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สรุปรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

1. ภาพรวมแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณ
รายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปแผนงานที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 จ านวน 31 งาน โดยจัดล าดับความส าคัญการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น งานเชิงนโยบาย จ านวน 12 งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงานตามภารกิจส าคัญ จ านวน 19 งาน รายละเอียด
ดังภาพ 

 

2. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

2.1  ภาพรวมการด าเนินงานเชิงนโยบาย 12 งาน ณ ไตรมาสที่ 2 มีความคืบหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 40.93 โดยมี
งานที่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 จ านวน 8 งาน และมีงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานจ านวน  4 
งาน ดังนี้  

(1) แนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีความคืบหน้าร้อย
ละ 5.24 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข TOR ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการด าเนินงาน  

(2) ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ มีความคืบหน้าร้อยละ 20.85 ทั้งนี้มีความล่าช้าในส่วน
ของการก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) ซึ่งมี
ความคืบหน้าร้อยละ 6.67  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ส านักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง ปตท. ขอให้เร่งด าเนินการ
เสนออัตราค่าบริการดังกล่าวมายังส านักงาน กกพ. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ปตท. ยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่ง
ข้อเสนออัตราค่าบริการ Td ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือ ซึ่งส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ ปตท. ด าเนินการจัดส่ง
ข้อเสนออัตราค่าบริการฯ มายังส านักงาน กกพ. ต่อไป 
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(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายล าดับรอง มี
ความคืบหน้าร้อยละ 20 ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถติดต่อบุคลากรมารับงาน หรือบุคลากรได้รับ
หนังสือเชิญชวนล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ work from home จึงท าให้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดจ้างใหม่ ส านักงาน กกพ. จะใช้ช่องทางการติดต่อกับสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งให้มากยิ่งขึ้น 
ส าหรับโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองส านักงาน กกพ.            เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด  

 (4) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่ส านักงาน กกพ. 4.0 มีความคืบหน้าร้อยละ 29.25 
ทั้งนี้ มีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กรที่รองรับ พรบ คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกันทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยการด าเนินงานยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน              จึงท าให้การ
ตัดสินใจและการปฏิบัติเกิดความล่าช้าขึ้นรวมถึงขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. เร่งด าเนินการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมภิบาลข้อมูลและบริหารจัดข้อมูลของ
ส านักงาน กกพ.ที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือการก าหนดนโยบาย ทิศทาง เจ้าของข้อมูลจากฝ่ายงาน และการเปิดเผยข้อมูล 
ตลอดจนเร่งรัดการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน
เมษายน 2565 

2.2  ภาพรวมการด าเนินงานตามภารกิจส าคัญจ านวน 19 งาน ณ ไตรมาสที่ 2 มีความคืบหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 
44.50 โดยมีงานที่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 จ านวน 17 งาน และมีงานไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานจ านวน  2 งาน ดังนี้ 
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  (1) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย เนื่องจากจ าเป็นตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ซึ่ง
ภาครัฐอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว  

  (2) ประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการลังงาน  มี
ความคืบหน้าร้อยละ 47 มีความล่าช้าเนื่องจากระเบียบว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2565 เกี่ยวเนื่องกับระเบียบฯ CoP ฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดท าซึ่งจะด าเนินการชี้แจงระเบียบ
ดังกล่าวพร้อมกัน  ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่ว นได้เสียช่วง
เดือนพฤษาคม 2565 และด าเนินการประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการตามแผนงานที่
ก าหนด 
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3. สรุปการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ส านักงาน กกพ. สามารถเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน            
292.604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของงบประมาณทั้งหมดที่ ครม. อนุมัติไว้จ านวน 904.769 ล้านบาท 
ประกอบด้วย รายจ่ายด้านบุคลากร จ านวน 111.423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.32 รายจ่ายด้านการจัดการและ
บริหารส านักงาน จ านวน 176.648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.52 รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 3.264 ล้านบาท     คิด
เป็นร้อยละ 0.36 รายจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 0.114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 รายละเอียดดังภาพ 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามที่ ครม. อนุมัติ 

ณ 9 พ.ย. 64 
(ล้านบาท) 

ผลการจัดเก็บรายได้ / 
การใช้เบิกจ่าย  
ณ 31 มี.ค. 65 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
(%) 

1. รายได้ 1,002.771 618.884 61.72 
2. รายจ่าย 904.769 211.264 23.35 
2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร1/ 276.076 111.423 12.31 
2.2 รายจ่ายในการจัดการและบริหารส านักงาน2/ 440.579 97.847 10.82 
2.3 รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน3/ 11.136 0.726 0.08 
2.4 รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน4/ 2.500 1.155 0.13 
2.5 รายจ่ายอื่นๆ5/ 57.478 0.114 0.01 
2.6 รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์6/ 117.000 0.000 0.00 
หมายเหต:ุ  
1/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 

2/ รายจ่ายการจัดการและบริหารส านักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

3/ รายจ่ายงบลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
4/ รายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 

5/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ งบกลางส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็นซ่ึงเป็นงบประมาณที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขั้นโดยมิได้คาดหมาย ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนจ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานที่มิได้จัดตั้งงบประมาณไว้จัดตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ 

6/ รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณาส าหรับด าเนินงานกิจกรรมตามกลยุทธ์ จ านวน 10 โครงการ วงเงินรวม 117.000 ล้านบาท  
 

ทั้งนี้ รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์จ านวน  12 โครงการ จ านวน 117.000 ล้านบาท ส านักงาน กกพ. อยู่
ระหว่างเร่งรัดการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีสถานะการด าเนินงาน ดังนี้ (1) จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงานจ านวน 6 โครงการ  ได้แก่ โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้าง
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้า โครงการจัดท ารายงานบัญชีและการเงินเพื่อการก ากับดูแลกิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงใน
ระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4 โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (กลุ่มเฝ้าระวัง) ประจ าปี 2565 
โครงการปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน: รีฟอร์มกลไก คพข. และ โครงการพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
บน ERC Data Sharing Platform เพ่ือการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 1 (2) อนุมัติขอบเขตการด าเนินงานแล้ว จ านวน 
3 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ  โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานก ากับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (3) พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสรรหา
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คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 และ (4) อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4) 
ทั้งนี้ ส าหรับงานพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายส าคัญเร่งด่วน  ส านักงาน 
กกพ. ได้จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับรองรับการด าเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติระยะที่ ๒  การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
นโยบายภาครัฐ หรือนโยบายอื่นๆ สรุปรายละเอียดดังตาราง 

โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินการป ี2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

สรุปด าเนินการ ความคืบหน้า 
(%) 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เบิกจา่ย คงเหลือ 

วัตถุประสงค์ที ่2 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งดา้นอัตราค่าบรกิารและคุณภาพการใหบ้ริการ 
1. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การ
ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับ
นโยบายและโครงสร้างการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า 

5.000 
 

จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

5 ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 5.000 
 

2. โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้
พลังงานตามมาตรฐานการ
ให้บริการ 

8.000 อนุมัติขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

10 ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 

- 8.000 

3. โครงการจัดท ารายงานบญัชี
และการเงินเพื่อการก ากบัดูแล
กิจการไฟฟา้ตามมาตรฐานสากล 

4.000 จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน  

5 ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 4.000 

วัตถุประสงค์ที ่3 สง่เสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
1.โครงการตรวจประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบ
คุณภาพก๊าซธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซ
ธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4 

3.000 จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

5 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- 3.000 

2. งานพัฒนาการก ากับกิจการ
พลังงานตามนโยบายพลังงาน
ภาครัฐและนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน 

41.000 จะด าเนินการเมื่อมี
โครงการเร่งด่วนรองรับ
นโยบายการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติระยะที ่๒  การ
ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการไฟฟา้ การซ้ือขาย
ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนตาม
นโยบายภาครัฐ หรือ
นโยบายอื่นๆ 

- - - 41.000 

วัตถุประสงค์ที ่5 : ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพฯ 
1.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

5.000 อนุมัติขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

10 ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 5.000 

2. โครงการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (กลุ่ม
เฝ้าระวัง) ประจ าปี 2565 
 

3.000 จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

5 ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 3.000 
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โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินการป ี2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

สรุปด าเนินการ ความคืบหน้า 
(%) 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ เบิกจา่ย คงเหลือ 

วัตถุประสงค์ที ่6 ปกป้องสิทธเิสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจดัการดา้น
พลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
1.โครงการสรรหาคณะกรรมการ
ผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

10.000 พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
โครงการ 

15 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

- 10.000 

2. โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์งานก ากับและ
บริหารภาพลักษณ์องค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12.000 อนุมัติขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

10 ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 12.000 

3. โครงการปรับระบบการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์ม
กลไก คพข. 

10.000 จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

5 ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 10.000 

วัตถุประสงค์ที ่9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ และพ ัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพดา้นการก ากบักิจการพลังงาน  
1.โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมพร้อมการรับ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
(ระยะที่ 4) 

1.000 อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการ 

20 ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 1.000 

2.โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน 
ERC Data Sharing Platform 
เพื่อการก ากับกิจการพลังงาน 
ระยะที่ 1 

15.000 จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

5 ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

- 15.000 

รวม 117.000     - 117.000 

4. สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4.1  งานตามภารกิจส าคัญที่มีลักษณะเป็นงานโครงการที่ด าเนินงานโดยการจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็น                 
ไปตามแผน มาจากหลายสาเหตุ เช่น การจัดท า TOR ใช้ระยะเวลาด าเนินการ หรือ การปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างก็ใช้ระยะเวลาด าเนินการอันเนื่องจาก
ปรับปรุงรูปแบบการจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน ทั้งนี้ งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 9 โครงการ มีสถานะการด าเนินงาน ดังนี้ (1) อยู่ระหว่างร่าง TOR 4 โครงการ (2) 
อนุมัติ TOR 3 โครงการ (3) พิจารณาคัดเลือก 1 โครงการ และ (4) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติหลักการและ TOR 
จ านวน  1 โครงการ  

4.2  ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564   มา
จนถึงต้นปี พ.ศ. 2565 ส่งผลต่อการประสานงานและการจัดประชุมต่างๆ ของส านักงาน กกพ. จึงท าให้การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
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5. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต  

5.1  การด าเนินงานในลักษณะงานโครงการควรจัดท า TOR ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เมื่อได้รับ
อนุมัติงบประมาณสามารถด าเนินการจัดจ้างได้ เนื่องจาก การจัดจ้างใช้ระยะเวลาด าเนินการ ส าหรับงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรเร่งรัดติดตามปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้งานโครงการสามารถลงนามสัญญาภายในไตร
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 

5.2  ผู้บริหารสายงานก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ และการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด 
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ตารางแสดงสรุปการด าเนินงานเชิงนโยบายตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 

1.งานเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บริการด้นพลังงาน อย่างเพียงพอ มคีวามมั่นคงและมีความเปน็ธรรมต่อผู้ใชพ้ลังงาน 
1. การให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบ OSS 
ผลผลิต 
(1) กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตาม Licensing Scheme ใหม่ 
โดยรวมถึงระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตที่รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่  
 
 
 
 
(2) ระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS เพื่อ
ให้บริการระบบ online บน website และบูรณาการการให้บริการกับ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ Biz 
Portal  
 
(3) ก าหนดแนวปฏบิัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต และเป็นไปตาม
เป้าหมายกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 

45.50 
 

65.00 
 
 
 
 

 
 

25.00 
 
 
 
 

46.50 

 
 
1. คณะอนุพัฒนากระบวนการอนุญาตและตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 (ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 มีมติเห็นชอบให้ร่าง
กฎหมายล าดับรอง และกกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565 และ 5 เมษายน 
2565 ได้พิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองตาม Licensing Scheme ใหม่ ได้มีมติ
เห็นชอบหลักการ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบประเภทใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงาน (2) ระเบียบการขอรับใบนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และ (3) 
ระเบียบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
2. เลขาธิการส านักงาน กกพ. อนุมัติ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 
ม.ค. 2565 ทั้งนี้ ปัจุจุบันคณะกรรมการจัดท า TOR อยู่ระหว่างแก้ไข TOR ตามข้อ
วิจารณ์ของบริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส ตามที่ส านักงานได้ประกาศร่างโครงการระบบ 
E-Licensing ใหม่ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ในระบบ e-GP (โดยก าหนดให้มีการวิจารณ์ 
3 -17 มี.ค. 65) 
3. ประชุมหารือกับ กฟภ. และ กฟน. เพื่อก าหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 และเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่ประชุมมติเห็นชอบใน
หลักการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าร่วมกัน และน าความเห็นเพิ่มเติมของการไฟฟ้าไปปรับปรุง Flow ให้
ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ กฟภ. อยู่ระหว่างจัดท าระบบ Online ส าหรับ กฟน. มีระบบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 : ปกป้องผลประโยชนข์องผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอตัราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ 
1. แนวทางการก าหนดอัตราคา่ไฟฟ้ารองรบันโยบายการส่งเสริมการ
แขง่ขันในกิจการไฟฟ้า มีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานผา่น
โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบาย
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า วงเงิน 5 ล้านบาท 
ผลผลิต 
(1) แนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า เช่น Wheeling Charge, Pre-Paid, Temporary 
Demand Response Programs, Prosumers 
 
(2) รายงานการแยกบัญชีกิจการก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐานสากล (USOA) 
ประกอบด้วย ร่างคู่มือ USOA ส าหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ และ คู่มือการ
แยกบัญชีกิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลเพื่อน าไปประกาศใช้ 
(3) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff Impact 
Assessment) 

5.24 
 
 
 

 
7.50 

 
 

 
3.00 

 
 
 
 
 
1. มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการปรับอัตราค่าบริการ
ไฟฟ้า แล้วเสร็จลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างเสนอขอ
อนุมัติ TOR จากผู้บริหาร เพื่อด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการ
ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ต่อไป 
2. ได้ด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการจัดท าคู่มือ 
USOA ส าหรับกิจการกา๊ซธรรมชาติเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดท า คู่มือ USOA ส าหรับ
กิจการก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันอยู่ระหวา่งตรวจสอบข้อมูลรายงานการบัญชแีละ
การเงินเพื่อการก ากับดูแลป ี2564 ของ ปตท.และอยู่ระหวา่งจัดท าคู่มือ USOA 
ส าหรับกจิการกา๊ซธรรมชาต ิ

 

2. ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ผลผลิต 
(1) อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.84 
 

6.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. วันที่ 17 มกราคม 2565 ปตท. ด าเนินการน าส่งข้อเสนออัตราค่าบริการขนสง่
ก๊าซธรรมชาติ สว่นของต้นทุนผันแปร (Tc) ประจ าปี 2565 และขอเลื่อนการเสนอ
อัตราค่าบริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td)  
2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ส านกังาน กกพ. ได้ประชุมหารือรว่มกับ ปตท. 
เพื่อให้ ปตท. ชี้แจงรายละเอยีดข้อเสนออัตราค่าบริการ Tc และเร่งรัดให้ ปตท. 
ด าเนินการเสนออัตราค่าบริการ Td มายังส านักงาน กกพ.    
3. วันที่ 8 มีนาคม 2565 ส านักงาน กกพ. ได้มีหนังสือถึง ปตท. ขอให้เร่ง
ด าเนินการเสนออัตราค่าบริการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งกา๊ซ
ธรรมชาติ ในส่วนของขอ้เสนออัตราค่าบริการ Td และ เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาอัตราค่าบรกิาร Tc ประจ าป ี2565 มายังส านกังาน กกพ. 
ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพื่อส านักงาน กกพ. จะพิจารณาตรวจสอบกอ่น
น าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าบริการกา๊ซธรรมชาติ (คณะอนุ
กรรมการฯ) และ กกพ. ต่อไป 

 
 
- 
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(2) อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 
(LNG Terminal: L) 
 
 
 
 
(3) อัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซ (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) อัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (R) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

50.00 
 
 
 
 
 

6.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 

4. วันที่ 14 มีนาคม 2565 ปตท. ได้น าส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
อัตราค่าบริการ Tc ประจ าปี 2565 มายงัส านักงาน กกพ. โดยส านักงาน กกพ. ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ Tc ของ ปตท. และ ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับ ปตท. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยที่ประขุมมอบหมายให้ ปตท. จดัท า
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณา ในชว่งเดือนเมษายน 2565 ทัง้นี้ ปตท. ยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่งข้อเสนอ
อัตราค่าบริการ Td ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือ ซ่ึงส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ
ประสาน ปตท. เพือ่ติดตามเร่งรัดให้ ปตท. ด าเนินการจัดส่งข้อเสนออัตรา
ค่าบริการฯ มายังส านักงาน กกพ. ต่อไป 
1. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ Lc ของ LMPT1 ของ 
PTTLNG และตรวจสอบ Ld ของ LMPT2 ของ PTTLNG 
2. ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพจิารณาอัตราค่าบริการ  Lc ของ LMPT1 
ของ PTTLNG และ  Ld ของ LMPT2 ของ PTTLNG แล้วในการประขุมครั้งที่ 
1/2565 (คร้ังที่ 1) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 และ ในการประชุม ครั้งที่ 
2/2565 (คร้ังที่ 2) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 
1. ปตท. ด าเนินการน าส่งข้อเสนออัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) มายังส านกังาน กกพ. แล้วเมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2565 โดยส านกังาน กกพ. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเสนออัตรา
ค่าบริการ และประชุมหารือร่วมกบั ปตท. เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดขอ้เสนออัตรา
ค่าบริการ S เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ ปตท. 
ด าเนินการจัดท าขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบข้อเสนออัตราค่าบริการ โดยเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2565 ส านักงาน กกพ. มหีนังสือให้ ปตท. ด าเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
มายังส านักงาน กกพ. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ต่อไป 
2. กฟผ. ได้ด าเนินการน าส่งข้อเสนออัตราค่าบริการ S มายังส านกังาน กกพ. แล้ว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยส านกังาน กกพ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเสนออัตราค่าบริการ โดยได้นัด กฟผ. ประชุมหารือเพือ่ชี้แจงรายละเอียดอัตรา
ค่าบริการ S ในวันที่ 5 เมษายน 2565 
 
1. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตให้เสนออัตราค่าบริการ ตามประกาศหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราค่าบริการฯ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
2. ส านักงาน กกพ. และผู้รับใบอนุญาต ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 14, 
วันที่ 17 และวันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อชี้แจงประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกบัการ



11 
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ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซฯ ต่อการด าเนินการ
จัดท าอัตราค่าบริการและขอให้ผู้รับใบอนุญาตเร่งด าเนินการเสนออัตราค่าบริการ
โดยเร็ว โดยปัจจุบันอยู่ระหวา่งการติดตามการจัดส่งข้อเสนออัตราคา่บริการ 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกจิการพลังงานและป้องกนัการใช้อ านาจในทางมชิอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
1. ก ากับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ
ก๊าซฯ ระยะที่ 2 
ผลผลิต 
(1) แผนการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศ 
(Demand-Supply) 
 
(2) หลักเกณฑ์การก าหนดราคา LNG (LNG Benchmark) และแนวทาง
ก ากับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub) 
 
 
 
 
 
 
(3) ก ากับการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 
 
(4) การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากการปรับกรอบคุณภาพก๊าซใน
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day (มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ผ่านโครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซฯ ครั้งที่ 4 วงเงิน 1 ล้านบาท) 
(5) หลักเกณฑ์การก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันระยะที่ 2 

50.00 
 
 

50.00 
 
 

60.00 
 
 
 
 
 
 
 

40.00 
 
 

40.00 
 
 
 

60.00 

 
 
 
1. เมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2564 กกพ. มีมติได้รับทราบความคืบหน้าการจัดท า 
Demand Supply ก๊าซธรรมชาติรายเดือนของประเทศไทย แล้ว 
 
2. กกพ. คร้ังที่ 52/2564 (761)เมื่อวันที่.24 พ.ย. 64  เห็นชอบหลักเกณฑ์การ
จัดหา LNG ระยะกลาง/ยาว แล้ว   และ กพช. เมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2565 (คร้ังที่ 
156) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเขา้ LNG (LNG 
Benchmark) ส าหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (Regulated Market) แล้วส าหรับแนวทางก ากับ LNG 
Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub)อยู่ระหวา่งการศึกษาร่วมกบั 
Deloitte คาดวา่จะได้ผลการศึกษาสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ค.2565 
 
3. อยู่ระหว่างการทบทวน TSO code เรื่องค่าปรับการใช้ความสามารถเกิน
ก าหนด และค่าปรับในการไม่รักษาสมดลุ 
 
4. จัดตั้งคณะท างานและรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
 
 
 
5. มี (ร่าง) คู่มือการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขันระยะที่ 2 แล้ว 

 
 
 
 
 
- 

2. ความส าเร็จการพัฒนาอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกเพื่อรองรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ผลผลิต 
(1) อัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกส าหรับการใช้ไฟฟ้าสีเขียว (Green 
Power Tariff) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

51.87 
 
 

85.00 
 
 

 
 
 
1. จัดท าข้อมูลต้นทุน RE ในระบบไฟฟา้ปี 2561-2564 และเสนอเลขาธกิาร
ส านักงาน กกพ. พิจารณา รวมถึงจัดท าร่างแนวทางการก าหนด Green Tariff 
เพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ กกพ. เมื่อวันที ่20 เมษายน 2565 เสนอ 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ต้องมีมติ กพช. เกีย่วกบั
แนวทางการก าหนด policy 
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ปัญหา 
 
 
 
 
(2) อัตราค่าบริการใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบส่ง
และจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับ Third Party Access ที่เป็นธรรม 
 
 

 
 
 
 

18.75 
 

 

Green Power Tariff ต่อ กกพ. เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ กกพ. มีมติให้
จัดท าแนวทางการก าหนด Green Power Tariff เสนอ กกพ. เพื่อให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีในการเสนอ กพช. พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางการก าหนด
อัตราค่าไฟฟ้าตามมาตรา 64 เพือ่ให้ กกพ. ด าเนินการตามมาตรา 65 ต่อไป 
2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาเพื่อจัดท า (ร่าง) แนวทางการก าหนดอัตรา
ค่าบริการใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับ TPA ที่เป็นธรรม 

discount และ ค่า REC ก่อน 
จึงจะสามารถด าเนินการต่อไป
ได้ 
 
แนวทางแก้ไขปญัหา 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา 64 และ 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ท่ี 5 : ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพฯ 
1. การตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 
ผลผลิต 
(1) มีระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล 
(E-Post Licensing) ทางด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
ครบถ้วน 
 
(2) รายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าใน
รูปแบบ Dash Board 

95.00 
 

90.00 
 
 
 

100.00 

 
 
1. รวบรวมข้อมูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงานผลตรวจติดตามสถาน
ประกอบกิจการพลังงาน และได้น าข้อมูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงาน
ผลตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงานเข้าระบบตรวจติดตามสถานประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า  
2. การออกแบบและก าหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลส าหรับการจัดท า Dash 
Board แล้ว และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน
ในรูปแบบ Dash Board ได ้

 
 
- 

วัตถุประสงค์ท่ี 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนทอ้งถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนญุาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

1. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 
(1) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มากกว่า ร้อยละ 86 

 
 
 
 

57.50 
 

64.00 
 
 
 
 
 

 
 
1. ส านักงาน กกพ. ด าเนินการร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าเสนอเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุน
หมุนเวียน) และคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุ
ฯ ประเมินผล โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะน าเสนอ กกพ. เพื่อ
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) จัดท าแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้
นโยบายกระจายอ านาจตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

 
 
 

51.00 
 

 
 

พิจารณาต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน)  เพื่อ
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน) ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยให้ครอบคลุมกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศฯ และจัดท าแผนการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันชะลอ
การด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
2. ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ (ร่าง) 
คู่มือการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จตามแผนงานภายในเดือน 
เมษายน 2565 มีการด าเนินการอบรมสัมนา คพรฟ. และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ไป
แล้วจ านวน 2 ครั้ง (โดยจะจัดอบรมทั้งหมด 6 คร้ัง) วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 
และ วันที่  28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม  
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการร่วมกับการจัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และ 
คพรฟ. โดยจะมีการรวบรวมประเด็นเพิ่มเติมอีกครั้ง หลังจากการจัดอบรมซักซ้อม
ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

8. การปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 
ผลผลิต 
(1) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การคัดค้าน
โรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมกระบวนการก่อนและหลังการอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของส านักงาน กกพ. 

 
 

 
 
 
(2) จัดท าแนวทางการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ
แนวทางกระบวนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน: รีฟอร์มกลไก คพข.วง

38.00 
 

40.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

36.00 
 
 
 

 

 
 
1. มีการศึกษาและทบทวนระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของ คพข. พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธี
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน เกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาท
ระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาค าร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 / มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน (Flow Chart) ตามมาตรา 100 และ 103 / มีรูปแบบหนังสือ
มาตรฐาน (Template) 
2. ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการจัดท า TOR และก าหนดราคากลางของโครงการปรับปรุง
ระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์ม์กลไก รวมถึงศึกษา รูปแบบและจัดท าแผนการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยเปรียบเทียบกับกับสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและ
ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ซ่ึงใช้บังคับอยู่ใน

 
 
- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
เงิน 10 ล้านบาท และผ่านโครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงาน
ตามมาตรฐานการให้บริการ วงเงิน 8 ล้านบาท) 
1) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  
2) ข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราเงินชดเชยกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานการให้บริการ
พลังงานก าหนดตามมาตรา 89 วรรคสอง  

 
 
 

 

ปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ คพข. 
ส าหรับการจัดท าข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าและอัตราเงินชดเชยฯ  ได้หารือเบื้องต้นกับ
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่าย กฟ. อข. เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดท าโครงการศึกษาการ
ชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข
เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ใช้พลังงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนศึกษารวบรวมข้อมูลและก าหนดวิธีการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตาม พ.ร.บ.
การประกอบกิจการพลังงานฯ เปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์  รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและ
ประกาศ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าตามมาตรา 89 วรรคสอง และได้มีการจัด
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  ใน 4 ภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ท่ี 9 บริหารจัดการองค์กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพั ฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายล าดับรอง 
ผลผลิต 
(1) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 

(2) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล าดบัรองการประกอบกิจการ
พลังงาน 

20.00 
 
 

15.00 
 
 
 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
1. ส านักงาน กกพ. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
ตามค าสั่งส านักงาน กกพ. ที่ 29 กันยายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ค าสั่ง กกพ.ที่ 
136/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่จะมีหนังสือเชิญชวนให้
ยื่นข้อเสนอโครงการ 7 ราย และการประชุมครั้ง 2  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 64 คณะ
กรรมการฯ มติยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองข้อเสนอปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนออนุมัติจัดจ้างครั้งที่ 2 
 
2. ส านักงาน กกพ. ได้รวบรวมรายชื่อกฎหมายล าดับรองที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว 
ประมาณ 104 ฉบับ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่กฎหมายล าดับรอง
ประมาณ 104 ฉบับ ออกเป็น 3 ระยะ (ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะปกติ) เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อน ากฎหมายล าดับรองไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก  
ส านักงาน กกพ. ร่วมกับที่ปรึกษาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายล าดับรองในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย หมวด 3 ส่วนที่ 
1 การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และหมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนา

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท า
ให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถ
ติดต่อบุคลากรมารับงาน หรือ
บุคลากรได้รับหนังสือเชิญชวน
ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ work from 
home จึ งท าให้ ไม่สามารถยื่ น
ข้อเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
แนวทางแก้ไข  
ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
ใหม่ โดยจะใช้ช่องทางการติดต่อกับ
สถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 
ปัญหาอุปสรรค- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นงานตามที่ TOR ก าหนดไว้แล้ว คู่ขนานไปกับงานจ้างในส่วนอื่นๆ (การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ) เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญา 

แนวทางแก้ไข - 
 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่ส านักงาน กกพ. 4.0  
ผลผลิต 
(1)  พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data 
Governance) ที่รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 
 
 
 
(2)  มีระบบข้อมูลเพื่อการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ 
  
(3) มีระบบข้อมูลและ Dash Board เพื่อการก ากับกิจการพลังงาน 
(ERC Data Sharing Platform) โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงาน
ต่างๆ ของส านักงาน กกพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) เผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 31(4) 
และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน
และสถานการณ์พลังงานให้ กกพ ทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 

29.25 
 

15.00 
 
 

 
 
 

5.00 
 

55.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

42.00 
 
 
 
 
 

 
 

1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อจัดท า TOR แลว้เสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 รวมถึง ศึกษา 
และรวบรวมรายละเอยีดกฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากบั
ดูแลข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ 
โดยนัดผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการด าเนินงานในเดือน
เมษายน 2565 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการประชุมเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน และแบ่ง
หมวดหมู่ข้อมูลทีจ่ะจัดเก็บ 
3. สรุปผลความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปรับปรุงระบบข้อมูลงาน
คดี (eCourt)  ตามการหารือกับฝ่ายงานตามระเบียบการแบ่งโครงสร้างใหม่
พร้อมท้งอบรมการใช้งานระบบแลว้เสร็จ มีการจัดท า Dashboard เพื่อเป็น
ต้นแบบในการจัดท า API ของข้อมูลคดตี่อไป และหารือกับบริษัททีป่รึกษาและ
ฝ่ายงานเพื่อจัดท าข้อมูลส่งเข้าระบบ ERC Data sharing แล้วเสร็จ ประสานทาง
บริษัทที่ปรึกษาจัดท าสรุปชุดข้อมูลการตรวจสอบติดตาม เพือ่น าเข้าสู่ระบบ 
MDM มีการด าเนินการจัดท า API ส่งมอบให้ทางส านักงาน กกพ. ด าเนินการ
ตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล เข้าสู่ระบบ ERC Data Sharing สรุปผลความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ แลว้เสร็จ รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงระบบขอ้มูล
เร่ืองร้องเรียน  รวมถึงก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบงานที่เกีย่วขอ้ง
เพิ่มเติม เช่น 1) ข้อมูลงานคดี และเร่ืองร้องเรียน  อยู่ระหวา่งการน าส่งให้ทางฝา่ย
งานที่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบ 2) ข้อมูลการตรวจติดตาม อยู่ระหว่างด าเนินการ
เช่ือมโยงข้อมูล 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางการรายงานและการเผยแพร่
ข้อมูลในภาพรวมส านักงาน กกพ. แลว้เสร็จ มีการพัฒนาระบบแสดงสถานการณ์
การผลิต และจ าหนา่ยไฟฟา้ และก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วเสร็จ 
พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์พลังงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการก ากับกิจการพลังงาน  
ประจ าเดือน มกราคม 2565 เสนอ กกพ. และรายงานสถานการณ์พลังงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการก ากับกิจการพลังงาน  ประจ าเดือน มีนาคม 2565 เสนอผู้บริหาร
และฝ่ายงานภายในส านักงาน กกพ. ทั้งหมด 

เนื่องจากข้อมูลที่ เกี่ยวข้องมี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ
เกี่ยวข้องกันทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยการ
ด าเนินงานยังขาดการบริหาร
จัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม
และไม่ชัดเจน  จึงท าให้การ
ตัดสินใจและการปฏิบัติ เกิด
ความล่าช้าขึ้น 
ร ว ม ถึ ง ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่
เชี่ ยวชาญมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางแก้ไข  
ก าหนดมาตรการและแนว
ปฏิบัติในธรรมภิบาลข้อมูลและ
บริหารจัดข้อมูลของส านักงาน 
กกพ.ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการ
ก า ห น ดน โ ย บ า ย  ทิ ศท า ง 
เจ้าของข้อมูลจากฝ่ายงาน และ
การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงช่วยให้
เกิดกระบวนการจัดการข้อมูล
ที่ดี และส่งเสริมการน าข้อมูล
ไปใช้ ในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานที่สะดวกยิ่งขึ้น 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
3. ความส าเร็จการพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสและมี
มาตรฐาน 
ผลผลิต 
(1) พัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA) อย่างต่อเนื่อง 

 1) ผลประเมิน ITA ของส านักงาน กกพ. มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 92.55  

 2) แผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้าน
การรับสินบน ISO 37001  
 
(2) รักษาระบบบริหารงานคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 อย่าง
ต่อเนื่อง (มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานผ่านโครงการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 อย่างต่อเนื่อง 
วงเงิน 1 ล้านบาท) 
ผลผลิต 
 (1) ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับผัง
โครงสร้างองค์กรที่ประกาศใหม่ และให้ครบถ้วนตามขอบข่ายการ
รับรอง ISO 9001  
(2) ตรวจประเมินภายใน สรุปผลการตรวจ และจัดท าข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ
ประเมินภายใน  
(3) ยื่นตรวจรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
ภายในกันยายน 2565 

36.00 
 
 

50.00 
 
 

 
 

 
22.00 

 
 
 
1. ส านักงาน กกพ. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินและทบทวนข้อมูลผู้บริหารของ
หน่วยงานและน าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเปิดเผยบนเว็บไซต์ และ
เลขาธิการส านักงาน กกพ. เห็นชอบแผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
การต่อต้านการรับสินบน ISO 37001 (ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3) เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 17 ม.ค. 65 ตามหนังสือ สกพ 5540/0041 
2. ส านักงาน กกพ. รายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษามาด าเนินงานโครงการ และอยู่
ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง ทั้งนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแบบส ารวจความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพจากฝ่ายงาน และนัดหมายกับที่ปรึกษาฯ 
เพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปรับปรุง/จัดท าเอกสารระบบบริหารคุณภาพ โดย
มีก าหนดให้ฝ่ายงานตอบกลับมาภายในวันที่ 29 เม.ย. 65 

 
 
 
- 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับ
กิจการพลังงาน 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)   
 
 
(2) วางระบบเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว และวางแผนพัฒนาบุ
คลการรายบุคคล  

42.00 
 
 

60.00 
 

 
 

25.00 
 
 

 
 
 
1. HR committee เห็นชอบในหลักการแล้วปัจจับันอยู่ระหว่างด าเนินการร่าง
การจัดกลุ่มงาน (Job Family) พร้อมทั้งร่างหลักเกณฑ์แนวทางการก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และจัดท าร่างคู่มือการผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
2. อยู่ระหว่างรวบรวมและยกร่างองค์ความรู้ที่จ าเป็นของแต่ละฝ่ายงานให้
สอดคล้องกับ competency 

 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 
ได้รับนโยบายการส่งพนักงาน 
อบรมต่างประเทศ จาก กกพ. 
เพิ่มเติม และมีงานพัฒนา
ระบบ e-learning 
แนวทางแก้ไข 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
(3) ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและความรู้เชิงลึกในการก ากับกิจการพลังงาน  
(4) พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(5) วางระบบการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 

50.00 
 

50.00 
 

25.00 

3. รวบรวมหลักสูตรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลาที่เคยเข้ารับอบรม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. อยู่ระหว่างการน าหลักสูตรใส่ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565/ 
 
5. สรุปกรอบและวิธีการประเมินในระดับผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้อ านวยการฝ่าย 
อยู่ระหว่างสรุปงบประมาณและจัดท า TOR 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานให้
ชัดเจน 

    
    
    
2. งานตามภารกิจส าคัญ  
วัตถุประสงค์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนญุาต 
1.การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ส าหรับปี 2565 
 
ผลผลิต 
(1) จัดท าแนวทาง/กระบวนการจัดหาไฟฟ้า และเสนอ กกพ. 
เห็นชอบ 
(2) จัดท าร่างระเบียบ/ร่างประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟ้าเสนอ 
กกพ. เห็นชอบ และ กกพ. ออกระเบียบ/ประกาศเชิญชวนฯ 
(3) เปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าและคัดเลือกตามแนวทางที่ กพช. 
ก าหนด 
(4) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

60.00 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 กกพ. เห็นชอบแนวทางการรับซ้ือไฟฟ้า ต่อมาน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาร่างระเบียบ ร่างประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2565 ปัจจุบัน กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 ได้วิเคราะห์อัตรา
รับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน และมีหนังสือถึง รมว.พน. เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 และ
ส านักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้ง สนพ. ด้วยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65) ทั้งนี้ ส านักงาน อยู่
ระหว่างหารือกระทรวงพลังงาน  
 
 
 

- 

2. ก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏบิัตงิานและระบบ ตดิตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการ
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพื่อให้เปน็ไปตามเป้าหมายกิจกรรม 
Big Rock เรื่อง OSS ภายใตแ้ผนปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) 
ผลผลิต 
(1) ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน 
(2) การจัดท าระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมิน
โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) 
 

28.00 
 
 
 
 

1. ด าเนินการจัดท าร่างระเบยีบฯ ดังกลา่วแล้ว อยู่ระหวา่งน าเสนอ กกพ. พิจารณาเดอืน
กุมภาพันธ ์2565 
2. น าเสนอคณะอนฯุ กฎหมายและผ่านการพิจารณาให้ความเหน็ชอบเรยีบรอ้ยแลว้ 
(3/2564 ครั้งที ่32) 
3. อยู่ระหว่างน าเสนอ กกพ. เพื่อพจิารณาเหน็ชอบวันที่ 20 เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
วัตถุประสงค์ท่ี 2  ปกป้องผลประโยชนข์องผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอตัราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ 
1. ก าหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) 
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้
น้อย 
ผลผลิต 
(1) หารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
(2) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นผู้ใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุง่เป้า (Targeted Subsidy) 
(3) เสนอแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) 
ต่อ กกพ. 

6.00 
 

อยู่ระหว่างประเมินผลข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้รับจาก กฟภ. 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งตรวจสอบการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

- 

2. ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 
- ประเภท 8 ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง 
กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาก าไรการ
สูบน้ าเพื่อการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว  
ผลผลิต 
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น รูปแบบ ความต้องการ 
ความคาดหวังปัญหาและอุปสรรค โดยหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) 
(2) สรุปแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานฯ เสนอคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองฯ และ กกพ. ให้ความเห็นชอบ  

20.00 
 

ส านักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า ประเภทที่ 1 – 8 และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและประกาศ กกพ. ซ่ึงใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และ
ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้จัด
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  ใน 4 ภูมิภาค 
   

- 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกจิการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
1. แนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคต
รองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hub  

50.00 
 

อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคต
รองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hubร่วมกับ Deloitte คาดว่าจะได้ผล
การศึกษาสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ค. 2565 
 
 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
2. ด าเนินการ รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ ERC 
Sandbox เพื่อพัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อก าหนดให้เหมาะสม
รองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดขอบเขต หัวข้อ คุณสมบัติและเง่ือนไขในการเข้าร่วม
โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เสนอคณะอนุกรรมการ และ 
กกพ. พิจารณาเห็นชอบ 
(2) เสนอรูปแบบการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เพื่อขอความเห็นชอบ กพช. หรอื ครม. ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
(3) รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงก ากับดูแลการ
ด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 
(4) รายงานผลการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที ่2 
(คณะท างาน คณะอนุกรรมการ กกพ.) 

55.50 
 
 

1. รับมอบงานโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 
2. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 
3. ก าหนดขอบเขต หัวข้อ คุณสมบัติและเง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการ ERC 
Sandbox ระยะที่ 2 เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 
(ครั้งที่ 1) วันที่ 31 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 โดย กกพ. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
4. อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นข้อเสนอด้านนโยบายที่
เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 
5. อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร 
6.รายงานผลการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ต่อคณะอนุกรรมการใน
การประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 24 มีนาคม 2565 

ปัญหาอุปสรรค 
มีการปรับปรุงแผนงานโดยให้มี
การชี้แจงท าความเข้าใจก่อน
เร่ิมโครงการ และมีประเด็นที่
ต้องพิจารณาในรายละเอยีด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเง่ือนไขการ
เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น 
การมีผลก าไรจากการ
ด าเนินการ ปริมาณการซ้ือขาย 
เป็นต้น 
แนวทางการแก้ไข 
เสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอกีครั้งหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ท่ี 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
1. ก ากับผู้รับใบอนุญาตให้ปรับปรุง TPA Code ไฟฟ้า ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลที่สาม (TPA Framework) 
ผลผลิต 
(1) จัดท าร่างประกาศ TPA framework ให้สอดคล้องกับผลการ
พิจารณา กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 แล้วเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเสนอ 
กกพ. และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
(2) รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม TPA 
Framework และจัดท ากรอบแนวทางการก ากับ TPA Code (ความ
ร่วมมือกับ ENR/NARUC และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ) 
(3)  จัดท ากรอบแนวทางการก ากับ TPA Code เสนอต่อ กกพ. 
พิจารณา 
(4) ก ากับและติดตามความก้าวหน้า TPA Code ของการไฟฟ้า และ
ยื่นต่อ กกพ. ภายใน ๑๘๐ วันหลังบังคับใช้ TPA Framework เพื่อ 
กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการไฟฟ้าการประกาศใช้ 

33.00 
 

1. จัดท าร่างประกาศ TPA framework แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งประกาศ
ดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิัติตาม TPA Framework และ
จัดท ากรอบแนวทางการก ากับ TPA Code (ความร่วมมือกบั ENR/NARUC และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ) 
 
 

 
 
 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
(5) ก ากับและติดตามการประกาศใช้ TPA Code ของการไฟฟ้า ทั้ง
จาก ERC Sandbox และโครงการอื่น และจัดท าข้อสรุปเสนอ กกพ. 
ทราบ 
2. ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และ
ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผลผลิต 
(1) รวบรวมประเด็นปัญหาการปรับปรุงแก้ไข Grid code กฟภ. 
และ กฟน. และการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน 
(2) รวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งและก าหนดกรอบ
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข Grid Code กฟภ. และ กฟน. 
(3)  น ากรอบและแนวทางการแก้ไข Grid code ของ กฟภ. และ 
กฟน. เสนอต่อ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ 
(4)  ติดตามการแก้ไข Grid Code ของ กฟภ. และ กฟน. ให้เป็น
รูปแบบเดียวกันตามกรอบและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ และเสนอ
ต่อ กกพ. ทราบ 
 

39.00 
 

รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาหรือนโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ Grid Code ทั้ง 
กฟภ. กฟน. และ กฟผ. มีการน าเสนอประเด็ฯต่อ อนุโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์
ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2565 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
ประเด็นปัญหาบางส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ Grid Code กฟผ. 
ซ่ึงส่งผลต่อการพิจารณาการ
ขอเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า การปฏิบัตกิาร หรือการ
ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟภ. และ กฟน. เช่น 
เร่ือง VAR Charge/Grid 
Support รูปแบบการเชื่อมต่อ 
(Cut & Turn) และระบบ
ป้องกัน (Teleprotection) 
 
แนวทางแก้ไขปญัหา 
เพิ่มเติมการรวบรวมประเด็น
ปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับ Grid 
Code ของ กฟผ. และควรม ี
กฟผ. เข้าร่วมในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข Grid Code 
กฟภ. และ กฟน. ดว้ย 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสรมิให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า จากระบบ 
Continuous Emission Monitoring System (CEMS)  
ผลผลิต 
(1) ศึกษาระบบการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) มายังส านักงาน 
กกพ. 

20.00 
 

อยู่ระหว่างศึกษาระบบการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) มายังส านักงาน กกพ. 
 

- 



21 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
(2) ออกแบบระบบและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมแบบ Real Time 
(3) ทดลองและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) 
ของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที ่กนอ.  
วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

1. ประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมการก ากับกิจการลังงาน   
 

47.00 
 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กกพ. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าดว้ยการรับฟัง
ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการพจิารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูล 
เพื่อเตรียมชี้แจงท าความเข้าใจกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารส านกังาน กกพ. 
และอยู่ระหวา่งเตรียมก าหนดการ Road Show สรา้งความรู้ ความเข้าใจให้กบัผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าและส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ตลอดจนอยู่ระหวา่งจัดท าแบบ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีสว่นร่วมของระเบียบฯ 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากระเบียบว่าดว้ยการ
รับฟังความเห็นและท าความ
เข้าใจกับประชาชน และผู้มี
ส่วนได้เสีย 2565 เกี่ยวเนื่อง
กับระเบียบฯ CoP ฉบับใหม่ ที่
อยู่ระหว่างจัดท า เพื่อชี้แจง
พร้อมกัน 
แนวทางแก้ไข 
คาดว่าจะเร่ิมรับฟังความเห็น
และท าความเขา้ใจกับ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ช่วงเดือนพฤษาคม 2565 

2. สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
ผลผลิต 
(1) เตรียมการ-คัดเลือก คพข.รุ่นที่ 4  
(2) ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต จัดประชุมเพื่อเลือก ประธาน คพข. 
(3) น าเสนอ กกพ. เพื่อแต่งต้ังประธานและกรรมการ คพข. รุ่นที่ 4 
 

41.00 
 

เตรียมความพร้อมด าเนินการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 และอยู่ระหว่างการจัดท าขอ
อนุมัติการจัดซ้ือหรือจัดจ้างโครงการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต 
(คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เตรียมความพร้อมด าเนินการจัดจ้างงานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต 
(คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย TOR งานสรรหา คพข. และอยู่
ระหว่างการจัดท าขออนุมัติการจัดซ้ือหรือจัดจ้างงานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้
พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย TOR งานสรร
หา คพข. และราคากลาง รวมทั่งอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไปและเตรียมจัดท า
ร่างประกาศรับสมัคร คพข. 
 
 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
3. การบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กร 
ผลผลิต 
(1) การด าเนินงานกิจกรรมสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรตาม
แผนงานโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลกัษณ์
องค์กรเชิงรุก 

52.00 
 

ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
บริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก  

 

4. แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ประกาศได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจติดตามการด าเนินโครงการชุมชนตามมาตรา 97(3) 
ผลผลิต 
(1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผล 
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของ คพรฟ.รวมทั้งจัดอบรม สัมมนา 
ซักซ้อมความเข้าใจ เพือ่ถ่ายทอดแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ ให ้คพรฟ./
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ สามารถด าเนินการได้เอง เพื่อเป็นต้นแบบใน
การปรับปรุงแนวทางการ (ประเมินโครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ)  
(2) ทบทวนหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกรอบการประเมินการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ ผลการด าเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในปีที่ผ่านมา (เดิมมีการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ) รวมทั้งแบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนินงาน 
และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
(ยกเลิก/ปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ าซ้อน) 
(3) ยกร่างตัวชี้วัด กรอบการประเมินการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยให้ครอบคลุมการด าเนินงานใน 3 ระยะ 
คือ ระยะก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ และการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ท าใหม่ แบง่เป็น 3 ระยะ) 
(4) เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า พจิารณาภายในเดือนกันยายน 2565 
 
 
 
 

24.00 
 

(1) อยู่ระหว่างการสรุปรวบรวมความต้องการเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ เพื่อให้
รองรับการด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น  
(2) อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด กรอบการประเมินการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ 
 
 

 
 
 
 
- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
5. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่าย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ตามแผนการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลระยะยาวที่ด าเนินการตามแผนงานปี 2564 
 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดหลกัการประเมินผลการด าเนินโครงการ 97(2) และ
แผนการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 97(3) 
(2) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 97(3) และรายงานผลการ
ประเมินโครงการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล 

40.00 
 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก าหนดแผนงานและจัดท าหลักการประเมินผลด าเนินโครงการ 97(3) 
โดยจะน าเสนอคณะอนุกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ในวันที ่19 เมษายน 2565 
 

 
 
 
 
 
- 

วัตถุประสงค์ท่ี 7 ส่งเสริมการใชพ้ลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใชพ้ลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยค านงึถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุประสงคท์ี่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย 
1. เผยแพร่งานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
มาตรา 97(4) ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า และผู้ใช้พลังงาน ประชาชนทั่วไป  โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) การ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ (3) การใช้พลังงานทดแทนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (4)  การบริหาร
จัดการพลังงานรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ 
ผลผลิต 
(1) สนับสนุนงานศึกษา วิจยั เพือ่พัฒนาการใช้พลังงานและการใช้
ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟา้ที่มปีระสทิธภิาพ และมผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมนอ้ย สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยัตามมาตรา 97(4) เพือ่ขยายผลไปสูก่าร
ปฏิบัตจิริง 
 
(2) ให้ความรู้ ความตระหนักให้ม*ีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่ง
ประหยัด และเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการใช้พลังงาน
หมุนเวียน ผา่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ 

50.00 
 
 
 

 
 
 
 
 

12.50 
 
 

 
 
 

12.50 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 777 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบแนว
ทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. ด าเนินการประกาศเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 97(5) เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและสาธารณสุข
ของรัฐ ในพื้นที่ห่างไกลสายส่งหรือพื้นทีท่ี่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงผ่านกองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) 

 
 

25.00 

 
3. ส านักงาน กกพ. ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) และ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การกลั่นกรองของคณะท างานพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า 

2. เผยแพร่ ให้ความรู้ การใช้พลั งงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปน าไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ  
 

100 
 

ส านักงานกกพ. ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการจัดประกวดออกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานผ่านโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2563 ปัจจุบันได้มีการประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
และได้จัดแสดงผลงานการประกวดในงาน Home Mega Show 2022 ณ Impact 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8-16 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ได้น าข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ส านักงาน กกพ. แล้ว  

- 

3. การทบทวนมาตรการ Demand Response 
ผลผลิต 
จัดท ารายงานการทบทวนมาตรการ Demand Response เสนอ 
กกพ. เพือ่พิจารณา 
 

45.00 
 

ทบทวนข้อมูลมาตรการและอัตรา Demand Response ที่เสนอ กกพ. เมือวันที่ 28 
ก.ยง 59 ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอปรับปรุงอัตรา DR ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

- 

วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกจิการพลังงาน  
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
ผลผลิต 
(1) ทบทวนแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน 
โครงสร้างเงินเดือน แผนความก้าวหน้าสายอาชพีและแผนสืบทอด
ต าแหน่ง และการก าหนดสมรรถนะ (Competency) 
 
 
 
 
(3) ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

75.00 
 

24.99 
 

9.99 
 
 
 

 
 

40.00 

 
 
1. ส านักงาน กกพ. ทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน โครงสร้างเงินเดือน ด าเนินการเรียบร้อย 100% ตาม
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 ประกาศ
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 และออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานตามชื่อต าแหน่งและระดับใหม่ ลง
วันที่ 1 ธ.ค. 64 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ม.ค. 65  
ทั้งนี้ หารือแนวทางการประเมิน เพื่อค้นหาผู้สืบทอดต าแหน่งและเตรียมยกร่างแผน
สืบทอดต าแหน่ง" 
3. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด าเนินการเรียบร้อย 100% ตามระเบียบ 
กกพ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2564 ประกาศลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 
 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ความคบืหน้าการด าเนินงาน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา 
2. ศึกษาและรวบรวมนโยบายรัฐบาลจากการประชมุสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้อง
กับดา้นพลังงาน และบทบาท การด าเนินงานภาคพลังงานของประเทศ
ไทย 
  

60.00 
 

ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
พลังงาน และบทบาท การด าเนินงานภาคพลังงานของประเทศไทยแล้วเสร็จ รวมทั้ง 
รวบรวมข้อมูลแนวทางนโยบายของต่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น แล้วเสร็จ 

- 
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