
 
 
 
 
 
 

10 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านพลังงาน  



BR1001 ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกจิการ
ไฟฟา้ที่แท้จริง

1. จดัต้ังเป็น One Stop Service อยา่งแท้จริง
2. ปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญติัการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากบักจิการพลังงาน

BR1002 การพฒันาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 1. มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 
2. มีขอ้มูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนยฯ์ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

BR1003 การใชม้าตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใชม้าตรการธุรกจิบริษัทจดัการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

BR1004 การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพือ่การเปี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกจิหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกจิใหม่ (New 
S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพือ่ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

BR1005 ปรับโครงสร้างกจิการไฟฟา้และธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ เพือ่เพิม่
การแขง่ขนั

1. มีแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพือ่เพิม่การแขง่ขนัและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้ 
3. ส่งเสริมให้เกดิการแขง่ขนัเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ

10. พลังงาน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสั BR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การด าเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน กกพ. BR1001X01 การปรับปรุงอนุญาตการประกอบ
กจิการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(OSS) เพื่อลดขั้นตอนและการขอ
อนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซ
ธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme และปรับปรุงรายการ
เอกสารการขออนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

ส านักงาน กกพ.
ร่วมกบั กฟน./กฟภ.

BR1001X02 ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
 และติดตามประเมินผลเพื่ออ านวย
ความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน กกพ. ให้
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) 
ผ่านเทคโนโลยดิีจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. 65

- -

MS1.3

ส านักงาน กกพ. BR1001X03 การปรับแกไ้ข พ.ร.บ.ประกอบ
กจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 65

20,000,000              โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1
MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรอืกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

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

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบักระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และปรบักระบวนการอนุมัติโครงการภาครฐัและเอกชนให้
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

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

ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จรงิ BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ 
ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการ
อนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ.

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการ
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

MS 3 

MS 1, MS 2 

MS 1.1 MS 1.2, MS 1.3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การด าเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1001X04 ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย
 พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย
ของกระทรวงพลังงานพิจารณา
เห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

พ.ค.64
ธ.ค.65

- -

MS 2

ส านักงาน กกพ. BR1001X05 มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และ
ระบบ KPI ติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ ในการอ านวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า
หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ
อนุญาตจากส านักงาน กกพ.

12 ต.ค. 63 - - MS3

ส านักงาน กกพ. BR1001X06 มีระบบ KPI ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลคณะกรรมการกากบั
กจิการพลังงาน และจัดท าร่าง
กฎหมาย ได้แก ่(ร่าง) ระเบียบ กกพ. 
เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  และ (ร่าง) 
ระเบียบ กกพ. เร่ืองมาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อมฯ

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X01 การจัดต้ังศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X02 การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการของ
ศูนย ์ (จ้างเหมาบริการ)

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X03 โครงการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X04 โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ช่วยวเิคราะห์และแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เพื่อรองรับการเป็น
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X05 โครงการประชาสัมพันธ ์สร้างความรู้
ความเข้าใจส าหรับการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1002X06 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

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

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจ
มาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

มีผลการศึกษารปูแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR1002
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจดัเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ด้านพลังงานทั้งจากภาครฐัและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจยัเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ล าดับ

MS 1 
MS 2 
MS 3 
MS 4 
 

MS 3.1 MS 3.2 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวขอ้ง

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1003X01 ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษทัจัด
การพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64 - - MS1

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงาน
กระทรวงพลังงาน

BR1003X02
แนวทางน าร่องบริษทัจัดการพลังงานใน
หน่วยงานของรัฐ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นการปฏรูิปที่ 14
 การใช้มาตรการบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO)

 ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏบิติัทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษทัจัดการพลังงาน

มีแนวปฏบิติัและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO)

มี.ค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มแีนวทางโครงการน ารอ่งบรษัิทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรฐั ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

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

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกินบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี มิ.ย. 64

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใชม้าตรการธุรกิจบรษัิทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัไดจ้รงิ ธ.ค.-64

ล าดบั

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท) ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปูประเทศ

 (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน

BR1004X01 โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝ่ังงทะเลตะวนัออก และพื้นททีี่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                 กองทนุเงิน
อุดหนนุสัญญา
และสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏรูิป 8 :
การพัฒนาปโิตรเคมี
ระยะที่ 4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ล าดับ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

การพัฒนาปิโตรเคมรีะยะที่ 4 เพ่ือการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม ่ (New 
S-Curve) BR1004
สร้างมลูค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขดีความสามารถการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นประเทศเขา้สู ่
Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงานทบทวนหน่วยงานเจ้าภาพและผู้เก่ียวขอ้ง )

ก าหนดแนวทางการด าเนนิการและสิทธปิระโยชนส์ าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโิตรเคมีในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มผีลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมภีณัฑ์ที่มมีลูค่าสูงขึน้และรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มแีนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในระยะยาว

MS 1 MS 2.1  MS 2 

7/10



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

สร้างโอกาสใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภมูิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย 
อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ได้รับความเหน็ชอบจากคณะ
คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ธ.ค. 64

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

ธ.ค. 65

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ ที่เหมาะสม ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการ
พยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ าหนา่ยใหม้ีความทนัสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนัและปฏริูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

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

ล าดับ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลงังาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนั BR1005

ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

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

มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติใหส้ะทอ้นต้นทนุ (สนพ.)

ธ.ค. 64

มี.ค. 65

มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

มิ.ย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบรูณาการการลงทนุและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ป ีของการไฟฟ้าทั้ง 3 แหง่ 
(สนพ./ส านกังาน กกพ.)

จัดหาก๊าซธรรมชาติใหม้ีความต่อเนือ่งและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนที่น าทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.)

มีระเบยีบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านกังาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแขง่ขนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

MS 1, MS 2, MS 3 

MS 1.3 MS 1 
MS 2.1 
MS 2.1 

MS 2.3, MS 2.4 
MS 3.2, MS 3.3, 

MS 3.4 
MS 3.1 

MS 1.1 MS 2.2 

8/10



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X01 โครงการส ารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาวเพื่อใหร้องรับความต้องการไฟฟ้าที่
เกิดขึน้จาก Disruptive Technology

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

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X02 การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบบั
ใหม่ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

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

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X03 โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

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

ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

BR1005X04
การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปดิ
ใหใ้ช้หรือเชือ่มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(ในพื้นที่ โครงการ ERC Sandbox)
- ส านกังาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหนา่ยจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับการ
เปดิใหใ้ช้หรือเชือ่มต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าส าหรับ บคุคลที่สาม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้
ความเหน็ชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)/การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.)

BR1005X05 จัดท าข้อก าหนดการใช้หรือเชือ่มต่อ
ส าหรับบคุคลที่สาม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพื้นที่
โครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA
 Code ได้ก็ต่อเมือ่ภาคนโยบายมีการ
ทบทวนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้
สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซ้ือขาย
ไฟฟ้าแล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X06 เสนอ กพช. เพื่อพิจารณานโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2564-2568 
(นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า)

ม.ค. 64-มี.ค.64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.3

BR1005X07 ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่า
ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.3

1) เสนอ กพช. เหน็ชอบหลักเกณฑ์
การก ากหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้า

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

2) กกพ. เหน็ชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภายใน ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ  - MS2.3
ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X08 การจัดท าและเสนอ กพช. พิจารณา
กรอบแนวทางการบรูณาการท างานเพื่อ
จัดท าแผนบรูณาการลงทนุและการ
ด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) /ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

BR1005X09 จัดท าแผนบรูณาการการลงทนุและการ
ด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ป ีร่วมกับ สนพ. 
ภายใต้คณะท างานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า - น าส่งแผนบรูณาการฯ ที่ผ่าน
ความเหน็ชอบจาก กกพ. ให ้สนพ. 
น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏรูิป 6 : 
ปฏรูิปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
พลังงานที่เกีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติ

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

ประเด็นปฏรูิป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า

ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (ส านกังาน กกพ.)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

MS 1, MS 2, MS 3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ประเด็นปฏรูิป 4 :
โครงสร้าง
แผนพัฒนาก าลังการ
ผลิตไฟฟ้า

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (ชธ.) BR1005X11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการประเมินศักยภาพเชือ้เพลิง
ธรรมชาติ เพื่อการก ากับดูแลการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลียม และการเตรียมการ
เปดิยืน่ขอสิทธสิ ารวจและผลิตปโิตรเลียม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) การจัดท าระบบส ารองข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพเชือ้เพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษา
ศักยภาพเชือ้เพลิงธรรมชาติ

ปงีบประมาณ 2565  4,000,000   เสนอขอต้ัง
งบประมาณ ในป ี65 -

MS 3.2

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ (ชธ.) BR1005X12 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนนิการ
ประเมินสภาพติดต้ัง อุปกรณ์การผลิต 
อุปกรณ์สนบัสนนุ และทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการปโิตรเลียมในแปลง
ส ารวจที่ก าลังจะส้ินอายุสัมปทาน

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

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X13 การน าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมนอ้ยกวา่เชือ้เพลิงฟอสซิลมา
ใช้สร้างประโยชนสู์งสุด

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

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X14 การจัดท าแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการ
แข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในธรุกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

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

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

BR1005X15 มีแผนการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของ
ภมูิภาค (Regional LNG Trading Hub)

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

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาต ิ (eMENSCR)

ประเด็นปฏรูิป 7 : 
ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาติ
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