


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบด็เสร็จ 
One-Stop-Service โรงไฟฟา้ที่แท้จริง

1. จัดต้ังเปน็ One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

6 โครงการ/2 
หน่วยงาน

20,000,000             
(ด าเนินการต่อเนื่อง

จากป ี64)
 -  -  -

BR1002 การพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แหง่ชาติ

1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจุบนั
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน

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

BR1003 การใช้มาตรการบริษทัจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธรุกิจบริษทัจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษทัจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ  -  -

BR1004 การพฒันาปโิตรเคมีระยะที่ New 
S-Curve

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณัฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ
ด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพือ่ส่งเสริมการลงทุนปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

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

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟา้และธรุกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพือ่เพิม่การแข่งขัน

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

10. พลังงำน

สรปุแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสั BR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock)

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1 (Big
 Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏรูิปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ 
จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับกระบวนการอนุมัต ิอนุญาตของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเปน็ และปรับกระบวนการอนุมัตโิครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพ่ือชว่ย
กระตุ้นการลงทุนทางดา้นพลังงานของประเทศ และลดตน้ทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

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

ศูนย์อนุมัตอินุญาตเบด็เสร็จ One-Stop-Service ดา้นกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏบิัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟา้หรือ
จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ. ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS) ชว่งระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดตั้งเปน็ One Stop Service อย่างแท้จริง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา้

มีมาตรฐาน แนวทางปฏบิัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟา้ทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ (COD)



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง
1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อลด
ขั้นตอนและการขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟา้และก๊าซธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต

- -

1.1 กกพ. พจิารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ ขั้นตอนการพจิารณาอนุญาตและ
ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตส าหรับกิจการไฟฟา้และกิจการก๊าซธรรมชาติ (Licensing 
Scheme) แบบ OSS

- -

1.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่    
1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพจิารณาสถานที่ต้ังและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟา้ ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟา้ 
2) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั และการจัดการ
ส่ิงปฏกิูลของโรงไฟฟา้

- -

1.3 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อรองรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกิจการ
พลังงานแบบ One Stop Service จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน และ 2) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
กกพ. กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองการ
ก ากับดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั และการจัดการส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงไฟฟา้

- -

1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟา้
ส าหรับกิจการไฟฟา้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์ - -

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ประเด็นปฏรูิป 1 :
การปฏรูิปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ.

ม.ค. - ธ.ค. 64

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบบัเดมิ) 

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

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏบิัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟา้นครหลวง
และการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟา้หรือจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ.

- - MS1.2

2.1 ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏบิัติงานและระบบKPI ติดตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟา้ทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ
 (COD)
2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏบิัติงาน
- ก าหนดแนวทางการปฏบิัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั (ภายใน 
มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกี่ยวกับมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภท
เชื้อเพลิง (ภายใน ก.ย. 64)

ม.ค. - ก.ย. 64 - - MS1.2

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟา้ทั้งก่อนและหลังการ
ก าหนดจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แนวทางการจัดการข้อมูล และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน (เม.ย.
 64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบ
กิจการพลังงาน (มิ.ย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน และ
รายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพฒันาศักยภาพบุคลากรให้กับส านักงาน 
กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต (ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตาม และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้กับผู้ประกอบกิจการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟา้ และรายงานผลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - - MS1.2

3. ส านักงาน กกพ. 3. ส านักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏบิัติงาน และ
ติดตามประเมินผลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟา้หรือจ่ายไฟฟา้เข้าระบบไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1.3

ประเด็นปฏรูิป 1 :
การปฏรูิปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ.

2. ส านักงาน กกพ.



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง
4. การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2
4.1 ศึกษาแนวทางการปรับแก้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ให้ส านักงาน กกพ. ออก
ใบอนุญาตได้เอง

- -
MS2

4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญติัการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 
 - ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย
 - การรับฟงัความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
 - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย
 - ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการใช้ระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การใช้ดุลพนิิจ และการก าหนดโทษอาญา
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000                 
โครงการที่ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ. 64
MS1.1
MS2

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อทบทวนการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญติัการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 65 - -

MS1.1
MS2

5. พพ. 5. ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดท าร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎกีาฯ คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมายของกระทรวง
พลังงานพจิารณาเห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ให้คณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎกีา

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. เพื่อเสนอ KPI ที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 12 ต.ค. 63 - - MS3

6.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซ่ึงจัดท าระหว่าง กกพ. และ รมว.พน. เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟา้ฯ 
 และ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดล้อมฯ
- จัดท า MoU จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
  - MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
  - MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เร่ืองการก ากับดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั 
และการจัดการส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟา้ (ม.ค. - มิ.ย. 64)

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏรูิป 1 :
การปฏรูิปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.

4. ส านักงาน กกพ.



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนนิงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายของกจิกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏรูิปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/นอ้ย/เทา่กบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

มขีอ้มลูและสารสนเทศดา้นพลงังานที่มมีาตราฐานและเปน็ปจัจบุนั

มกีารเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลงังาน

มผีลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมนิผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยู่ภายใตก้ระทรวงพลงังาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มผีลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าใหเ้ขา้ถงึและเชื่อมโยงขอ้มลู

มขีอ้ตกลงความร่วมมอืการแลกเปล่ียนขอ้มลู Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มศูีนยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาตภิายใตก้ระทรวงพลงังาน ม.ีค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาติ BR1002

1) เกิดการพัฒนาระบบขอ้มลูพลงังานของประเทศใหม้คีวามสมบรูณ ์และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงขอ้มลูจากทกุหน่วยงานที่มกีารจดัเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับดา้นพลงังานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลกัในการน าขอ้มลูดา้นพลงังานมาวเิคราะหว์จิยัเพ่ือสื่อสารใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ทั้งดา้นการ
ตดัสนิใจในการใชพ้ลงังาน และการประกอบธรุกิจดา้นพลงังาน
กระทรวงพลงังาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

สนพ. การจดัต้ังศูนยส์ารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ ธ.ค.63 - ม.ีค.64 ไมใ่ชง้บประมาณ ไมใ่ชง้บประมาณ MS1

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

สนพ. โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทนุอนรัุกษฯ์ MS1 MS2 MS3

สนพ. โครงการระบบบริหารจดัการขอ้มลูเพื่อชว่ยวิเคราะหแ์ละแสดงผลใน
ลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเปน็ศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแหง่ชาติ

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

สนพ. โครงการประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจส าหรับการพฒันา
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

สนพ. โครงการประเมนิผลการด าเนนิงานของศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แหง่ชาติ

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

ประเด็นปฏรูิป 2 :
การพฒันาศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแหง่ชาติ

     ระบ ุML ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS 1 MS 2 
MS 3 

MS 3.1 



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกินบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี มิ.ย. 64

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ BR1003

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company
 : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทนุเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏรูิปประเทศ ทัง้นี ้จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก /น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มีแนวทางปฏบิติัทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษทัจัดการพลังงาน

มีแนวปฏบิติัและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO)

มี.ค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 65



เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเปา้หมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

พพ.
ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษทัจัดการพลังงาน ESCO 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64 - - MS1

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

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ประเด็นการปฏรูิปที ่14 
การใช้มาตรการบริษทัจัด

การพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรและสิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เก่ียวข้อง)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สนพ. โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
พื้นที่ชำยฝ่ังงทะเลตะวันออก และพื้นทีที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในอนำคต

พ.ย. 62-ม.ิย. 64 17,000,000                    กองทุนเงินอุดหนุน
สัญญำและสัมปทำน

MS1 ประเด็นปฏิรูป 8 :
กำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะที่ 4

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS 1 MS 2.1  MS 2 



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผน
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ธ.ค. 64

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ธ.ค. 64

ม.ีค. 65

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

ส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรปูโครงสรา้งการบรหิารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.) ธ.ค. 65

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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบัโครงสรา้งกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ



ล าดับ

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

จัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

ชือ่เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

มีแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

ม.ิย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง (สนพ./ส านักงาน กกพ.) ธ.ค. 65

ส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิกีาร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้นี ้จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึน้อยูก่ับความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายย่อย

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 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

1. สนพ. 1. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพือ่ให้
รองรับความต้องการไฟฟ้าทีเ่กิดขึน้จาก Disruptive Technology

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

2. สนพ. 2. การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

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

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

4. ส านักงาน กกพ. 4. การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(ในพืน้ที ่โครงการ ERC Sandbox)
- ส านักงาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับการเปิด
ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับ บุคคลทีส่าม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

5. กฟน./กฟภ. 5. จัดท าข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อส าหรับบุคคลทีส่าม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพืน้ทีโ่ครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA Code ได้ก็ต่อเมือ่ภาคนโยบายมีการทบทวน
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซ้ือขายไฟฟ้าแล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

6. สนพ. 6. เสนอ กพช. เพือ่พิจารณานโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2564-2568 (นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า)

ม.ค. 64-ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าทีส่อดคล้องกับแนวนโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้า

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

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

8. สนพ. 8. การจัดท าและเสนอ กพช. พิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการท างานเพือ่จัดท า
แผนบูรณาการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน 
ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4

9. สนพ./สนง.กกพ. 9. จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สนพ. ภายใต้คณะท างานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า - น าส่งแผนบูรณาการฯ ทีผ่่านความ
เห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า

7. กกพ.

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรปูโครงสรา้งการบรหิารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

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

11. ชธ. 11. "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 เพือ่การก ากับดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยืน่ขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดท าระบบส ารองข้อมูลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ

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

12. ชธ. 12. โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการประเมินสภาพติดต้ัง อุปกรณ์การผลิต 
อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
ทีก่ าลังจะส้ินอายุสัมปทาน

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

13. สนพ. 13. การน าก๊าซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้
สร้างประโยชน์สูงสุด

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

14. สนพ. 14. การจัดท าแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในธรุกิจก๊าซ
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

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

ส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
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