. 63 - ธ.ค. 64 12,390,000                งบประมาณแผ่นดิน MS2.1

4. ส านักงาน กกพ. 4. การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใชห้รือ
เชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟา้ (ในพืน้ที ่โครงการ ERC 
Sandbox)
- ส านักงาน กกพ. ร่วมกบัการไฟฟา้ฝ่ายจ าหน่ายจดัท า
หลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใชห้รือเชื่อมต่อระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้ส าหรับ บุคคลทีส่าม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.2

5. กฟน./กฟภ. 5. จดัท าขอ้ก าหนดการใชห้รือเชื่อมต่อส าหรับบุคคลที่
สาม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช ้TPA Code ในพืน้ทีโ่ครงการ ERC 
Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช ้TPA Code ได้ก็
ต่อเมื่อภาคนโยบายมีการทบทวนโครงสร้างกจิการ
ไฟฟา้ให้สามารถแขง่ขนัได้และมีตลาดซ้ือขายไฟฟา้แล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.2

6. สนพ. 6. เสนอ กพช. เพือ่พจิารณานโยบายการก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 
2564-2568 (นโยบายอตัราค่าไฟฟา้)

ม.ค. 64-มี.ค.64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าไฟฟา้ที่
สอดคล้องกบัแนวนโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัรา
ค่าไฟฟา้ของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากหนดอตัรา
ค่าไฟฟา้ตามนโยบายอตัราค่าไฟฟา้

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7.2 กกพ. เห็นชอบขอ้เสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ ภายใน ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ  - MS2.3
8. สนพ. 8. การจดัท าและเสนอ กพช. พจิารณากรอบแนวทาง

การบูรณาการท างานเพือ่จดัท าแผนบูรณาการลงทุน
และการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.4

9. สนพ./สนง.กกพ. 9. จดัท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงาน
เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี 
ร่วมกบั สนพ. ภายใต้คณะท างานด้านการพฒันาระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้และโครงสร้างกจิการไฟฟา้ - น าส่งแผน
บูรณาการฯ ทีผ่่านความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. 
น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกจิการ
ไฟฟา้

10. สนพ. 10. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานที่
เกี่ยวขอ้งกบักา๊ซธรรมชาติ

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ - MS 3.1

11. ชธ. 11. "โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด้านการ
ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพือ่การก ากบั
ดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการ
เปิดยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย
 2 กจิกรรม ได้แก่
1) การจดัท าระบบส ารองขอ้มูลการประเมินศักยภาพ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานขอ้มูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

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

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพฒันาก าลัง
การผลิตไฟฟา้

7. กกพ.

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)12. ชธ. 12. โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการประเมิน
สภาพติดต้ัง อปุกรณ์การผลิต อปุกรณ์สนับสนุน และ
ทรัพยสิ์นทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการปิโตรเลียมในแปลง
ส ารวจทีก่ าลังจะส้ินอายสัุมปทาน

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

13. สนพ. 13. การน ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใชส้ร้างประโยชน์สูงสุด

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

14. สนพ. 14. การจดัท าแนวทางส่งเสริมให้เกดิการแขง่ขนัเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ

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

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

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

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซ
ธรรมชาติ


