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1. บทนา
สืบเนื่องจากพระราชบัญ ญั ติ การประกอบกิจการพลัง งาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ให้ การบริหาร
จัดการระบบพลังงานของประเทศมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยคานึงถึง
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทาหน้าที่หลักในการ
กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภายใต้ กรอบนโยบายว่า
ด้วยกิจการพลัง งานของรัฐ โดยมี ส านักงานคณะกรรมการกากับกิจ การพลัง งาน (สกพ.) เป็นสานักงาน
เลขานุการของ กกพ.
การประกอบกิจ การพลัง งานภายใต้ พรบ. นี้ ครอบคลุมกิจการไฟฟ้าและกิจ การก๊าซธรรมชาติ โดย
กิจการไฟฟ้านั้น ประกอบด้วย ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจาหน่ ายไฟฟ้า รวมทั้งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
สาหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ ได้มุ่งเน้นการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและการค้าก๊าซธรรมชาติ โดยมิได้
รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
ภายใต้ พรบ. ดัง กล่ าว สกพ. มี หน้ าที่สนับ สนุนการปฏิ บัติง านของ กกพ. ในการกากั บดูแลกิจ การ
พลังงานภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน
การกากับดูแลกิจการพลังงาน อันจะส่งผลให้ระบบการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยภายใต้สภาวะที่ราคา
พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องพึ่งพาการนาเข้าพลั งงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวนั้น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก
ได้อย่างเข้มแข็ง โดยภาระรับผิดชอบประการสาคัญของ กกพ. คือ การกากับดูแลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งใน
มิติพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยต่อไป
การประกอบกิจ การพลั ง งานที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี ความปลอดภั ยและเชื่ อถื อได้ ย่อ มส่ ง ผลดี ต่อ ผู้ใ ช้
ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และประเทศชาติโดยรวม การกาหนดให้มี กกพ. ตาม พรบ. ดังกล่าวก็เพื่อแยกการ
กากับดูแลกิจการพลังงานออกจากงานด้านนโยบายของกระทรวงฯ ซึ่งจะช่วยให้การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ การกาหนด
กฎเกณฑ์และกติกาต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลของ กกพ. จะเป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส ผู้ประกอบกิจการ
พลังงานจะสามารถดาเนินธุ รกรรมได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้พลังงานก็ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งในด้านของราคาพลังงาน และคุณภาพบริการ ผลดังกล่าวจะนาไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้า
และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล อันเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
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2. บริบทและทิศทางการกากับดูแลพลังงานไทย

2.1 ภาพรวมและความมั่นคงของพลังงานไทย
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเหนี่ยวนาให้เกิดความต้องการใช้และการจัดหาพลังงานที่เพิ่ม
สูงขึ้น ในทางกลับกันการใช้และการจั ดหาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นก็ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปเช่นนี้แลหากพิจารณาในมิติทางสิ่งแวดล้อมจะพบว่าการใช้และการจัดหาพลังงานที่
เพิ่ ม ขึ้ น มั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาทั้ ง ในมิ ติ ท างสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน จึง มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อกันในทุกมิติ เมื่อพิจารณาผลของการ
พัฒนาประเทศที่มีต่อมิติทางด้านพลังงานนั้น เราจะพบว่า อัตราความต้องการใช้พลังงานของไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นจะมากหรือน้อยในแต่ละปีจะสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเด่นชัด
ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรพลังงานภายในประเทศค่อนข้างจากัด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ จึง
ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอ แม้ ว่ า จะมี แ หล่ ง พลั ง งานทดแทน เช่ น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล อยู่ค่อนข้างสูง แต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนเหล่านี้ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อีกทั้งพลังงานจากแหล่งนี้ยัง มีความไม่
แน่นอนเพราะสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ต้องพึ่งพาพลังงานหลักจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากต่อไป ด้วย
เหตุนี้การนาเข้าพลังงานจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าภายหลังปี 2564
ประเทศไทยอาจต้องนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศมาใช้ กว่าร้อยละ 80 หากไม่มีการพบแหล่งพลังงานใหม่
เพิ่มขึ้นภายในประเทศ
การจัดหาแหล่งพลังงานในปัจจุบันเป็นประเด็นปัญหาในระดับนานาชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นสาคัญทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี สาหรับประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านในการผลิตและนาเข้าพลั ง งานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อเสริม สร้างความมั่ นคงด้านพลัง งานให้แก่
ประเทศ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งพอสรุปได้ 3 ประเด็นหลักดังนี้
- แหล่งพลังงานภายในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติมีอยู่จากัด
- ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาจไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
ด้วยเหตุดังกล่าว กกพ. จึงมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลให้มีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอทั้งใน
ด้านของการกระจายชนิดและแหล่งที่มาของพลังงานทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่ มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ภาระสาคัญอีกประการหนึ่งในการกากับดูแลก็คือการสร้างกลไกการ
บริหารจัดการและการลงทุนในระบบพลังงานของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ
ราคาที่เหมาะสม ตลอดจนกากับดูแลและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อไป
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2.2 ระบบไฟฟ้าและระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ
พลังงานไฟฟ้าอาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้า สาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าไปมากก่อให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง การจัดหากาลังการ
ผลิ ตไฟฟ้า ที่ผ่ า นมาในอดี ตอยู่ ในความรั บผิ ด ชอบของการไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ ง เป็ น
รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่ง เป็นภาระต่อการลงทุนของภาครัฐในการจัดหา
ไฟฟ้า เพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ รัฐบาลไทยจึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดหาและผลิตไฟฟ้าเป็นเวลากว่า 20 ปี ผ่านโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent
Power Producer: IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ตลอดจนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Very Small Power Producer: VSPP) จนกระทั่งสัดส่วนกาลังการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชน
รวมกันในปัจจุบัน มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ
การพัฒนาระบบการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการยังต้อง
ดาเนินการต่อไป และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พลังงานที่ ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าต้องแปลงมาจากพลังงานรูปอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม วัสดุเหลือใช้การเกษตร เป็นต้น หรือ
เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานที่สะสมอยู่ในเชื้อเพลิงฟอสซิสชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน ถ่านหิ น เป็นต้น
ดังนั้นภาคการผลิตไฟฟ้าจึงจาเป็นต้องใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงเป็นจานวนมาก การส่งเสริม การแข่งขันของ
ภาคเอกชนในการผลิ ตไฟฟ้า และความร่วมมื อระดับชาติในการจั ดหาพลัง งานไฟฟ้าจึ ง เป็นปัจ จั ยสาคัญที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง จะส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าของประชาชนในที่สุด ดังนั้น กกพ.
จึงต้องกากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า พัฒนากลไกให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิต
ไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการจัดหาแหล่ง
พลังงาน รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชนในการเลือกใช้พลังงานรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้
โครงสร้างการพึ่งพาพลังงานของประเทศมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหลากหลายมากขึ้น
ตลอดจนสร้างกลไกให้เกิดการบริหารจั ดการที่มี ประสิทธิ ภาพและเกิดการปรับปรุง พัฒ นาอย่างต่อเนื่ องให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกจากระบบผลิตไฟฟ้าแล้ว ระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่นากระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตหรือ
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า
ที่มีความสาคัญเช่นกัน หากระบบดังกล่าวมีความเชื่อถือได้สูงก็จะให้กระแสไฟฟ้าที่ส่งถึงประชาชนมีความมั่นคง
ต่อเนื่อง ความมั่นคงของระบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาเป็นต้องมี การกากับดูแลให้มีการขยายและการใช้งาน
เครือข่ายระบบส่งและระบบจาหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถลดการสูญเสียใน
ระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลง
สาหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตินั้น ในปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าเกือบร้อยละ 70 โดยสัดส่วนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มสูงต่อไปอีก 6 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงที่พบมากในบริเวณอ่าวไทยจึงใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
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นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันและก๊าซหุงต้มที่ใช้ ในภาคขนส่งได้ ซึ่งส่งผลให้การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่แหล่งก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยมีจากัด จึง อาจต้องมี การนาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาคการผลิตดังกล่าว ทาให้การบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อมีความสาคัญเป็น
อย่างมาก ซึ่งต้องให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการท่อก๊าซฯ ได้โดยไม่มีการกีดกัน และในราคาที่เป็นธรรม
กกพ. จึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความ
ต้องการใช้ด้วยระบบที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รวมถึงการกากับดูแลการ
ขยายระบบโครงข่ายท่อในพื้นที่ต่างๆ ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นทางเลือก
ในการใช้พลังงานให้แก่ประชาชน ได้มากขึน้
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและให้บริการการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
เพียงพอจ าเป็นต้องมี แผนในการพัฒ นากาลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน เพื่อเป็นกรอบในการจัดหาและลงทุนด้านพลัง งาน รวมทั้ง
เพื่อให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานมีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว กกพ. จึงมีหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนดังกล่าว เพื่อให้การจัดหาและลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
2.3 ความเชื่อถือได้ของภาคการจัดหาพลังงาน
การพัฒนากลไก เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าและระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากลถือเป็นภารกิจหลักที่สาคัญของ กกพ. ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน
ได้รับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม สาหรับเป้าหมายในการกากับดูแลให้ระบบพลังงานมีความเชื่อถือได้
(Reliability) นั้น หมายถึงการดูแลให้ระบบมีความพอเพียง (Adequacy) และมีความมั่นคง (Security) ตาม
มาตรฐานสากล
ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้านั้นจาเป็นต้องมีการประมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในอนาคต โดยกรอบของแผนจะต้องกาหนดปริมาณกาลังการผลิตสารองและการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง กกพ. มีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขยายกาลัง
การผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า และกากับดูแลให้มีการลงทุนประกอบกิจการไฟฟ้า
สอดคล้องตามกรอบแผนดังกล่าว รวมทั้ง กากับดูแลให้ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ควบคุม บริหาร และ
ดู แ ลระบบไฟฟ้ า ให้ มี ค วามสมดุ ล มั่ น คง มี เ สถี ย รภาพ ซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ร ะบบการผลิ ต ไฟฟ้ า โดยรวมมี
ประสิทธิภาพสูงและช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
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สาหรับโครงข่ายระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง สัมพันธ์กับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและ
อยู่ในความดูแลของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นั้น กกพ. มีหน้าที่
กากับดูแลให้มีระบบโครงข่ายเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งในการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างระบบโครงข่ายต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีโอกาสรับรู้ล่วงหน้าและมีกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างได้รับความเป็นธรรมสูงสุด นอกจากนี้ ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายจะต้องมีการตรวจสอบและ
รับ รองมาตรฐานของอุป กรณ์ ที่ใ ช้ ใ นระบบโครงข่ า ย โดยหน่ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานเพื่อ ให้ เ กิ ด
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้า หรือหากเกิดไฟฟ้าดับก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้น วิธีการและเกณฑ์การวางแผน และการ
ออกแบบระบบโครงข่าย ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อให้การลงทุนก่อสร้างและใช้งานโครงข่ายระบบ
ส่งและระบบจาหน่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่าจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมใช้งานได้ในราคาที่เหมาะสม
ส่วนระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่ง กกพ. มีหน้าที่สนับสนุนให้
ระบบท่อเข้าถึงผู้ใช้พลังงานทั้งในระบบส่งและระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมาตรฐานความปลอดภัยของท่อ
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และมีการเรียกเก็บค่าบริการในการใช้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน
มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานมากขึ้นและ
มีการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานเป็น การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน
กิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่ อความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น กลไกสาคัญที่
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันก็คือ การป้องกันการใช้ อานาจผูกขาดในทางมิชอบหรือการกระทาที่ก่อให้เกิดการลด
การแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน เช่น การไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้สิทธิในการผลิต
ไฟฟ้าโดยไม่ต้องแข่งขัน หรือการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง สามารถก่อสร้างระบบเครือข่ายสายส่ง
และสายจาหน่ายแล้ว จะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นสามารถใช้ระบบเครือข่ายดังกล่าวได้ เป็นต้น
ภารกิ จ เหล่ านี้ ล้ วนเป็ นหน้า ที่ที่ ส าคั ญ ของ กกพ. ที่ จ ะต้อ งก ากับ ดูแ ลให้เ กิด การแข่ ง ขั นอย่า งเป็ นธรรมเพื่ อ
ขับเคลื่อนกิจการพลังงานของไทยให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ในขณะเดียวกัน กกพ. ก็จะต้องส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิ ตไฟฟ้า ซึ่ง ยัง มีต้นทุน สู งอยู่ สามารถแข่งขันกับ ผู้ประกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ฟอสซิ ลใน
รูปแบบปกติได้ โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นเครื่องมือ สนับสนุน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและการใช้
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นจนสามารถแข่งขันในตลาดได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้านั้น กกพ. จะต้องนาผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าแต่ละรายมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่วนแบ่งกาลังการผลิตไฟฟ้า
ใหม่ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าระหว่างผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลประโยชน์โดยรวมสูงสุดต่อประเทศ
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การดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ กกพ. จะต้องตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงกลไก
การกากับดูแลเป็นระยะ พร้อมทั้งส่งสัญญาณที่ถูกต้องเพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนในระบบพลังงาน และให้มีการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศมีความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
2.5 สังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม ให้มี บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังคานึงถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนให้เข้าถึง ใช้
และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรในการประกอบกิจการ
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กกพ. จึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน
และชุมชนท้องถิ่นให้เ ข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการด้านพลัง งาน โดยมีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นและ
มีช่องทางในการร้องเรียนหากได้รับผลกระทบจากการประกอบกิ จการพลังงาน โดยเฉพาะหากมีการรอนสิทธิ
เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการด้านพลังงาน กกพ. ต้องดูแลปกป้องสิทธิของเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นธรรม
ในขณะเดียวกับ กกพ. ก็มีหน้าที่ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุม ชนท้องถิ่น
รวมถึงมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการดูแลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อให้โครงการพลังงาน
และชุมชนท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อกัน
สาหรับมิติทางด้านสิ่ง แวดล้ อม กกพ. มีหน้าที่ส่งเสริม ให้มีการใช้ พลังงานและทรัพ ยากรในการ
ประกอบกิจ การพลัง งาน โดยคานึงถึง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม ซึ่ ง ในปัจ จุ บันปัญหาทางด้านสิ่ง แวดล้อมที่
เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตื่นตัว และให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทย
ได้ให้สั ต ยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุ สั ญ ญาว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศตั้ง แต่ปี 2542 จึ ง มี
พันธกรณีในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดังกล่าว หน้าที่ของ กกพ. ในการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ จึงสอดคล้องกับ
พัน ธกรณี ดัง กล่ าวด้ว ย ดั ง นั้ น กกพ. จึ ง มี ห น้า ที่ใ นการดาเนิ นมาตรการต่ างๆ เพื่ อปกป้อ งดู แลสิ่ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานถือเป็นมาตรการสาคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดย กกพ. จะอาศัยกลไกทางการเงินและการกาหนดราคาไฟฟ้าในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะจากภาคการผลิตไฟฟ้า โดยจะสนับสนุนให้เกิดการใช้
พลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าร่วมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์ การบริห ารจั ดการก๊ าซเรือนกระจก ซึ่ ง เป็น หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบต่ อกลไกการพัฒ นาที่ส ะอาด (Clean
Development Mechanism : CDM) ของไทยในการกาหนดเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสม สาหรับการพัฒนา
ระบบพลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น กกพ. จะส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คมและ
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สิ่งแวดล้อม (Social Impact Assessment) ของมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการกิจการพลังงาน
นามาปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเปิดเผยต่อ สาธารณชนและนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและกลไก
ที่ควรนามาใช้ต่อไปในอนาคตแก่รัฐบาล
ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ การพัฒนาโครงการทางด้าน
พลังงาน กกพ. จะอาศัยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการกาหนดเป้าหมายและ
ระเบียบการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแยกบัญชีตามกิจกรรม เพื่อ ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2.6 การวิจัยและพัฒนา
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มักให้ความสาคัญกั บการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง
โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตระยะยาว สาหรับงานวิจัย
ที่เ กี่ย วพัน กับ ปั ญ หาทางด้ า นวิ กฤตพลั ง งานโดยเฉพาะการพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ตพลัง งานทดแทนนั้ น
ประเทศไทยมีเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนส่งเสริมการวิจัยอื่น ๆ ให้การสนับสนุน
ในการศึกษาวิจัยเชิงลึก ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก็ให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยเช่นกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาพลังงานเพื่อสนองตอบความต้องการของ
ประเทศมีความมั่งคงยิ่งขึ้น
โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องตอบสนองตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ตามหัวข้อที่ 4 และ
นาไปสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานสูงขึ้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้าพลังงานของประเทศ ตลอดจน
เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบความคิดดังกล่าวนี้ สกพ. จะมุ่งเน้นในการนาผลการวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงวิธีการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ
พลังงาน เช่น การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาระบบก๊าซในเมือง (City gas)
ระดับความเชื่อถือได้ที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้าไทย ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้า
แบบกระจาย เป็นต้น โดยผลการศึกษาวิจัยจะนาเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนรับรู้และเสนอ
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ สกพ. จะสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยและความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคการผลิตสาขาต่างๆ ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่สาคัญในอนาคต เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
นิ ว เคลี ย ร์ พลั ง งานทดแทนทุ ก รู ป แบบ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจาย (Distributed
Generation) เป็นต้น
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3. บทบาทหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

3.1 ภารกิจและหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สกพ.) มีภารกิจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กกพ.
(2) รับค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎหมายหรือตามที่ กกพ. กาหนด
(3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
(4) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน สภาพ
การแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทาประมาณการรายรับและรายจ่ายของสานักงานเพื่อเสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กกพ. มอบหมาย หรือตามที่พระราชบัญญัติฯ หรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ สกพ.
3.2 โครงสร้างของสกพ.
กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
โดยกาหนดโครงสร้างของ สกพ. ประกอบด้วย 10 ฝ่าย ดังนี้/
(1) ฝ่ายกากับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
(2) ฝ่ายใบอนุญาต
(3) ฝ่ายสานักงานประจาเขต
(4) ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(5) ฝ่ายกฎหมาย
(6) ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(7) ฝ่ายอานวยการและแผนงาน
(8) ฝ่ายบริหารงานองค์กร
(9) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างและอัตรากาลังของ สกพ.
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (7)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (2)

เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (1)

รองเลขาธิการฯ (1)

ฝ่าย
กากับ
กิจการ
ไฟฟ้า
และก๊าซ
(10)

ฝ่ายใบ
อนุ
ญาต
(16)

รองเลขาธิการฯ (1)

รองเลขาธิการฯ (1)

ฝ่าย
สานัก
งาน
ประจา
เขต
(51)

ฝ่าย
คุ้ม
ครอง
สิทธิ

ฝ่าย
กฎ
หมาย
(6)

(4)

ฝ่าย
บริหาร
กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้า
(5)

ฝ่าย
อานวย
การ
และ
แผน
งาน
(19)

ฝ่าย
บริหาร
องค์กร
(12)

ฝ่าย
เทคโน
โลยีสาร
สน
เทศ
(3)

หมายเหตุ : รวมอัตรากาลังของ สกพ. จานวน 131 อัตรา
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กรอบทิศทางการดาเนินงาน

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน รวมทั้งบุคลากรในสานักงาน กกพ. มี
กรอบชี้นาแนวทางการกากับดูแลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน จึงได้มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของ
กิจการพลังงานไทย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน มีความเชื่อถือได้ โดยมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
พันธกิจ
กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลัก
“TRUST” ซึ่งเป็นคาย่อจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในการกากับดูแลกิจการพลังงาน ประกอบด้วย
Stakeholders can trust that commitments will be honored

T
R

Trust
Reliability and
Consistency

U

Unity

S

Social
Accountability
Transparency and The ERC’s operation, decision, and appeal processes will be
transparent and independent, in compliance with the law, while
Independence

T

The Energy Regulatory Commission (ERC) will not be captured
by any operators or special interests, and The ERC’s decisions
will be consistent over time
The ERC will work together with a team spirit to achieve the
defined vision
The ERC’s operation, decision, and appeal processes will be
accountable and open to public participation

keeping key stakeholders and economic autonomy at arm’s
length.
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4.2 ปรัชญาการดาเนินงาน
“สร้างให้เกิดความเท่าเทียม และความสมดุลในผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย”
โดยส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน (สกพ.) ในฐานะที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน จะจัดให้มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ในการกากับกิจการพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่กาหนด
ขึ้นมานั้น จะสามารถก่อให้เกิดคุณค่า (Value-proposition) ที่สร้างความเท่าเทียมและผลประโยชน์ต่อผู้ที่ มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยสามารถสรุปความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้ ดังนี้
รัฐบาล
-

ประเทศมีพลังงานเพียงพอ เชื่อถือได้ ปลอดภัย
มีระดับราคาเหมาะสม เป็นธรรม
สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานในประเทศ
สามารถลดการลงทุนในการจัดหาใช้พลังงาน ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง
สามารถลดผลกระทบจากการผลิต และการใช้พลังงานทีมี่ต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายพลังงานอย่างทั่วถึง

ผู้ใช้พลังงาน
- ได้รับการปกป้องผลประโยชน์ทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
- มีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง ใช้ และจัดการพลังงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม
- มีความรู้ ตระหนัก และพฤติกรรม ที่ถูกต้องในการใช้พลังงานอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า
ผู้ประกอบกิจการพลังงาน
- มีบรรยากาศการแข่งขันที่เสรี เป็นธรรม
- สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- มีผลการดาเนินงาน ที่คุ้มค่าการลงทุน
ชุมชนและสังคม
- ลดผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงานทีมี่ต่อ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
- มีส่วนร่วมในการจัดการ และตรวจสอบการดาเนินงานด้านพลังงาน
- ได้รับการปกป้องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการผลิตและดาเนินงานด้านพลังงาน
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บุคลากรในสานักงานฯ
- ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
- มีอิสระในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
- มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นสากล
4.3 เป้าประสงค์หลัก
สกพ. ได้กาหนดเป้า ประสงค์ ในการกากับดูแลเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ และเพื่อให้มั่ นใจว่ามี การ
ดาเนินงานทีส่ อดคล้องตามพันธกิจ ค่านิยมหลักและปรัชญาการดาเนินงานไว้รวมทั้งสิ้น 6 ประการคือ
1) มี ก ระบวนการออกใบอนุ ญ าตฯ และการก ากั บ ดู แ ลที่ โ ปร่ ง ใส มี ม าตรฐานปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ประเทศชาติ
2) มีการประกอบกิจการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม และป้องกันการใช้อานาจผูกขาด
ในทางมิชอบ
4) ประเทศไทยมีโครงสร้างพลังงานที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัย
5) ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน ผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจ การพลังงานมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาระบบพลังงานไทย
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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5. ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน

จากกรอบแนวคิดต่าง ๆ และเป้าหมายในการกากับดูแลที่นาเสนอไว้ข้างต้น กกพ.จึงกาหนดยุทธศาสตร์
ในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานที่จะต้องมุ่งเน้นและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การออกใบอนุญาต กากับดูแลและปกป้อง ผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน
ชุมชน และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการประกอบกิจการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการแข่งขันในกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒ นาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมีภ าพลักษณ์ที่ดี เป็น องค์กร
ชั้นนาในระดับประเทศ
ทั้งนี้ ได้มี การกาหนดเป้าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน กลยุทธ์หลัก /
กิจกรรมสาคัญที่ควรดาเนินการในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามยุทธศาสตร์ท่ีกาหนด เพื่อจะ
นาไปสู่การจัดลาดับความสาคัญ รวมทั้งการกาหนดแผนงานและโครงงานต่าง ๆ อย่างชัด เจนเป็นรายปี เพื่อ
นาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนที่จาเป็น โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การออกใบอนุญาตฯ กากับดูแล และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน
และประเทศชาติ

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางของการกากั บ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานภายใต้ ยุ ทธศาสตร์นี้ คื อ การพั ฒ นากระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนระบบการกากับดูแลให้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส รวมทั้ง
การปกป้องผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้ใช้พลังงาน ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการและอัตรา
ค่าบริการ กกพ. จึงกาหนดแนวทางการดาเนินงานสาคัญไว้ ดังต่อไปนี้
 การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงาน : กกพ. จะออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานต่อเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนด ซึ่งรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพบริการ รวมถึงประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน
ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายควรรับผิดชอบ
 การสร้างความมั่นคง และเชื่อถือได้ของระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ
สากล : กาหนดเป้าหมายดัชนีคุณภาพการให้บริการและความต่อเนื่องของการส่งและจาหน่าย
ไฟฟ้า ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะทา
การกาหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินความมั่นคงและความปลอดภัยในการวางแผนและพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 การกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย : ตรวจ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ประกาศกาหนด พร้อมทั้งตรวจประเมินประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการพลังงาน โดยแบ่งแยกออกตามโรงไฟฟ้า เขตการส่งและจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อนาไปสู่ค่าไฟฟ้า
และค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมแก่ทั้งผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน รวมทั้ง
การสร้างความปลอดภัยให้แก่ระบบส่งและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ กาหนดเป้าหมายความเชื่อถือ
ได้ของระบบส่งและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ กาหนดเกณฑ์และมาตรฐานของอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ และการติดตั้งระบบส่งและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด
 การกากับดูแลการจัดเก็บอัตราค่าบริการ : กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการกากับอัตรา
ค่าบริการพลังงานของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้พลังงาน : กกพ.จะจัดตั้งส่วนงานให้บริการภายใน
สานักงานเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ ขั้นพื้นฐานของผู้ใช้พลังงาน
โดยคัดเลื อกบุคลากรที่มี ความสามารถ พร้อมจั ดทาโครงการฝึกอบรมตามแนวทางที่กาหนด
เพื่อให้มีการกากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และมีความสม่าเสมอในการแก้ปัญหา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มีกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล โปร่งใส
เป็นธรรม
- สามารถกากับ ดูแล ตรวจติดตามการประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มาตรฐาน
ทางวิศวกรรมและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้ใช้พลังงาน ชุมชน และประเทศชาติ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- ร้อยละของการออกใบอนุญาตฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต
- มาตรฐานคุณภาพบริการพลังงานที่ประกาศใช้
- หลักเกณฑ์และมาตรการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่ประกาศใช้
- ร้อยละของการตอบสนองข้อร้องเรียนจากผู้ใช้พลังงานได้ตามเวลาที่กาหนด
กลยุทธ์หลัก
- กาหนดกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ
- กากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ มาตรฐานทางวิศวกรรมและความ
ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
- สร้างช่องทางหรือสื่อกลางที่อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถร้องเรียนและให้
ข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- ศึกษา ยกร่าง ปรับปรุงประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
- จัดทาแนวทางกระบวนการและคู่มือการออกใบอนุญาต
- สร้างความร่วมมือและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการ
ออกใบอนุญาตในลักษณะ Single window
- การปรับปรุงและประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการของกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ
- ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยในกิจ การไฟฟ้ าและกิจ การก๊า ซ
ธรรมชาติ
- กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและการใช้บริการ
- จัดตั้งศูนย์บริการและจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน (call center)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมการประกอบกิจการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
กกพ. กาหนดแนวทางการกากับกิจการพลังงาน เพื่อนาไปสู่การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
และคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงการกาหนดอัตราค่าบริการที่โปร่งใส
และเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ใช้และผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยรวม : ตรวจติดตามข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ทราบสถานภาพและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าที่ชัดเจน
สามารถบ่งชี้ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถลดอัตราการ
ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ จะกากับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนการเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
รายชั่วโมง (Unit commitment) และการจัดสรรกาลังการผลิตไฟฟ้าระหว่างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ของ กฟผ. IPP และ SPP ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า
 การเสริมสร้างการพัฒนาและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :
สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้าและไอน้าร่วมกัน
(Co-Generation)
 การลดการลงทุ น ที่ ซ้ าซ้ อ นระหว่ า งการไฟฟ้ า : ศึ ก ษา ทบทวนและจั ด ท าข้ อ เสนอ
กฎเกณฑ์ และวิธีการประสานงานในการวางแผนขยายระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อลดการ
ลงทุนที่ซ้าซ้อนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย
 การส่ ง เสริม ให้ ผู้ ใ ช้ พ ลัง งานมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานและมี ทางเลื อ กใช้
เชื้อเพลิงที่เหมาะสม : กากับดูแลและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้โครงข่ายระบบส่ง
จ าหน่ า ยไฟฟ้ า และก๊ า ซธรรมชาติ เ ข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ พ ลั ง งานโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และภาคครัวเรือน มีทางเลือกและสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้
ไฟฟ้า หรือก๊าซธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงเดิมได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
สาหรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานจะต้องอาศัย การตรวจ ติดตาม และประเมินผล การประกอบกิจการ
พลั ง งานที่ ต้ อ งอาศั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ภายในของผู้ รั บ
ใบอนุญาต โดยเฉพาะกับ กฟผ. กฟน. กฟภ. และปตท. โดย กกพ. จะส่งสัญญาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการ
ประกอบกิจการพลังงานในภาพรวมให้แก่สังคมรับทราบเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิ ภาพของระบบผลิต
ระบบส่ง และระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้เพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายโครงข่ายของระบบก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ผู้ใช้ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังต้องทาให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่มี
ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบส่ง และระบบจาหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
- กากับดูแลอัตราค่าบริการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิต ส่ง และจาหน่าย เช่น CPI-X
- คู่มือการตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้าร่วมกัน
- มีข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์และแนวทางการกากับโครงสร้างอัตราค่าบริการพลังงาน
กลยุทธ์หลัก
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน
- พัฒนาระบบการกากับดูแลราคาพลังงานให้มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นธรรมทั้งแก่ผู้ใช้และ
ผู้ประกอบกิจการ
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- พัฒนากลไกจูงใจให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น CPI –X
- กากับและติดตามการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP/VSPP ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้าร่วมกัน
(Co-Generation)
- ศึกษาแนวทางการนากาลังการผลิตส่วนเกินในการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์
- ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการกากับอัตราค่าบริการพลังงานให้เกิดความเป็นธรรม และคานึงถึงการ
ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ด้อยโอกาสและพื้นที่ห่างไกล
- ศึกษาการกาหนดอัตราค่าใช้ระบบโครงข่ายพลังงาน
- จัดระบบการรายงานและติดตามการประกอบกิจการด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพที่มีผลต่อ
การคานวณอัตราค่าบริการ
- ทบทวนวิธีการวางแผนขยายระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้า เพื่อลดการลงทุนที่ซ้าซ้อน
- ส่งเสริมให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้และตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

19

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการแข่งขันในกิจการพลังงาน

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางของการกากับดูแลภายใต้ยุทธศาสตร์ ในข้อนี้ คือ การเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในกิจการพลังงานภายใต้โครงสร้างการประกอบกิจการพลังงานที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน กกพ. ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดสาคัญ ดังต่อไปนี้
 การกากับการลงทุน : ติดตามการลงทุนพัฒนาระบบผลิตและจาหน่ายระบบไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติของผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่รัฐบาลได้กาหนดไว้
 การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ระบบส่งจ่ายพลังงาน : เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของระบบส่งจ่ายพลังงานสามารถใช้ระบบเครือข่ายสายส่ง สายจาหน่าย
และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติร่วมกับเจ้าของได้ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้
ระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนก่อสร้าง
 การจัดทาข้อกาหนดที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบ
กิจการ : จัดให้มีการศึกษา จัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและใช้ระบบเครือข่ายสายส่ง สายจาหน่าย และระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
รวมทั้งทบทวนเงื่อนไขในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานที่เป็นธรรม
 การเสริมสร้างและสนับสนุนการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า : กาหนดแนวทางและวิธีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการประกอบกิจการระหว่างกันของแต่ละโรงไฟฟ้า ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน โดยค านึ ง ถึง ประเภทของโรงไฟฟ้า ชนิดเชื้ อ เพลิ ง ขนาดก าลั ง การผลิต และอายุ ของ
โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายประสิทธิ ภาพขั้นต่า (Minimum Efficiency Performance) ที่
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตโรงไฟฟ้ า ต้ อ งปรั บ ปรุ ง พร้ อ มก าหนดบทปรั บ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 การเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายไฟฟ้าตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงาน : ศึกษา
ผลดีและผลเสียในการเปิดโอกาสให้ผู้ใ ช้และผู้ผลิตพลังงานสามารถซื้อขายไฟฟ้ าระหว่างกันได้
โดยตรง ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พลังงานมีทางเลือก พร้อมทั้งทดลองใช้
หากผลการศึกษาชี้ให้เห็นผลดีต่อส่วนรวมของประเทศ
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 การแบ่งสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต : สกพ. นาเสนอหลักการแบ่งสัดส่วน
กาลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคตระหว่าง กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตามผลการดาเนินงาน และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมสูงสุด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มีการบริหารจัดการที่ดีและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการพลังงาน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า และการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน
- ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน
- ข้อกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการอสังหาริมทรัพย์
กลยุทธ์หลัก
- กากับการประกอบกิจการพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน
- พัฒนาและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบกิจการพลังงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- ศึกษาและทบทวนข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
- ศึกษาและทบทวนข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและใช้ระบบเครือข่ายสายส่ง สายจาหน่ าย และระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติ
- กากับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รวมทั้งการใช้และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลจากรายงานของผู้ประกอบกิจการ เพื่อการวางแผน การกาหนดนโยบาย และการ
กากับดูแล
- ศึกษา แนวทางการส่งเสริมและกากับการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
- ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานที่
เป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างเสริมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้และ
ปลอดภัย

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่ อให้ ประเทศไทยมี ระบบพลั ง งานที่มี ความเชื่ อ ถื อได้ ปลอดภั ย ในระดั บที่ เหมาะสม กกพ. จึ ง ได้
พิจารณาถึงแนวคิดสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
 ระบบผลิตไฟฟ้ามี กาลังการผลิตสารองที่เหมาะสม : ทบทวนหลักและวิธีการกาหนด
ระดับกาลังการผลิตสารองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สะท้อนคุณภาพและประสิทธิ ผลการ
ทางานของโรงไฟฟ้า กาหนดกรอบและระเบียบวิธี การจั ดทาแผนพัฒ นากาลัง การผลิตไฟฟ้า
(PDP) ที่มีความโปร่งใสและยืดหยุ่นต่อการรองรับผลการพยากรณ์ที่อาจคลาดเคลื่อนไปจาก
ความจริงในอนาคต
 การกาหนดพื้นที่ในท้องถิ่นต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับการสร้างโรงไฟฟ้า และระบบ
โครงข่ายพลังงาน : นาเสนอแนวทางการจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ให้ เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับการสร้างโรงไฟฟ้าและระบบโครงข่ายพลังงาน
 การส่งเสริมการกระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิง : ในภาคการจัดหาพลังงานนั้น ส่งเสริม
ให้ภาคการผลิตไฟฟ้ามีก ารกระจายแหล่ง/ชนิด เชื้อเพลิงให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยลด
สัดส่ วนพึ่ง พาก๊าซธรรมชาติและสนับสนุนการใช้ พ ลังงานทดแทนอื่น เช่ น พลัง งานหมุ นเวียน
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากถ่านหินสะอาด เป็นต้น สาหรับภาคการใช้พลังงาน ผู้ใช้พลังงาน
และประชาชนควรมีทางเลือกชนิดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่ อให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม
ของประเทศสูงขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน และผู้ใช้พลังงาน
กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกาหนดแนวทาง
วิธีการและกฎระเบียบที่จะนาไปใช้พิจารณาการวางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักสากล
โดย กกพ. อาจจั ดตั้ ง คณะทางานเพื่ อทบทวน กฎ ระเบีย บ และวิธี ป ฏิบัติ ในส่ว นที่เกี่ ยวข้ องจากทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ร ะบบพลั ง งานมี ค วามมั่ น คง เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละปลอดภั ย ตามกฎหมายของไทยและตาม
มาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- โครงสร้างพลังงานของประเทศมีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและ
ระบบโครงข่ายพลังงาน
กลยุทธ์หลัก
- ส่งเสริมการจัดหาพลังงานของประเทศให้มีความเหมาะสม เพียงพอ มั่นคงและปลอดภัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- กากับดูแล ทบทวน เสนอแนะกรอบและระเบียบ วิธีการจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (PDP)
แผนการลงทุนและแผนขยายระบบโครงข่ายพลังงาน
- ศึกษาพื้นที่ (Zone/area) ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับสร้างโรงไฟฟ้าและระบบโครงข่าย
พลังงาน
- ศึกษาและเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ และความปลอดภัยของระบบโครงข่าย
พลังงาน เช่น ระดับการผลิตสารอง สัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ การกระจายแหล่งผลิตและ
ชนิดเชื้อเพลิง เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
กกพ.ต้องการส่ง เสริม ให้ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน ผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมต่อการ
พั ฒ นาระบบพลั ง งานไทย โดยชุ ม ชนสามารถตรวจสอบการด าเนิ น งานของผู้ ป ระกอบกิ จ การไฟฟ้ า ผ่ า น
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต อีกทั้งสามารถนาเสนอแนวทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อมบริ เ วณที่ตั้ ง โครงการ รวมทั้ ง เป็น ประโยชน์ ต่ อการก ากับ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพพลังงาน กกพ. จึงกาหนดแนวคิดสาคัญในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 การส่ ง เสริ ม ให้ชุ ม ชนและผู้เ กี่ ยวข้ องมี ส่ว นร่ ว มต่ อ การพั ฒ นาระบบพลั งงานของ
ประเทศ : โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตตามพื้นที่ที่ กกพ.กาหนด เพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้แทนของผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่นั้นเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้
พลังงาน ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนและแก้ไขเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ผู้ใช้พลังงาน และให้คาแนะนาแก่
กกพ. ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
2) จัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
พัฒ นาชุ ม ชนในท้องถิ่นที่ไ ด้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดย
การออกระเบียบที่เปิดโอกาสให้สามารถนาเงินจากกองทุนฯ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนที่
ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ และให้มีการกระจายอานาจในการ
บริหารจัดการเงินกองทุนฯ ไปยังท้องถิ่น
3) จัดตั้งส่วนงานเพื่อประสานกับตัวแทนชุมชน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต
ตลอดจนผู้ประกอบกิจการพลังงานขึ้นในสานักงาน กกพ. เพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหา
การร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ผลกระทบปั ญ หาทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนปั ญ หา
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการพลังงาน
 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ : สกพ. จะส่งเสริม
สถาบันการศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยที่จะนาไปสู่การปรับปรุงการกากับดูแลกิจการ
พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจากกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาขึ้น
ตลอดจนการนาไปสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานที่สูงขึ้นอันเป็นส่วนช่วยให้เกิดการลดการ
นาเข้าพลังงาน ตลอดจนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย
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 เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และผลการดาเนินงาน
ด้านการกากับกิจการพลังงาน : เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ โดยสานักงาน
กกพ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนที่อยู่ในภูมิ ภาค เพื่อให้ประชาชนได้มี ความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงงานด้านการกากับดูแลกิจการพลังงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- จัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ต่อการพัฒนาระบบพลังงาน
- มีข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงงานด้านการกากับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- ร้อยละความสาเร็จของการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตตามเป้าหมาย
- ร้อยละความสาเร็จของการจัดตั้งและบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามเป้าหมาย
- ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกาหนดจากการรับฟังความเห็น
- จานวนแผนยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร
- การสารวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตฯ และประชาชนต่อการกากับกิจการพลังงาน
- การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานต่อการบริการของผู้ประกอบการ
กลยุทธ์หลัก
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน ผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบกิจการพลังงาน
- ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้าใจในการกากับกิจการพลังงาน
- จัดการสารวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตและประชาชน เพื่อพัฒนาการกากับกิจการพลังงาน
- จัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพบริการของ
ผู้ประกอบการ
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- จัดตั้งและพัฒนาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต
- วางระบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
- ศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนาส่งเงินเข้ากองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุน
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- จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สารองค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้พลังงาน
- เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึง งานด้านการกากับดูแลกิจการ
พลังงาน
- การสารวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตและประชาชนต่อการกากับกิจการพลังงาน
- การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงานต่อการบริการของผู้ประกอบการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กร
ชั้นนาในระดับประเทศ

กรอบแนวคิดในการกาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น จะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดได้นั้น
สกพ. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม จึงกาหนดแนวคิดสาคัญสาหรับ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
 มีระบบบริหารจัด การตามมาตรฐานสากล : สกพ. จะพัฒ นาและผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่เ ข้มแข็ง มีระบบบริหารจั ดการที่ไ ด้รับการยอมรับ ตามมาตรฐานสากลเป็น
องค์ก รก ากั บ ดูแ ลที่ เ ป็ นกลาง มี ความน่ าเชื่ อ ถือ ท างานเพื่อ ส่ว นรวม และมี ก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
 บุคลากรมีศักยภาพ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม : สกพ. ต้องคัดสรร
บุคลากรที่มีความสามารถและความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายมี
ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดความเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 การปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม: สกพ. จะกาหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและการให้บริการ มีการประเมินผลกระทบจากการออกกฎระเบียบต่างๆ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ นอกจากนี้การปฏิบัติภารกิจของ สกพ. ในหลายส่วนจาเป็นต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน เช่น การออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายใหม่ จาเป็นต้องประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมผังเมือง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น การดาเนินงานภารกิจเหล่านี้ สกพ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการของ กกพ. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องถึงแนวทางปฏิบัติที่ชั ดเจนเพื่อให้
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบ
กิจการพลังงานได้แบบเบ็ดเสร็จที่สานักงาน กกพ.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
- ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC
- ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม Competency ที่กาหนด
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- ข้อกาหนดแนวทางการปฏิบัติ (Code of conduct) เกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
- แผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM, HRD เพิ่มขีดสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก
- ระบบฐานข้อมูลของ สกพ.
กลยุทธ์หลัก
- พัฒนาการบริหารจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารสานักงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญ
- ประเมิ นความคุ้ม ค่า (RIA) รับฟั ง ความคิดเห็น เพื่อให้กระบวนการออกข้อ กาหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ
โปร่งใส มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- จัดทามาตรฐานด้านการบัญชีของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
- ศึกษา จัดวางระบบการวัดสมรรถนะรายบุคคล (Competency) และจัดทาแนวทางเพิ่มขีดสมรรถนะ
- ศึกษาและจัดทาแนวทางการปฏิบัติ (Code of conduct) เกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
- จัดทาแผนแม่บทพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRM, HRD เพิ่มขีดสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก
- จัดทาแผนจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละแผนฝึกอบรมพนักงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดรับกับเครือข่ายและยุทธศาสตร์
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียม
- พัฒนาระบบข้อมูลพลังงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารของสานักงานฯ
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การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ในการกากับดูแลกิจการพลังงานเป็นส่วนช่วยกาหนดกรอบแนวทางและทิศทางการ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ของ กกพ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้ประกอบ
กิจการพลังงาน เป็นส่วนเสริมให้การพัฒนาระบบพลังงานของชาติเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมอีกทั้งยังช่วยแบ่ง
เบาภาระรับผิดชอบที่ทางกระทรวงพลังงานเคยมีมาแต่เดิมจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านที่กาหนดขึ้นนี้ จะนาไปสู่
การพัฒนามาตรการ โครงการและแผนการดาเนินงานของ กกพ. ต่อไปในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2551
– 2555) ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญที่จะนาพาระบบพลังงานไทยให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็น
ส่วนสาคัญในการนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อ ไป โดยมี
แนวทางการดาเนินงานเพื่อเป็นการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนสาคัญ ดังต่อไปนี้
6.1 การจัดทาแผนปฏิบัติงาน 5 ปี
กกพ. จะจัดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติงาน 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจาปี ในลักษณะการมองไปข้างหน้า
(Rolling Plan) ซึ่งเป็นนากลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ มาจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงาน โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานในปีก่อนหน้า รวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งนี้
ในแผนฯ จะมีการทบทวนและกาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน ตลอดจนมีการระบุ
มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะมี
การกาหนดช่วงเวลาของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการจัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปี
6.2 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์
กกพ. จะจัดให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลักต่างๆ ที่ได้จัดลาดับ
ความสาคัญไว้ในตอนต้น เพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานที่ต้องดาเนินการนั้น มีทรัพยากรที่จาเป็นมาสนับสนุนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6.3 การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน
กกพ. จะจัดให้มีการมอบหมายภาระและความรับผิดชอบในงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก
ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญให้กับคณะกรรมการฯ รวมทั้งบุคลากรในสานักงาน กกพ. ได้ทราบ
อย่างชัดเจน และให้กิจกรรมการมอบหมายภาระงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาปี ในช่วง
เวลาที่ต่อเนื่องกับการจัดทาแผนงบประมาณของ กกพ. โดยจะจัดให้มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การจูงใจบุคลากรที่สอดคล้องกับระดับความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ
โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญที่รับผิดชอบ
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6.4 การกากับ ติดตาม และประเมินผล
กกพ. จะจัดให้มีการกากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2551 - 2555 ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้
การติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี
กกพ. จะจัดให้มีการประชุมติดตามผลงานเป็นระยะๆ ทั้งในระดับคณะกรรมการฯ และระดับหน่วยงาน
ในสานักงาน กกพ. พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ เช่น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการในหน่วยงาน (War room) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการติดตามเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมสาคัญต่างๆ รวมทั้งเป็น
การประเมินความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะนาไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การติดตามและสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
กกพ. จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลงานประจาปี เพื่อจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็น
กิจกรรมที่มีความสาคัญและสอดคล้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวน
ถึงผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ตลอดจนเป็นการทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าที่สาคัญในการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ
โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญของการจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถัดไป โดยจะได้มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ
และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
กกพ. จะจัดให้มีการประเมินผลแบบรวบยอด เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกากับ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 – 2555 รวมทั้งเป็นการสรุปผลการดาเนินงานของ กกพ. ซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถ
นามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนาเข้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงานฉบับต่อไป
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ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2551 – 2555)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของกิจการพลังงานไทย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
มีความเชื่อถือได้ โดยมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้
และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลัก
“TRUST”
T
R

Trust
Reliability and Consistency

U
S

Unity
Social Accountability

T

Transparency and Independence

Stakeholders can trust that commitments will be honored
The Energy Regulatory Commission (ERC) will not be captured by any operators or
special interests and The ERC’s decisions will be consistent over time
The ERC will work together with a team spirit to achieve the defined vision
The ERC’s operation, decision, and appeal processes will be accountable and open to public
participation
The ERC’s operation, decision, and appeal processes will be transparent and independent,
in compliance with the law,while keeping key stakeholders and economic autonomy at
arm’s length.
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เป้าประสงค์หลัก
1.
2.
3.
4.
5.

มีกระบวนการออกใบอนุญาตฯ และการกากับดูแลที่โปร่งใส เป็นมาตรฐานปกป้องผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ประเทศชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน กากับดูแลอัตราค่าบริการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
การบริหารจัดการที่ดีและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการ
โครงสร้างพลังงานของประเทศมีความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัย
จัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงงานด้านการกากับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน
6. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง โปร่งใสและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การออกใบอนุญาตฯ กากับดูแล และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนและประเทศชาติ
การส่งเสริมการประกอบกิจการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการแข่งขันในกิจการพลังงาน
การส่งเสริมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้และปลอดภัย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบพลังงาน
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรชั้นนาในระดับประเทศ

33

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส เพื่อความมั่นคงของกิจการพลังงานไทย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
มีความเชื่อถือได้ โดยมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ค่านิยมหลัก
“TRUST”
ปรัชญาการดาเนินงาน
สร้างให้เกิดความเท่าเทียมและความสมดุลในผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
มีกระบวนการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
มีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล
โปร่งใส เป็นธรรม
สามารถกากับ ดูแล ตรวจติดตาม
การประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการ มาตรฐานทางวิศวกรรมและ
ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้ใช้พลังงาน
ชุมชน และประเทศชาติ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ส่ง และระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ

กากับดูแลอัตรา
ค่าบริการให้มี
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

จัดตั้งคณะกรรมการผูใ้ ช้พลังงาน
ประจาเขตและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อเป็น
กลไกสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ต่อการพัฒนาระบบพลังงาน

*///9

การบริหารจัดการที่ดีและการ
แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
ในการประกอบกิจการ

โครงสร้างพลังงาน
ของประเทศ
ความมั่นคงเชื่อถือได้ และ
ปลอดภัย

มีข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ
ในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการ
พลังงานและการเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงาน
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงงานด้านการกากับดูแลกิจการ
พลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพลังงาน

จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูง โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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