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บทท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดปัจจุบันได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลกระทบต่อการก ากับกิจการ
พลังงานหลายประการ เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะท าให้ได้รัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศต่อจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดจนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561-2580) เป็นต้น กกพ. จึงเห็นควรให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การก ากับ
กิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ให้ทันสมัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับกิจการพลังงานของ
ประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย กกพ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ. เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานของ
ส านักงาน กกพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

ตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้  กกพ. เสนอแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และ
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ. เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สรุปสาระส าคัญของ
แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. การประเมินสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาพลังงาน ส านักงาน กกพ. ได้ประเมินทิศทางการ
พัฒนาพลังงานโลก ซ่ึงให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงานสะอาด
เพ่ิมมากขึ้น และบทบาทประเทศไทยเกี่ยวกับพลังงานในเวทีโลก ตลอดจนทิศทางการพัฒนาพลังงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
โดยมีประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้ 

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการให้บริการประชาชนและ
กระตุ้นการลงทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนอย่างเท่า
เทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน 

1.2 การส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการด้าน
พลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต 
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1.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน สร้าง
โอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) 

1.4 การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 
เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ ได้
อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

1.5 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิต
หรือบริโภคท่ีหลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

1.6 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า อัจฉริยะ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร โดยจัดให้มีการบริการ
อัจฉริยะตามความต้องการประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน 
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน และพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐรองรับการพัฒนาต่อ
ยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

2. สรุปผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณ
การรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีผลการ
ด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

(1) ก ากับดูแลระบบพลังงานให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน กกพ. ได้ก ากับการจัดหาไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2562 มีโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 7,673 ราย คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้ง 9,866 เมกะวัตต์ ซึ่งในจ านวนนี้
เป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าแล้ว 7,197 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 8,913 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการ
ส าคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
แบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพ่ิมเติม ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ส าหรับ
พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล และการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ SPP Hybrid Firm นอกจากนี้ กกพ. ได้จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จ ากัด 
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1,400 เมกะวัตต์ และการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โดย กฟผ. ได้ลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากัด 540 เมกะวัตต์  

ปัจจุบันส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการส าคัญต่างๆ 
เช่น การผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tarriff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) การผลิต
ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ส าหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยผ่านการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยมี
เป้าหมายการรับซื้อปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา  10 ปี และการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) 
พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

(2) ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติได้ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด จ านวน 348 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
จ านวน 1,113 ฉบับ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จ านวน 433 
ฉบับ และออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการก่อสร้างอาคาร 
รวมจ านวนทั้งหมด 184 ฉบับ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ ทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน และมีมาตรฐานพลังงานสะอาด 
กกพ. ได้ออกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้ครบทุกประเภทใบอนุญาต ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ และประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ได้ออก
ระเบียบว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนส าหรับ
โครงการ หรือกิจการ หรือการด าเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
พ.ศ. 2562 และออกประกาศก ากับมาตรการป้องกัน แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก าลังผลิตติดตั้งต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ และที่มีก าลังผลิต
ติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป เพ่ือใช้ก ากับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน อย่างไรก็ตามส านักงาน 
กกพ. ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนโครงสร้างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับงานก ากับมาตรฐานเพ่ือให้การ
ก ากับมาตรฐานเป็นระบบและสะดวกในการน าไปใช้ประโยชน์ 

(4) ก ากับอัตราค่าบริการพลังงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สะท้อนต้นทุนและ
ประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

1) ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมและลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นมูลค่า 
14,343 ล้านบาท กกพ. ได้ออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินส าหรับ 
การไฟฟ้า รวมทั้งคู่มือการจัดท ารายงานดังกล่าว เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและการเงินของการไฟฟ้ามีมาตรฐาน
เดียวกันและสะท้อนตุ้นที่แท้จริงและน ามาใช้ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้ กกพ. ได้เรียกคืนค่า
ไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ ากว่าแผน (Claw Back) ปี 2559-2560 และการก ากับฐานะทางการเงินของการไฟฟ้า 
ปี 2557-2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30,682.36 ล้านบาท ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จ านวนเงิน 7,604.89 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ านวนเงิน 8,082.74 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) จ านวนเงิน 14,994.73 ล้านบาท ตลอดจนทบทวนการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2561 และการ
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พิจารณาปรับปรุงฐานะการเงิน พ.ศ. ปี 2561 (เบื้องต้น) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเห็นชอบจ านวน
เงินคืนรายได้ เท่ากับ 7,998.00 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินคืนรายได้ของ กฟน. จ านวน 5 ,100.00 ล้านบาท 
กฟภ. จ านวน 2,700.00 ล้านบาท และ กฟผ. จ านวน 198.00 ล้านบาท และ กกพ. ได้น าเงินเรียกคืนค่าไฟฟ้า
จากการลงทุนต่ ากว่าแผน และเงินเรียกคืนรายได้จากการปรับปรุงฐานะการเงินมาปรับลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 
เป็นเงิน 14,343.00 ล้านบาท โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงานคงที่
มาแล้ว 3 งวด ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทย
มีความไม่แน่นอน 

2) ก ากับอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติช่วยลดอัตราค่าบริการของสถานี LNG โดย
จัดท าร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการจัดท ารายงานการบัญชีการเงินส าหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ได้ภายในธันวาคม 2562 และประกาศใช้คู่มือได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ทั้งด้านการลงทุนและค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของต้นทุนผันแปร รวมทั้งสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความ 
เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ และ กกพ. ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ 
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการค านวณ
อัตราค่าบริการของสถานี LNG ใหม่ และได้เห็นชอบอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ส าหรับปี พ.ศ. 2561-2565 ท าให้
อัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติลดลงจาก 24.93 บาทต่อล้านบีทียู เหลือ 18.35 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งจะมีผลท าให้ราคา
ขายปลีกให้ประชาชนลดลงไปด้วย  

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ กฏ ระเบียบมีความเท่าทัน เท่าเทียม ได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน และก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน และเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดย กกพ. 
ด าเนินการ ดังนี้ 1) ออกหลักปฏิบัติการก ากับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้าเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงความมั่นคงเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า 2) ยกร่างกฎหมายล าดับ
รอง จ านวน 8 ฉบับ รองรับการปลดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ล าดับที่  88) ออกจากกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเตรียมการจัดตั้งศูนย์การอนุมัติอนุญาตแบบครบวงจร และการตรวจการประกอบ
กิจการพลังงานหลังการอนุญาต ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 3) เห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลผู้บริหารระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีอิสระ 
และมีประสิทธิภาพ และ 4) ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) เพ่ือพัฒนากฎเกณฑ์การ
ก ากับกิจการพลังงานใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 183 โครงการ และมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 34 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มโครงการการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายพลังงาน (Trading 
platform) กลุ่มรูปแบบทางธุรกิจใหม่ กลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น โครงข่ายไมโครกริด (Micro Grid) และระบบกัก
เก็บพลังงาน (Energy Storage) เป็นต้น กลุ่มอัตราค่าบริการใหม่ และกลุ่มงานกิจการก๊าซธรรมชาติ เช่น การ
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกิจการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) เป็นต้น ทั้งนี้ ภารกิจในระยะถัดไปจะเป็นการ
ทดลองตามกิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน ERC Sandbox ต่อไป  

(6) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดรวม 102 เรื่อง พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบ e-Petition และพิจารณาอุทธรณ์การ
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ใช้อสั งหาริมทรัพย์ ได้แล้ ว เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้ วยการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน และคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน จ านวน 1 ,370 
ราย และพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงาน จ านวน 343 ราย  

(7) ก ากับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 97 
ของพระราชบัญญัติฯ กกพ. ได้จัดสรรเงินเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นเงินรวม
จ านวน 20,142.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.55 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดเก็บเงินเพ่ือชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ซึ่ง
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ตามมาตรา 97(1) เป็นเงิน 
16,957.20 ล้านบาท และการเก็บเงินและอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดมิเตอร์ 5 
แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3 เดือน จ านวนประมาณ 3.8 ล้านราย 
จ านวนเงิน 2,125.00 ล้านบาท 

2) พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตาม
มาตรา 97(3) กกพ. ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ที่ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน พัฒนาไฟฟ้า และจ านวน
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้ว จ านวน 494 กองทุน จ าแนกเป็น กองทุนประเภท ก จ านวน 
13 กองทุน กองทุนประเภท ข จ านวน 73 กองทุน และกองทุนประเภท ค จ านวน 408 กองทุน และ กกพ. อนุมัติ
กรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จ านวน 484 กองทุน รวม 3,289.73 
ล้านบาท ทั้งนี้ กกพ. ได้อนุมัติจัดสรรเงินแล้วจ านวน 1,813.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.13 ของวงเงินที่ขอรับ
การจัดสรร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดท าแผนงานประจ าปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  

3) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97(4) ส านักงาน กกพ. ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการในวงเงิน 
1,880.00 ล้านบาท และมีผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว  6 ราย เป็นเงินรวมประมาณ 646.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
34.39 ของวงเงินที่จัดสรรทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ 

4) การส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการในวงเงิน 685.00 ล้านบาท และมีผู้
ได้รับอนุมัติจัดสรรจ านวน 18 ราย เป็นเงินรวมประมาณ 463.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.7 ของงบประมาณ
ที่เปิดรับจัดสรร 

(8) เตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงาน โดยพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบ Near Real Time อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มี
ข้อมูลใช้ในการก ากับความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศทั้งในกรณีปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดท าข้อมูล
ลักษณะการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้ เองและจ าหน่ายให้ลูกค้าตรง  
(Independent Power Supply : IPS) เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาว รวมทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (Energy Data Sharing Platform) 
สนับสนุนการก ากับกิจการพลังงาน 

(9) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ
สากล ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น (1) ปรับโครงสร้างการบริหารงานมุ่งเน้นการก ากับ
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กิจการพลังงานเชิงรุก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  (2) ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองการก ากับกิจการ
พลังงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบกิจการพลังงานในปัจจุบัน (3) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงาน กกพ. และให้บริการแก่บุคคลภายนอก ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  (4) สนับสนุนการจัดท า ASEAN Power Grid Framework Guidelines 
ส าหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนด้าน Technical and Harmonization และการสนับสนุนงานภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรก ากับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy 
Regulators’ Network : AERN)   (5) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน Public Utility Research Center 
(PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างความร่วมมือผ่านโปรแกรม Reimbursable 
Advisory Services (RAS) ของธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความรู้การก ากับกิจการ
พลังงานเชิงลึกที่เป็นสากล เพ่ือพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานให้เทียบเคียงองค์กรก ากับในระดับสากล  (6) ก่อสร้าง
สถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลางและส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือรองรับการให้บริการแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่ต้องการมาติดต่อส านักงาน กกพ. และการให้บริการ
การออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต 

2.2 ผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 ส านักงาน กกพ. มีรายได้ทั้งสิ้นจ านวน 958.68 ล้านบาท สูงกว่ารายได้ที่ประมาณการไว้จ านวน 10.79 ล้านบาท 
และมีการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยส านักงาน กกพ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของ
ส านักงาน กกพ. จ านวน 947.52 ล้านบาท โดยรวมงบประมาณส าหรับการก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง 
และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ส าหรับเงินน าเงินส่งคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 11.16 ล้านบาท 
ประกอบด้วย รายได้ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินการ  

3. แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ.  

3.1 วิสัยทัศน์ ก ากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสม
เป็นธรรม 

3.2 พันธกิจ  ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน  และพัฒนา
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก ากับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น 

3.3 แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) กกพ. ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 9 วัตถุประสงค์หลักโดยมี 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 
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1.1 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงาน
ของส านักงาน กกพ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (2) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด และ 
(3) ปริมาณการผลิตพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ในแต่ละปีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ร้อยละของความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 
ของผู้เกี่ยวข้อง (2) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : 
SLA) และ (3) ร้อยละปริมาณการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่ท าได้ต่อเป้าหมายของรัฐบาลในแต่ละปี 

1.3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มี
ความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และ (2) ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีพลังงานที่เพียงพอ และมั่นคง  

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) โครงสร้างค่าบริการพลังงานได้รับการทบทวนทุก 2-5 ป ี
(2) จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการพิจารณาและแจ้งผู้
ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 (3) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 และ (4) ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อ
คุณภาพบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งคุณภาพ
ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ ์

2.2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความส าเร็จของการทบทวนโครงสร้างค่าบริการ
พลังงาน (2) ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ได้รับการพิจารณาและแจ้งผู้ร้องเรียน 
(3) ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ต่อครัวเรือนทั้งหมด และ (4) ร้อยละความพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการพลังงาน มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า 

2.3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้า 
และก๊าซธรรมชาติ) ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และ (2) พัฒนาการก ากับด้านคุณภาพบริการ 
(ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

วัตถปุระสงค์ท่ี 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย ก ากับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.2 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการแข่งขันตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน 

3.3 กลยุทธ์ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
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4.1 เป้าหมาย ประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคล
ที่สามภายในปี 2564 

4.2 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 

4.3 กลยุทธ์ จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

5.1 เป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบ
กิจการพลังงาน 

5.2 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้พลังงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

6.1 เป้าหมาย ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อ
กระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3 กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชน
ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน 

วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้
ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100 (2) นักเรียนและนักศึกษาส่งโครงงานประหยัดพลังงานหรือใช้
พลังงานหมุนเวียนเข้าประกวดทุกภาคของประเทศ และ (3) ประชาชนทั่วไปปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัด
พลังงานตามเป้าหมายที่ ส านักงาน กกพ. ก าหนด 

7.2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้
ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน (2) ระดับความส าเร็จการจัดประกวดโครงงานประหยัดพลังงานของ
นักเรียนและนักศึกษา และ (3) ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัดพลังงาน 

7.3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการ
ประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่
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ขับเคลื่อน 3D ได้แก่ การลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) การปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล 
(Digitalization) และการกระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization) และ (2) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  

วัตถุประสงค์ท่ี 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้การ
ประกอบกิจการไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1 เป้ าหมาย ประกอบด้วย (1) ระบบการปฏิบัติ งานของส านักงาน  กกพ.  มี
มาตรฐานสากล (2) มีข้อมูลเพื่อการก ากับกิจการพลังงานพร้อมใช้ภายในปี 2563 (3) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการ
ก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงานแห่งชาติแล้วเสร็จ
ภายในปี 2567 (4) กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 (5) ปรับปรุงระบบ
การบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 (6) บุคลากรเป้าหมายของส านักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะ ร้อยละ 100 ทุกปี (7) ปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้
แล้วเสร็จภายในปี 2563 (8) บุคลากรส านักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน กกพ. ให้มีมาตรฐานสากล (2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการก ากับกิจการพลังงาน
พร้อมใช้ภายในปี 2563 (3) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลการก ากับกิจการ
พลังงานแห่งชาติภายในปี พ.ศ. 2567 (4) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงกฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน(5) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล (6) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการ
อบรม (7) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. ประจ าเขต และ (8) 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร 

9.3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ  
และ (2) พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

3.4 กรอบงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

กกพ. ได้พิจารณากรอบงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ. รวมทั้งสิ้น 2,857.31 ล้านบาท และคาด
ว่าจะจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบ
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คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551 จ านวน 2,858.82 ล้านบาท  

4. แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. ได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก 
9 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) สรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง โดยจะด าเนินการ ดังนี้  (1) จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และให้ความเห็นแผน
ด้านพลังงาน (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงาน และประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายพลังงาน (3) จัดท าเครื่องมือหรือโปรแกรมในการวิเคราะห์แผนการจัดหาพลังงาน และก ากับอัตรา
ค่าบริการพลังงาน (4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้กิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติเชิงลึก สามารถวิเคราะห์
และจัดท าข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติและ แผนขยายระบบโครงข่ายพลังงาน และรูปแบบมาตรฐานข้อเสนอแนะต่อแผนพลังงาน 
และ (5) ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์การสร้างโรงไฟฟ้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ด้วยการก าหนดแนวทาง
แผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วนและถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มี
พลังงานที่เพียงพอ และมั่นคง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการการอนุญาตการ
ประกอบกิจการให้สอดคล้องตามขนาด ประเภทโรงไฟฟ้า และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ ศึกษาและ
ออกใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน แบบ
ครบวงจร (OSS) (2) บูรณาการการท างานในด้านการจัดหาพลังงาน การก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการ
พลังงาน และอัตราค่าบริการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กิจการด้านพลังงาน และนโยบายรัฐบาล และ (3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
กิจการพลังงาน เช่น การทบทวนและศึกษาเพ่ือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน เพ่ือ
ความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้า และก๊าซ
ธรรมชาต)ิ ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท ามาตรฐานการเงินและ
การบัญชีเพ่ือการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ( Uniform 
Accounting และ Regulator Accounting : USOA) และวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล USOA 
กิจการพลังงานในปี พ.ศ. 2564 (2) ก ากับและติดตามให้การไฟฟ้าจัดส่งงบการเงินและการบัญชีตามคู่มือที่ กกพ. 
ก าหนด และออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานบัญชีและการเงินส าหรับกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ (3) จัดท าหลักเกณฑ์การก ากับฐานะการเงินการไฟฟ้าปี 2561-2563 (4) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การ
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ก าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าปี 2564-2569 เพ่ือประกาศใช้อัตราค่าบริการไฟฟ้าในปี 2564 (5) ทบทวน
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Td) และอัตราค่าบริการจัดหาค้าส่ง 
(6) ปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร และก ากับให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบ  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาการก ากับด้านคุณภาพบริการ (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า 5 ประเภท และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการก๊าซธรรมชาติ 4 ประเภท 
ตามประเภทการออกใบอนุญาต รวมทั้งออกหลักเกณฑ์ใหม่ในการก ากับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการส าหรับ
ผู้รับใบอนุญาตบริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operator: TSO) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และ (2) ทบทวนและประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยเพ่ิมเติม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พลังงานรับรู้อย่างท่ัวถึงในปี พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทาง 
มิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้า Market design และแนวทาง
การก ากับกิจการไฟฟ้าที่ส่งเสริมการแข่งขัน (2) ศึกษาแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติ  (Regulatory 
Framework) และออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ  และศูนย์ควบคุมระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Transmission System Operation Regulatory Framework) รองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ (3) จัดท าระบบข้อมูลที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการพลังงานที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และเพียงพอ
ต่อการใช้ประกอบการวางแผน และลงทุนของผู้ประกอบการ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการระดับ
สากล โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทดลองใช้ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (Third Party 
Access :TPA) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2563 (2) ก ากับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้และเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักการที่กฎหมายก าหนด และ บูรณาการข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (3) รวบรวมและวิเคราะห์โครงการ ERC 
Sandbox และรายงานผลการทดลองขอใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคล เพ่ือเตรียมการจัดท า
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม และจัดท าหลักเกณฑ์การคิด
อัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 
(4) ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่ายพลังงาน และอุปกรณ์ รวมทั้งศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน
ให้ได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน กกพ. ด าเนินงานดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท าประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : COP) 
ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มี
ก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ให้ครบถ้วนทุกประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (2) วางระบบการตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท (Post-COD Audit) และจัดท าคู่มือและแบบการตรวจ
ติดตาม วางแผนการตรวจติดตาม และตรวจติดตามภาคสนาม (3) ทบทวนการประเมินประสิทธิภาพและตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล และ (4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยให้
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยผ่านเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติฯ 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชน
ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ปรับปรุง
ระเบียบเพ่ือวางระบบการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งระดับการให้ข้อมูล การให้ข้อคิดเห็น การมีส่วนร่วมด าเนินงาน 
และ ติดตามประเมินผล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเน้นการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาต การก ากับอัตราค่า Ft และการก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการพลังงาน ได้แก ่
COP EIA และ EHIA (2) วางระบบการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของคณะกรรมการ
ผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (3) เพ่ิมศักยภาพเก่ียวกับการเสริมสร้างกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับ คพข. และ
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต (4) ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้รับทราบอย่างทั่วถึง และ (5) พัฒนาระบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
มาตรา 97(3) และมาตรา 97(6) ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ตลอดจนสร้างความรู้ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศผ่านเงินกองทุนมาตรา 97 (5) และเสริมสร้างความรู้
และวางระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่ 
การลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) การปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) และ การ
กระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization) โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ 
ERC Sandbox และก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านการก ากับประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน และ
ศึกษารูปแบบธุรกิจการประกอบกิจการพลังงานที่ใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ และ (2) สนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลอง และพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
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เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง  

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) สนับสนุนการวิจัย ทดลอง และพัฒนาการประหยัดและการ
อนุรักษ์พลังงาน เช่น การสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนและนักศึกษาในทุกภูมิภาคจัดท าโครงงานที่เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการจัดประกวดโครงงานที่ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เ ป็นต้น 
และ (2) ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป 

วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

กลยุทธ์ที่ 8.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้การ
ประกอบกิจการไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ก าหนดมาตรฐานการจัดหาไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยทบทวนและจัดท าร่างระเบียบหลักเกณฑ์ประกาศการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท ทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
และทบทวนร่างสัญญามาตรฐาน และ (2) สนับสนุนการศึกษามาตรการด้านราคา เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะศึกษาและรวบรวมต้นทุน เทคโนโลยี (know- 
how) อุปสรรค และผลกระทบจากการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า  และทบทวน
ราคา เงื่อนไขในการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนของประเทศ และ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ีที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ โดยจะด าเนินการ 
ดังนี้ (1) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นสากลโดยทบทวน Business work 
Flow และปรับกระบวนการให้เป็นระบบ ลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุง
กฎระเบียบประกาศท่ีใช้บังคับภายในส านักงานให้เป็นสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทาง พ.ร.บ. การบริหาร
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยจัดท า Data Flow เพ่ือออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลของส านักงาน กกพ. ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการก ากับกิจการพลังงาน  (Data 
Analytics) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการก ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (Geo for 
Regulation: GFR) และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงง่าย (3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ให้รองรับการแข่งขันทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับธุรกิจภาคพลังงาน
รูปแบบใหม่และนโยบายภาครัฐ รวมทั้งศึกษาและจัดท าร่างกฎหมายการระงับข้อพิพาท และ (4) ก่อสร้างสถานที่
ท าการส านักงาน กกพ. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565  
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กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เช่น โครงสร้างต าแหน่งงาน 
โครงสร้างเงินเดือน และกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น รวมทั้งมีระบบการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารแบบ
ใหม ่(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นการพัฒนา
ความรู้เชิงลึกด้านการก ากับกิจการพลังงาน และการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ความร่วมมือด้านการก ากับกิจการพลังงานภายใต้โปรแกรม Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ 
World Bank และความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบัน Public Utility Research Center (PURC) เป็นต้น 
(3) ทบทวนบทบาทของบุคลากรของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเกี่ยวกับการก ากับกิจการพลังงาน และการ
บริหารงานกองทุนให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม และ (4) เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
องค์กรให้ส านักงาน กกพ. มีภาพลักษณ์ท่ีดีและบุคลากรมีความผูกพันในองค์กร  

4.2 งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ได้พิจารณางบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 948.42 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร จ านวน 284.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจัดการ
และบริหารส านักงาน จ านวน 383.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลงทุนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
151.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม จ านวน 2.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตามกลยุทธ์ จ านวน 11 โครงการ วงเงินรวม 94.40 ล้านบาท และรายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 31.94 ล้านบาท ส าหรับ
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด จ านวน 948.75 ล้านบาท  

ทั้งนี ้ส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องผูกพันงบประมาณส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการ
ส านักงาน กกพ. เป็นการถาวร แทนการเช่าพ้ืนที่อาคารในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต โดยจะเริ่ม
ก่อสร้งอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลางในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันส านักงาน 
กกพ. ได้สะสมงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 ไว้จ านวน 831.21 ล้านบาท และจะจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC Version 2009 เพ่ิมเติมอีก 0.21 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ครบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 831.42 ล้านบาท ส าหรับการ
จัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกพ. ได้เห็นชอบกรอบวงเงิน
ส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ทั้ง 13 เขต จ านวน 653.00 ล้านบาท โดยจะทะยอยการ
จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานให้แล้วเสร็จทั้ง 13 เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันส านักงาน 
กกพ. ได้สะสมงบประมาณไว้จ านวน 152.30 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
119.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวน 271.30 ล้านบาท ในการจัดหาที่ดินส าหรับส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
จ านวน 8 เขต และเริ่มก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกพ. ยังมีความ
จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสะสมเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ให้ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 381.70 ล้านบาท  
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ส านักงาน กกพ. จะบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ
ความเห็นชอบ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจัดจ้าง การยกเลิกโครงการ ฯลฯ 
ส านักงาน กกพ. จะน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

5. ประเด็นน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

5.1  รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของ
ส านักงาน กกพ. 

5.2 รับทราบผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 948.42 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 948.75 ล้านบาท 
ซ่ึงเป็นการด าเนินงานตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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บทท่ี 2 สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาพลังงาน 
2.1 ทิศทางการพัฒนาพลังงานโลก ให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

ในรูปแบบของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น ดังเห็นได้จากการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังความร้อนใต้พิภพรวมกัน
เพ่ิมข้ึนจาก 1,000 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 2,195 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2560 และในปี 2559 ประเทศต่าง ๆ 
118 ประเทศได้ให้สัตยาบันความตกลงปารีส (The Paris Agreement) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้ เ พ่ิมขึ้นไม่ เกิน 2 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษที่  21 ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (Disruptive Technology) ท าให้การด าเนินธุรกิจในภาคพลังงานมีรูปแบบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop และการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ในขณะเดียวกันประเทศต่าง  ๆ ก็เริ่มก าหนดนโยบายที่จะใช้ยานยนต์ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ป ี
เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ในการส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 9/10 ราย สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าได้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 17.5 ของการผลิตไฟฟ้ารวม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยยกระดับประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอน
ต่ าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และท าให้การก ากับกิจการพลังงานของประเทศต้องปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2.2 บทบาทประเทศไทยเกี่ยวกับพลังงานในเวทีโลก ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่  21 (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 
พ.ศ. 2573 โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และกระจาย
ชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ปัจจุบันมีการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ศักยภาพ
เชื้อเพลิงในพ้ืนที่เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้และจ าหน่ายอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างการ
ยอมรับในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศ ในขณะเดียวกันมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองและ
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงพลังงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันภารกิจดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนให้ได้ร้อยละ 18 ภายในปี พ.ศ. 2579 

2.3 ทิศทางการพัฒนาพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ความส าคัญกับการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่ 
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน 2 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ การ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีสัดส่วนมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความส าคัญกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการอนุรักษณ์และใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 

(2) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ประกอบด้วยแผนแม่บท 23 ประเด็น โดยมีแผนแม่บทที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน รวม 3 ประเด็น ได้แก่  

1) ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญภายใต้
แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ได้แก่ การจัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มี  
ความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตและบริการรวมทั้งในครัวเรือน และพัฒนา ปรับปรุง
กฏหมายการก ากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

2) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญภายใต้ 2 แผนย่อย 
ได้แก่ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ เช่น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ และการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น ส่วนแผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจะเน้นแนวทางการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

3) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญภายใต้ 2  
แผนย่อย ได้แก่ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพและพลังงานชีวภาพ และแผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมจะให้ความส าคัญกับ
การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต 

(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ก าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศไว้ 11 ด้าน โดย
แบ่งการด าเนินงานไว้เป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562 และระยะปานกลาง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้  

1) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร 
โดยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการให้บริการประชาชนและกระตุ้นการลงทุนของประเทศ สร้างกติกา (Code 
of Conduct) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานก ากับกิจการพลังงาน และ
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานประเทศ (Big 
Data) ให้มีความสมบูรณ์ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานภายใต้ระบบเดียวกัน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม 
และสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่ส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้
เกิดการยอมรับของภาคประชาชน 
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2) ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่ค านึงถึงความสมดุลรายภาค ปรับปรุง
อัตราค่าไฟฟ้า และเพ่ิมความมั่นคงระบบไฟฟ้า การส่งเสริมกิจการไฟฟ้ามีการแข่งขัน มีการใช้พลังงานทดแทน 
ที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน ก าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแนวโน้ม 
Prosumer ส่งเสริมและจัดท าระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย และส่งเสริมกิจการจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากข้ึน 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านก๊าซธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน สร้าง
โอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) 

4) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ปฏิรูปการส่งเสริมการน าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าและสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริม 
การติดตั้ง Solar Rooftop อย่างเสรี โดยปรับปรุงกฎหมายและก าหนดมาตรการสนับสนุนการติดตั้ง Solar 
Rooftop ในภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างแพร่หลายไม่
ติดขัดกฎระเบียบ 

5) ปฏิรูปการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

6) ปฏิรูปการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงานให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 
20 ปี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กกพ. ได้แก่ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ โดยให้หน่วยงานจัดให้มี  
การบริการอัจฉริยะตามความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน และพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ
รองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการพลัง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางการ
พัฒนา คือ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการโดยพัฒนาต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีอุตสากรรมเป้าหมาย เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 

2) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทางการ
พัฒนา คือ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น พัฒนามาตรการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกโดยลดการผลิตและการใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานจากของเสีย รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เป็นต้น 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลติสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา 
ด้านพลังงาน รวม 5 แนวทาง คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จัดหาพลังงาน 
ให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาลและทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน และ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา 
คือ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทางเลือก และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 

(6) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development 
Plan : PDP 2018) ให้ความส าคัญ  3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความม่ันคงระบบไฟฟ้า โดยให้ค านึงถึงระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนที่ โดยมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า (Fuel Diversification) ที่เหมาะสม เพ่ือลด 
ความเสี่ยงการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง มีโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในระดับที่เหมาะสมรองรับการเกิดเหตุวิกฤต
ด้านพลังงาน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid รองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized Generation: DG)  

2) ด้านเศรษฐกิจ โดยให้ค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
ที่ต้นทุนต่ า ลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้าและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และปรับปรุงบริหาร
จัดการต้นทุนผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตาม Merit Order 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธะสัญญา ส่งเสริม
ระบบไฟฟ้าแบบ Micro Grid ในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economics Corridor : EEC) ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดภาระลงทุน
ระบบส่งไฟฟ้า และส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมให้ตอบสนอง 
ด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) 

(7) นโยบายรัฐบาล (พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา) คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ประเด็น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านพลังงาน ดังนี้ 

1) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ และเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหาร  
จัดการพลังงาน  

2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 

3) สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น แพลตฟอร์มตลาดกลาง 
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแล
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กิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต 

4) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง 
และมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยี  
ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

5) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
ให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุ งกฎหมายให้มีความทันสมัย  
เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม รูปแบบองค์กรมีความยืดหยุ่นคล่องตัว ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้ง
พัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา  พัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและ
เชื่อถอืได ้และมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

3.1 ผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าป ีพ.ศ. 2562 

ตามแผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561- 2564 คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) มุ่งมั่นในการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงาน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และ
เป็นธรรมในการก ากับกิจการพลังงานตามภารกิจที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และขับเคลื่อนงานตามนโยบายพลังงานของภาครัฐภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงานไทย” และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การก ากับ
กิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

(1) ก ากับดูแลระบบพลังงานให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน กกพ. ได้ก ากับการจัดหาไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ส านักงาน กกพ. ได้จัดหาไฟฟ้าจาก
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามกรอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐ โดย
ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในส่วนการส่งเสริมผ่าน
มาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง ( IPS) โดยมีโครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 
7,673 ราย คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้ง 9,866 เมกะวัตต์ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าแล้ว 
7,197 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 8,913 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภท
เชื้อเพลิงชีวมวล การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพ่ิมเติม ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ส าหรับพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 
4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเภทเชื้อเพลิง 
ชีวมวล การรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ SPP Hybrid Firm สรุปการจัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน รายละเอียดดังตาราง  

 

COD แล้ว (1) มี PPA แล้วแต่ยังไม ่
COD (2) 

ตอบรับซื้อแล้วยัง
ไม่ลงนาม PPA (3) 

รวมที่มีพันธะผูกพัน
กับภาครัฐ (1)+(2)+(3) 

การผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ใช้เอง (IPS)   

รวม 

ราย ก าลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 

ราย ก าลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 

ราย ก าลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 

ราย ก าลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 

ราย ก าลังผลิต
ติดตั้ง(MW) 

Waste 34 317 22 170 - - 56 487 - - 487 
ขยะชุมชน  33 310 16 140 - - 49 450 - - 450 
ขยะอุตสาหกรรม  1 7 6 30 - - 7 37   37 
Biomass 208 3,382 22 274 15 355 245 4,011 36 867 4,879 
Biogas 178 400 8 20 - 12 186 433 28 77 509 
Hydro 41 105 - - 31 39 72 145 - - 145 
Wind 34 1,497 2 18 2 2 38 1,517 - - 1,517 
Solar 6,698 3,115 121 1 253 62 7,072 3,177 1,015 414 3,592 
RE-Others 4 97 - - - - 4 97 16 313 410 
Grand Total 7,197 8,913 175 484 301 470 7,673 9,866 1,095 1,672 11,538 

นอกจากนี้ กกพ. ได้ก ากับการจัดหาไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) โดยจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จ ากัด 1,400 
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เมกะวัตต์ และการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โดย กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จ ากัด 540 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการส าคัญต่างๆ เช่น  
การผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tarriff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) การผลิตไฟฟ้า
จาก Solar Rooftoptoptop ส าหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยผ่านการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยมี
เป้าหมายการรับซื้อปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 10 ปี และการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท 
Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

(2) ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติได้ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด จ านวน 348 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
จ านวน 1,113 ฉบับ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  จ านวน  
433 ฉบับ และออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการก่อสร้าง
อาคาร รวมจ านวนทั้งหมด 184 ฉบับ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ ทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน และมีมาตรฐานพลังงานสะอาด 
กกพ. ได้ออกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้ครบทุกประเภทใบอนุญาต ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ และประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และมาตรฐานคุณภา พ 
การให้บริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ กกพ.  
ได้ออกระเบียบว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนส าหรับ
โครงการ หรือกิจการ หรือการด าเนินการใดที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. 2562 
และออกประกาศก ากับมาตรการป้องกัน แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก าลังผลิตติดตั้งต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ และที่มีก าลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 
10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป เพ่ือใช้ก ากับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน อย่างไรก็ตามส านักงาน กกพ. ยังคง
มีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนโครงสร้างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับงานก ากับมาตรฐานเพ่ือให้การก ากับ
มาตรฐานเป็นระบบและสะดวกในการน าไปใช้ประโยชน์ 

(4) ก ากับอัตราค่าบริการพลังงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สะท้อนต้นทุนและ
ประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

1) ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมและลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นมูลค่า 14 ,343 
ล้านบาท กกพ. ได้ออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินส าหรับการไฟฟ้า 
รวมทั้งคู่มือการจัดท ารายงานดังกล่าว เพ่ือให้การจัดท าบัญชีและการเงินของการไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกันและ
สะท้อนตุ้นที่แท้จริงและน ามาใช้ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้ กกพ. ได้เรียกคืนค่าไฟฟ้า จากการ
ลงทุนที่ต่ ากว่าแผน (Claw Back) ปี 2559-2560 และการก ากับฐานะทางการเงินของการไฟฟ้า ปี 2557-2560 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30,682.36 ล้านบาท ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวนเงิน 
7,604.89 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จ านวนเงิน 8,082.74 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
จ านวนเงิน 14,994.73 ล้านบาท ตลอดจนทบทวนการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ปี  พ.ศ. 2561 และ 
การพิจารณาปรับปรุงฐานะการเงิน พ.ศ. ปี 2561 (เบื้องต้น) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเห็นชอบจ านวน
เงินคืนรายได้ เท่ากับ 7,998.00 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินคืนรายได้ของ กฟน. จ านวน 5 ,100.00 ล้านบาท 
กฟภ. จ านวน 2,700.00 ล้านบาท และ กฟผ. จ านวน 198 ล้านบาท และ กกพ. ได้น าเงินเรียกคืนค่าไฟฟ้าจากการ
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ลงทุนต่ ากว่าแผน และเงินเรียกคืนรายได้จากการปรับปรุงฐานะการเงินมาปรับลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน เป็นเงิน  
14,343.00 ล้านบาท โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงานคงที่มาแล้ว 3 งวด  
ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความไม่
แน่นอน 

ตารางแสดงอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน 

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีกไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (สตางค์ต่อหน่วย) 
กันยายน – ธันวาคม 2561  -15.90  
มกราคม – เมษายน 2562  -11.60  

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
1/

  -11.60   

กันยายน – ธันวาคม 2562
2/

 -11.60  
หมายเหตุ: 1/ Ft ที่เรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 กกพ. น าเงินค่าใช้จ่ายจากก ากับฐานะการเงินของการไฟฟ้า มาปรับลดค่าไฟฟ้าให้แก่

ประชาชนจ านวน 4,482.34 ล้านบาท  
2/ Ft ที่เรียกเก็บในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 กกพ. น าเงินค่าใช้จ่ายจากก ากับฐานะการเงินของการไฟฟ้า ปี 2557-2561 มาปรับลดค่า

ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนจ านวน 9.860.66 ล้านบาท 

2) ก ากับอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติช่วยลดอัตราค่าบริการของสถานี LNG โดย
จัดท าร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการจัดท ารายงานการบัญชีการเงินส าหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ได้ภายในธันวาคม 2562 และประกาศใช้คู่มือได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ทั้งด้านการลงทุนและค่าใช้จ่าย  
ในส่วนของต้นทุนผันแปร รวมทั้งสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความ  
เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ และ กกพ. ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ ส าหรับ
ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการค านวณอัตรา
ค่าบริการของสถานี LNG ใหม่ และได้เห็นชอบอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว 
เป็นก๊าซ ในส่วนของต้นทุนคงท่ี (Ld) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ส าหรับปี พ.ศ. 2561-2565 ท าให้อัตรา
ค่าบริการก๊าซธรรมชาติลดลงจาก 24.93 บาทต่อล้านบีทียู เหลือ 18.35 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งจะมีผลท าให้ราคาขาย
ปลีกให้ประชาชนลดลงไปด้วย 

อัตราค่าบริการส าหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 อัตราค่าบริการ (บาท/ล้านบีทียู) 
อัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนคงท่ี (Ld) 18.3506 
อัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) 0.4810 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ กฏ ระเบียบมีความเท่าทัน เท่าเทียม ได้มาตรฐานสากล เพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขัน และก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน และเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  

1) ออกหลักปฏิบัติการก ากับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้า
เป็นธรรม โดยค านึงถึงความมั่นคงเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า เพ่ือก ากับดูแล 5 มิติ 
ได้แก่ (1) มิตมิาตฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย (2) มิติความมั่นคงเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ โดยก ากับดัชนี
ต่างๆ ดังนี้ Bulk System Disturbance Indices (BDI), Spinning Reserve และ LOSS (3) มิติมาตรฐาน
คุณภาพบริการ โดยก ากับดัชนี Frequency Deviation (FD) และ Voltage Deviation (VD) (4) มิติก ากับการสั่ง
จ่ายไฟฟ้าให้เป็นธรรม โดยก ากับผ่าน Dispatching Factor และ (5) มิติเก่ียวกับการร้องเรียน 
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2) เตรียมความพร้อมการปฏิรูปการอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : 
OSS) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยยกเลิกมาตรา 48 พร้อมทั้งยกร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 8 ฉบับ รองรับ 
การปลดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ล าดับที่  88) ออกจากกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เตรียมการจัดตั้งศูนย์การอนุมัติอนุญาตแบบครบวงจร และการตรวจการประกอบกิจการพลังงานหลังการอนุญาต 

3) กกพ. เห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลผู้บริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับ
นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีอิสระ และมีประสิทธิภาพ  
โดย ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างของผู้บริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  (Transmission System 
Operator : TSO) และจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับ TSO รวมทั้งออกระเบียบและประกาศว่าด้วยการก าหนดประเภท 
อายุ การขอรับใบอนุญาต และการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  

4) กกพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยี
สนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) เพ่ือเปิดพ้ืนที่
รองรับการทดสอบนวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนากฎเกณฑ์
การก ากับกิจการพลังงานใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 183 โครงการ และมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 34 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มโครงการการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายพลังงาน (Trading 
Platform) กลุ่มรูปแบบทางธุรกิจใหม่ กลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น โครงข่ายไมโครกริด (Micro Grid) และระบบ 
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เป็นต้น กลุ่มอัตราค่าบริการใหม่ และกลุ่มงานกิจการก๊าซธรรมชาติ เช่น  
การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกิจการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) เป็นต้น ทั้งนี้ ภารกิจ ในระยะถัดไปจะเป็น 
การทดลอง ตามกิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน ERC Sandbox ต่อไป  

(6) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดรวม 102 เรื่อง พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบ e-Petition และพิจารณาอุทธรณ์การ
ใช้อสังหาริมทรัพย์ได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ การประกาศ
ก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน และคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน จ านวน 1 ,370 ราย และ
พิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงาน จ านวน 343 ราย  

ตารางแสดงผลการพิจารณาก ากับการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อวางเขตระบบโครงข่ายพลังงาน 

การวางเขตระบบโครงข่ายพลังงาน จ านวนเรื่องที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 

จ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

รวม 

ประกาศก าหนดเขตส ารวจระบบโครงขา่ยพลังงานตามมาตรา 105 - 1 1 
ประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา 106 28 7 35 
ก าหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพยส์ิน (จังหวัด) 4 11 15 
อุทธรณ์การประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน และคัดค้านการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายพลังงานตามมาตรา 106 วรรคท้าย และ มาตรา 108 (1) 

1,370 277 1,647 

อุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถกูเขตระบบโครงข่ายพลังงาน มาตรา 108 (4) 343 340 683 

(7) ก ากับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 97 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กกพ. ได้จัดสรรเงินเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นเงินรวมจ านวน 20,142.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.55 ของกรอบ
งบประมาณ 
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1) จัดเก็บเงินเพ่ือชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการ 
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ตามมาตรา 97(1) โดยมีการชดเชยและอุดหนุน
รวมเป็นเงิน 16,957.20 ล้านบาท ประกอบด้วย การเก็บเงินจาก กฟน. เพ่ือชดเชยรายได้ให้กับ กฟภ. ในการให้บริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง จ านวน 14,832.00 ล้านบาท และการเก็บเงินและอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่
อาศัยที่ติดมิเตอร์ 5 แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ านวนประมาณ 
3.8 ล้านราย จ านวนเงิน 2,125.00 ล้านบาท 

ตารางแสดงการชดเชยและอุดหนุนตามมาตรา 97 (1) ปี พ.ศ. 2554-2562 

 
เงินชดเชยและอุดหนุน (ล้านบาท)  

รวมทั้งสิ้น 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การชดเชยรายได้
ระหว่างการไฟฟ้า 

9,7071/ 13,291 14,192 14,404 12,456 21,028 19,153 15,679 14,832 134,742 

การอุดหนุนผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 

2,8102/ 8,631 3,212 3,631 3,578 2,428 2,109 2,225 2,125 30,749 

รวมทั้งสิ้น 12,517 21,922 17,404 18,035 16,034 23,456 21,262 17,904 16,957 165,491 
หมายเหตุ  1/ ข้อมูล 9 เดือน (เร่ิมจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เดือน มกราคม พ.ศ. 2554) 
 2/ ข้อมูล 3 เดือน (เร่ิมจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

2) พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตามมาตรา 
97(3) กกพ. ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และจ านวนคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าแล้ว จ านวน 494 กองทุน จ าแนกเป็น กองทุนประเภท ก จ านวน 13 กองทุน กองทุน
ประเภท ข จ านวน 73 กองทุน และกองทุนประเภท ค จ านวน 408 กองทุน และ กกพ. อนุมัติกรอบงบประมาณปี 
พ.ศ. 2563 ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ จ านวน 484 กองทุน รวม 3,289.73 ล้านบาท มีกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศจ านวน 320 กองทุน เสนอแผนงานประจ าปีขอรับการจัดสรรงบประมาณรวมวงเงิน 
2,701.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.11 ของกรอบงบประมาณท้ังหมด และ กกพ. ได้อนุมัติจัดสรรเงินแล้ว
จ านวน 1,813.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.13 ของวงเงินที่ขอรับการจัดสรร ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดท า
แผนงานประจ าปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

3) การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97(4) ส านักงาน กกพ. ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวงเงิน 1,880 
ล้านบาท โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 46 ราย เป็นเงินรวมประมาณ 2,054.00 ล้านบาท และมีผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 6 ราย 
เป็นเงินรวมประมาณ 646.48 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.39 ของวงเงินที่จัดสรรทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างการพิจารณาโครงการ 

4) การส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ตามมาตรา 97(5) ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการในวงเงิน 685 ล้านบาท มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
139 ราย เป็นเงินรวมประมาณ 3 ,099.00 ล้านบาท และมีผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรจานวน 18 ราย เป็นเงินรวม
ประมาณ 463.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.7 ของงบประมาณท่ีเปิดรับจัดสรร 

5) การด าเนินงานตามมาตรา 97(6) กกพ. ได้อนุมัติงบประมาณจ านวน 195.84 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า โดยเฉพาะการท าธุรกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกันทั่วประเทศและครอบคลุมกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศผ่านระบบ Enterprise Resource Planning: ERP GIS และ e-Fund เป็นต้น  

(8) เตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงาน  โดยพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบ Near Real Time อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มี
ข้อมูลใช้ในการก ากับความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศทั้งในกรณีปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดท าข้อมูล
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ลักษณะการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้ เองและจ าหน่ายให้ลูกค้าตรง  
(Independent Power Supply : IPS) เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ
ยาว รวมทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (Energy Data Sharing Platform) เพ่ือ
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางในการแลกเปลี่ยน และจัดการข้อมูลส่วนกลาง พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเพ่ือ
สนับสนุนการก ากับกิจการพลังงาน  

(9) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างพันธมิตรการพัฒนาพลังงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบการสื่อสาร 3C’s คือ การสร้างความ
ยอมรับและความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรก ากับดูแลที่จ าเป็นและมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ต่อภาคพลังงานไทย  หรือ 
(Image as Confidence) ซึ่งจะใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสื่อมวลชน (Influencer) มากขึ้น และ
สามารถสร้างการรับรู้ผลงานการก ากับได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีความทันสมัย ในขณะเดียวกันจะต้องสร้าง
ผลลัพธ์การสื่อสารให้เกิดความเชื่อม่ันต่อประชาชนผู้ใช้พลังงานในภาพรวมแบบคู่ขนาน  

(10) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

1) การปรับโครงสร้างการบริหารงาน มุ่งเน้น “การก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก การ
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกิจการพลังงาน 
โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพการด าเนินงาน และความก้าวหน้าสายอาชีพ” โดยส านักงาน กกพ. 
ได้ประกาศใช้โครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงานที่วางไว้ และเพ่ือรองรับ
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) 

2)  ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การก ากับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้ ส านักงาน 
กกพ. ได้ทบทวนกฎหมายล าดับรองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบกิจการพลังงานในปัจจุบัน โดยน า
หลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) และหลักกิโยตินมาพิจารณา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงาน กกพ. ได้พิจารณาทบทวนกฎหมายล าดับรองจ านวนทั้งหมด 158 ฉบับ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ทบทวน/การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย โดย กกพ. มีมติเห็นชอบกฎหมาย
ล าดับรอง 14 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศ จ านวน 6 ฉบับ และ ระเบียบ จ านวน 8 ฉบับ 

3) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงาน 
กกพ. และให้บริการกับบุคคลภายนอก ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital 
Thailand) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กกพ. ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้พร้อม
ส าหรับการก ากับกิจการพลังงานยุคดิจิทัลและก้าวสู่การเป็นส านักงาน กกพ. 4.0 ดังนี้ การด าเนินงานตามมาตรการ
อ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน (No Copy) 
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาไฟฟ้างานด้านอนุญาตด้านการใช้อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การรับสมัครบุคลากร เป็นต้น การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (Document and Content 
Management) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งเสริมให้บุคลากรใช้บริการระบบจัดการเอกสาร
ดังกล่าว เพ่ือผลักดันองค์กรไปสู่การเป็น Smart Office ที่ผ่านมาส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
และการบริหารจัดการสัญญา รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลการประชุมของ กกพ. การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริหารงานบุคคล (HRIS) ต่อเนื่องจากปี 2561 ครบทั้ง 8 โมดูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล และ
เพ่ือความสะดวกในการให้บริการกับพนักงาน และเพ่ือให้พนักงานสามาถเข้าใช้งานระบบบริการตนเอง 
(Employee Self Service) ในปีงบประมาณ 2563 ตลอดจนการพัฒนาระบบการช าระเงินของส านักงาน กกพ. ให้
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เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะ
พัฒนาระบบดังกล่าวไปยังส านักงาน กกพ. ประจ าเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทักษะการก ากับให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับ
สากล การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการด้านการก ากับกิจการพลังงาน (ERC 
FORUM 2019) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกพ. มีนโยบายแนวคิดในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและ
การจัดแสดงนิทรรศการด้านการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การ
เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศไทยสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ิมและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายด้านการก ากับกิจการพลังงานและหน่วยงานด้านพลังงานอ่ืนๆ ตลอดจนน าเสนอผลงานหรือ
โครงการภายใต้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย รวมทั้ง
โครงการภายใต้โครงการ ERC Sandbox ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. มีก าหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัด
นิทรรศการดังกล่าวในต้นปี พ.ศ 2563 

5) งานสนับสนุนการจัดท า ASEAN Power Grid Framework Guidelines ส าหรับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนด้าน Technical and Harmonization ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยน าโดย
กระทรวงพลังงานในฐานะประธานอาเซียนด้านพลังงานได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
พลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated 
Meeting: 37th AMEM) มีข้ึนระหว่างวันที่ 2–6 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยการประชุม AMEM จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือ 3 กลุ่มผู้เล่นด้านพลังงาน คือ เวทีระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เวทีระหว่างประเทศอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา และเวทีระหว่างประเทศอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวคิดหลัก (Theme) ของ
การประชุม AMEM คือ "Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation” กล่าวคือ 
มุ่งเน้นความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพ่ือให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่
พลังงานที่มีความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอาเซียนที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพ่ิม
การเข้าถึงพลังงานและสร้างพลังงานที่มีความยั่งยืนให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน 

ส าหรับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรก ากับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators’ Network: AERN) ส านักงาน กกพ. ได้มีส่วนในการสนับสนุน
ความยั่งยืนทางพลังงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่
ประเทศไทยผ่านโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไปประเทศ
มาเลเซียผ่านระบบส่งของประเทศไทยในระยะที่ 2 (LTM–PIP Phase II) ซึ่งในการประชุม AMEM ในครั้งนี้ 
ประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ (สปป.ลาว มาเลเซีย และไทย) จะมีการขยายปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าเชื่อมโยง
โครงข่ายไฟฟ้าพหุภาคีในโครงการ LTM–PIP Phase II เพ่ิมเติมจากเดิม 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ไทยเป็นประเทศทางผ่านของการเชื่อมโยงระบบสายส่งที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงเพียงพอ 

6) บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความรู้แบบสหวิทยาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงาน กกพ. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับอาวุโสให้มี
ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skill) และกรอบแนวคิด (Mindset) ตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กกพ. เพ่ือ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการไปสู่ระดับต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น รวมทั้ง กกพ. ได้มีนโยบายในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน Public Utility Research Center 
(PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและที่ปรึกษาด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ระดับสากลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือผ่านโปรแกรม Reimbursable Advisory 
Services (RAS) ของ World Bank เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจพลังงาน
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ในประเทศและแนวโน้มธุรกิจพลังงานในอนาคต และแนวคิดการก ากับกิจการพลังงานที่เป็นสากล เพ่ือพัฒนาการก ากับ
กิจการพลังงานให้เทียบเคียงองค์กรก ากับในระดับสากล  

7) การก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. รองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนที่ต้องการมาติดต่อส านักงาน กกพ. รองรับการให้บริการการออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop 
Service ในอนาคต ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการจัดจ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง คาดว่าจะ
ก่อสร้างอาคารส านักงานได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 831.42 ล้านบาท 
เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในกลางปี พ.ศ. 2565 สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณส าหรับส าหรับการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน กกพ. รายละเอียดดังตาราง 

รายการ การจัดสรรงบประมาณ(ล้านบาท) ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน 2557-2562 2563 2564 รวม 

1. การประกวดแบบ  0.75 - - 0.75 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
2. การออกแบบ  18.67 - - 18.67 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
3. การก่อสร้างอาคารส านักงาน พร้อมตกแต่งภายใน 650.00 - - 650.00 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ

คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
อาคารส านักงาน พร้อมตกแต่ง
ภายใน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ได้ในปี พ.ศ. 2563 และก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 

4. การควบคุมงานจ้างกอ่สร้าง 26.00 - - 26.00 
5. การจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC Version 2009  1.79 - 0.21 2.00 
6. อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพห้องประชุม 30.00 - - 30.00 
7. ค่าอุปกรณ์ด้าน IT /ห้องserver   64.00 - - 64.00 
8. ห้องศูนย์ข้อมูลพลังงาน 40.00 - - 40.00 

รวม 831.21 - 0.21 831.42  
หมายเหต:ุ กรอบงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. จ านวน 831.42 ล้านบาท เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และ

ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2556 

การจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กกพ. ได้เห็นชอบกรอบวงเงินส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ทั้ง 13 เขต จ านวน 653.00 
ล้านบาท โดยจะทะยอยการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานให้แล้วเสร็จทั้ง  13 เขต ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กกพ. ได้บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้จ านวน 
152.80 ล้านบาท ในการจัดหาที่ดินส าหรับส านักงาน กกพ. ประจ าเขต จ านวน 8 เขต และเริ่มก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต  

3.2 การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ส านักงาน กกพ. มีรายได้ทั้งสิ้นจ านวน 958.68 ล้านบาท สูงกว่า
รายได้ที่ประมาณการไว้จ านวน 10.79 ล้านบาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. เป็นไปตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยส านักงาน กกพ. ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของส านักงาน กกพ. จ านวน 947.52 ล้านบาท ซึ่งรวม
งบประมาณส าหรับการก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ส าหรับเงิน
น าเงินส่งคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 11.16 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ
การ งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินการ  
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ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

(ล้านบาท) 

งบประมาณและการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

งบประมาณที่ได้รบัอนุมัติ1/ การใช้จ่ายงบประมาณ 
1. รายจ่ายด้านบุคลากร2/ 241.23 286.61 250.36 
2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารส านักงาน3/ 304.45 366.16 343.35 
3. รายจ่ายท่ีเป็นงบลงทุน4/  255.18 131.61 251.86 
4. รายจ่ายท่ีเป็นเงินอุดหนุน5/ 1.04 2.50 1.43 
5. รายจ่ายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 67.18 129.90 77.67 
6. รายจ่ายอื่น ๆ6/ 33.21 30.76 22.85 

รวม 902.29 947.54 947.52 
หมายเหตุ: 1/ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

2/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชนอ์ื่นของ กกพ. เงินเดือนพนกังานและลกูจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
3/ รายจ่ายการจัดการและบริหารส านกังาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4/ รายจ่ายงบลงทนุ หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ทีด่ินอาคารและสิง่กอ่สร้าง 
5/ รายจ่ายเงินอุดหนนุ หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
6/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏิบัติงาน ฝกึอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศฯ และงบกลางส ารองจา่ยฉุกเฉินหรอืจ าเป็น 

ค่าจ้างที่ปรกึษาควบคุมงานกอ่สร้างอาคารส านักงาน 
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บทที่ 4  
แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ.2563 - 2565) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทิศทางการพัฒนาพลังงาน และสาระส าคัญของแผนต่าง ๆ ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 และนโยบายรัฐบาล 
สามารถน ามาก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-
2565) ได้ดังนี้  

4.1 วิสัยทัศน์ 

“ก ากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” 

4.2 พันธกิจ 

(1) ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงาน และ 
การประกอบกิจการพลังงาน 

(3) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและตรวจสอบ
การด าเนินงานด้านพลังงาน 

(4) พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก ากับกิจการพลังงาน
ให้สูงขึ้น 

4.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การก ากับกิจการพลังงาน 

แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ.
ประกอบด้วย 9 วัตถุประสงค์หลัก โดยมี เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแต่ละวัตถุประสงค์ สรุปดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

1.1 เป้าหมาย 

(1) ประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ.  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

(2) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด 

(3) ปริมาณการผลิตพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ในแต่ละปีบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

1.2 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 
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(2) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) 

(3) ร้อยละปริมาณการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่ท าได้ต่อเป้าหมายของรัฐบาล 
ในแต่ละปี 

1.3 กลยุทธ์ 

(1) เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  

1)  พัฒนาบุ คลากรด้ านการวิ เคราะห์  และการจัดท าข้อเสนอแนะต่อแผน 
ด้านพลังงาน รวมทั้งจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาน 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงาน และเป็นประโยชน์ 
ต่อการเสนอแนะด้านนโยบายให้ทันสมัย มีความครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับการอนุญาต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าบริการพลังงาน เป็นต้น 

3) ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์การสร้างโรงไฟฟ้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ส ารวจความน่าเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ทุกสองป ี

(2) ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีพลังงานที่
เพียงพอ และมั่นคง  

1) ปรับปรุงระบบการอนุญาตทั้งระบบการออกใบอนุญาตให้สอดคล้องตามขนาด
โรงไฟฟ้าและประเภทเชื้อเพลิง และการด าเนินงานตามเงื่อนไขอนุญาตที่ก าหนด รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการ  
การออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ 

2) บู รณาการการท างานในด้านการจัดหาพลั งงาน การก าหนดมาตรฐาน 
การประกอบกิจการพลังงาน และอัตราค่าบริการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาล 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน 
ให้ชัดเจนและทันสมัย 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย 

(1) โครงสร้างค่าบริการพลังงานได้รับการทบทวนทุก 2-5 ปี 

(2) จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

(3) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 

(4) ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
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2.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความส าเร็จของการทบทวนโครงสร้างค่าบริการพลังงาน 

(2) ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ได้รับการพิจารณาและ
แจ้งผู้ร้องเรียน 

(3) ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ต่อครัวเรือนทั้งหมด 

(4) ร้อยละความพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการพลังงาน มาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า 

2.3 กลยุทธ์ 

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) ให้มี
ความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

1) ก ากับดูแลการก าหนดอัตราค่าบริการทั้ งด้านต้นทุนและอัตราผลตอบแทน 
ตามมาตรฐานสากล ให้อัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับภาระได้  รวมทั้ง
ก าหนดมาตรฐานการจัดท าบัญชีให้สามารถก ากับกิจการพลังงานให้สอดคล้องตามแบบสากล 

2) ปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร และก ากับให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศเผยแพร่อัตรา
ค่าบริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 

(2) พัฒนาการก ากับด้านคุณภาพบริการ (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

1) ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลา  และ 
การให้บริการที่ทั่วถึง 

2) ทบทวนและปรับปรุง มาตรฐานสัญญาการให้บริการ รวมทั้งก ากับสัญญา 
การให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทาง
มิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย 

ก ากับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.2 ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการแข่งขันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.3 กลยุทธ์ 

(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน 

1) ศึกษาแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติให้สนับสนุนการแข่งขัน 
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2) จัดท าระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการ
พลังงานที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และเพียงพอต่อการใช้ประกอบการวางแผน และลงทุนของ
ผู้ประกอบการ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.1 เป้าหมาย 

ประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม
ภายในปี 2564 

4.2 ตัวช้ีวัด 

ระดับความส าเร็จการประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 

4.3 กลยุทธ์ 

(1) จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 

1) ทดลองใช้ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (Third Party 
Access :TPA) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) จัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้และเชื่อมต่อไฟฟ้า  และบูรณาการ 
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) จัดท าหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าบริการในการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้า (Wheeling Charge) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

4) ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

5.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.2 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.3 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้
พลังงาน 
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1) จัดท าประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : Cop) ส าหรับโรงไฟฟ้าที่มีก าลังการ
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ให้ครบถ้วนทุกประเภทเชื้อเพลิง และพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามมาตรา 51 และมาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรา 72 และมาตรา 89 
ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อย่างครบถ้วน 

2) วางระบบการติดตามและประเมินผลการประกอบกิจการพลังงานตามใบอนุญาต  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

4) ทบทวนการประเมินประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประกอบกิจการ
พลังงานให้ได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ
ผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ 
ทุกฝ่าย 

6.1 เป้าหมาย 

ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต 
ต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 

1) ปรับปรุงระเบียบด้านการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งระดับการให้ข้อมูล การให้
ข้อคิดเห็น การร่วมด าเนินงาน และการร่วมติดตามและประเมินผล 

2) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ COP EIA/ EHIA รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) และ
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถยกระดับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ประกาศตามวัตถุประสงค์  
ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(3) 97 (5) และ 97(6) ให้มีมาตรฐานสูงกว่าพ้ืนที่
ทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย 

(1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100 

(2) นักเรียนและนักศึกษาส่งโครงงานประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียน 
เข้าประกวดทุกภาคของประเทศ 

(3) ประชาชนทั่วไปปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัดพลังงานตามเป้าหมายที่ ส านักงาน 
กกพ. ก าหนด 

7.2 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบ
กิจการพลังงาน 

(2) ระดับความส าเร็จการจัดประกวดโครงงานประหยัดพลังงานของนักเรียนและนักศึกษา 

(3) ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัดพลังงาน 

7.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่  
แนวโน้มการลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) แนวโน้มปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) 
และ แนวโน้มการกระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization) 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านการก ากับประสิทธิภาพการประกอบกิจการ
พลังงาน และน าวิธีการ Sandbox มาศึกษารูปแบบธุรกิจการประกอบกิจการพลังงานที่ประหยัดการใช้ทรัพยากร  

2) สนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลอง และพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรใน
การประกอบกิ จการ ไฟ ฟ้ าที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  และมี ผลกระทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อมน้ อยสอดคล้ องกั บ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน  

1) สนับสนุนการวิจัย ทดลอง และพัฒนาการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น 
การสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนและนักศึกษาในทุกภูมิภาคจัดท าโครงงานที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือใช้
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการจัดประกวดโครงงานที่ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

2) ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้การประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1) ก าหนดมาตรฐานการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

2) สนับสนุนการศึกษามาตรการด้านราคา เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ในการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1 เป้าหมาย 

(1) ระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล 

(2) มีข้อมูลเพื่อการก ากับกิจการพลังงานพร้อมใช้ภายในปี 2563 

(3) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. และเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงานแห่งชาติแล้วเสร็จภายในปี 2567 

(4) กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

(5) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

(6) บุคลากรเป้าหมายของส านักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ร้อยละ 100 
ทุกปี 

(7) ปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 

(8) บุคลากรส านักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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9.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ.  ให้มี
มาตรฐานสากล  

(2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการก ากับกิจการพลังงานพร้อมใช้ภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 

(3) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลการก ากับกิจการ
พลังงานแห่งชาติภายในปี พ.ศ.  2567 

(4) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงกฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

(5) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล 

(6) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการอบรม 

(7) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. 
ประจ าเขต 

(8) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร 

9.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 

1) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นสากล 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแนวทาง พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  เผยแพร่สารสนเทศต่อ
สาธารณะชน และมีเป้าหมายเป็นผู้น าด้านข้อมูลระดับประเทศ 

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้รองรับการแข่งขันทั้งในระดับพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับธุรกิจภาคพลังงานรูปแบบใหม่และนโยบายภาครัฐ 

(2) พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

1) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เช่น โครงสร้าง
ต าแหน่งงาน โครงสร้างเงินเดือน และกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น รวมทั้งน าระบบการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหารแบบใหม่มาใช้ เช่น การประเมินแบบ 360 องศา และการประเมินด้วยเทคนิค Effective performance 
feedback เป็นต้น 

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้เชิงลึกด้านการก ากับกิจการพลังงานและความรู้ เฉพาะด้าน จัดหลักสูตรอบรม 
การท างานเป็นทีมและวิธีสร้างทีมงานคุณภาพ และประสานความร่วมมือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านการก ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น 
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3) ปรับปรุง และทบทวนบทบาทของบุคลากรของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเกี่ยวกับ
การก ากับกิจการพลังงาน และการบริหารงานกองทุนให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น 

4) เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กรให้ส านักงาน กกพ. มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและบุคลากรมีความผูกพันในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมการปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพัน และการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และร่วมกันระดม
ความเห็นข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.4 แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ. 

เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ กกพ. จึงได้มีการจัดท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ 2563-2565) ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์การก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดัง
รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

4.5 งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

กกพ. ได้พิจารณากรอบงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการก ากับ
กิจการพลังงาน ระยะที่ 4  (พ.ศ. 2563-2565) รวมทั้งสิ้น 2,857.31 ล้านบาท และคาดว่าจะจัดเก็บรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 จ านวน 2,858.82 
ล้านบาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

 ปี 
25611/ 

ปี 
25621/ 

ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ2/ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563-2565 
1. ประมาณการรายได ้ 942.70 958.68 948.75 952.25 957.82 2,858.82 
2. ประมาณการรายจา่ย 902.29 947.52 948.42 951.36 957.53 2,857.31 
   2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร 241.23 250.36 284.13 296.07 308.51 888.71  
   2.2 รายจ่ายจดัการและ

บริหารส านักงาน 
304.45 343.35 383.83 395.35 407.21 1,186.39 

   2.3 รายจ่ายงบลงทุน 255.18 251.86 151.62 137.84 125.31 414.77  
   2.4 รายจ่ายเงินอุดหนุน 1.04 1.43 2.50 2.50 2.50 7.50  

   2.5 รายจ่ายกิจกรรมตามกลยทุธ ์ 67.18 77.67 94.40 79.60 74.00 248.00  

   2.6 รายจ่ายอ่ืนๆ 33.21 22.85 31.94 40.00 40.00 111.94  
ผลต่างประมาณการรายไดแ้ละรายจ่าย 40.41 11.16 0.33 0.89 0.29 1.51 

หมายเหตุ: 
 1/

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 เป็นผลการจัดเก็บรายไดแ้ละผลการใช้จ่ายจา่ยจริง ทัง้นี ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านกังาน กกพ. น าเงนิส่งคลังจริง 
เทา่กับ 60.96 ล้านบาท ประกอบดว้ย รายได้ทีจ่ัดเก็บได้สงูกว่ารายจ่าย จ านวน 40.41 ล้านบาท และ เงินเหลอืจ่ายปีกอ่นหน้าและผลต่างของภาษีมูลคา่เพิม่ จ านวน 
20.55 ล้านบาท 

               
2/

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เป็นประมาณการรายได้และประมาณการค่าใช้จา่ย 

พนักงานรวมท้ังหมด 356 อัตรา (ส่วนกลาง 258 /ส่วนประจ าเขต 98) 
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บทที่ 5 
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.1 แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงาน กกพ. ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก 9 วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) สรุปไดด้ังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

1.1 เป้าหมาย 

(1) ประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ.  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

(2) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด 

(3) ปริมาณการผลิตพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ในแต่ละปีบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

1.2 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 

(2) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ  (Service Level 
Agreement : SLA) 

(3) ร้อยละปริมาณการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่ท าได้ต่อเป้าหมายของรัฐบาล 
ในแต่ละปี 

1.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง   

1) จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และให้ความเห็นแผนด้านพลังงาน 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงาน และประกอบการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพลังงาน โดยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ Bloomberg Data Service ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบข้อมูล Demand 
และ Supply ทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ข้อมูลปริมาณส ารองไฟฟ้าของประเทศ (Reserve Margin) ระบบข้อมูล
การติดตามแผนการลงทุนกิจการไฟฟ้า และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และก ากับ Ft เช่น ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 

3) จัดท าเครื่องมือหรือโปรแกรมในการวิเคราะห์แผนการจัดหาพลังงาน และก ากับอัตรา
ค่าบริการพลังงาน เช่น จัดท าแบบจ าลองอุปสงค์และอุปทาน Demand และ Supply โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน
โปรแกรมเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้า (LCOE) ทุกประเภท โปรแกรมออกแบบ FiT ที่เหมาะสมส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท และโปรแกรมเปรียบเทียบต้นทุนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน   
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4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้กิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติเชิงลึก สามารถ
วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนการลงทุนใน
กิจการไฟฟ้า แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติและ แผนขยายระบบโครงข่ายพลังงาน รวมทั้งจัดท าโมเดลทางการเงิน 
(Projects Finance) และรูปแบบมาตรฐานข้อเสนอแนะต่อแผนพลังงาน  

5) ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์การสร้างโรงไฟฟ้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ด้วย
การก าหนดแนวทางแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับข้อมูลอย่างทั่วถึง  ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

(2) ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีพลังงานที่
เพียงพอ และมั่นคง  

1) ปรับปรุงระบบการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  

1.1) ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวกับการการอนุญาตการประกอบกิจการให้
สอดคล้องตามขนาด ประเภทโรงไฟฟ้า และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับการก ากับกิจการพลังงาน และจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.2) ศึกษาและออกใบอนุญาตศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ รองรับนโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

1.3) ปรับปรุงระบบการอนุญาตแบบครบวงจร (OSS) โดยปรับปรุงกฎหมายล าดับ
รองที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบฟอร์มค าขอและรายการเอกสารประกอบค าขอ (Check list) จัดท าคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึง จัดตั้งศูนย์การ
อนุมัติอนุญาตแบบครบวงจรต้นแบบ และมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต เพ่ือรองรับ
การอนุมัติอนุญาตได้ทุกภูมิภาค และจัดเวทีชี้แจงกระบวนการอนุญาต OSS ให้แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นรายภาค 

2) บูรณาการการท างานในด้านการจัดหาพลังงาน การก าหนดมาตรฐานการประกอบ
กิจการพลังงาน และอัตราค่าบริการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากิจการด้านพลังงาน และนโยบายรัฐบาล 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน เช่น การ
ทบทวนและศึกษาเพ่ือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน  เพ่ือความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย 

(1) โครงสร้างค่าบริการพลังงานได้รับการทบทวนทุก 2-5 ปี 

(2) จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

(3) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 
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(4) ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

2.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความส าเร็จของการทบทวนโครงสร้างค่าบริการพลังงาน 

(2) ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ได้รับการพิจารณาและ
แจ้งผู้ร้องเรียน 

(3) ร้อยละครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ต่อครัวเรือนทั้งหมด 

(4) ร้อยละความพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการพลังงาน มาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า 

2.3 กลยุทธ์ 

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) ให้มี
ความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

1) จัดท ามาตรฐานการเงินและการบัญชีเพ่ือการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Uniform Accounting และ Regulator Accounting : USOA) โดยจะ
ปรับปรุงคู่มือให้เป็นหลักการแบ่งขอบเขตการด าเนินงาน (Ringfencing) ระหว่างธุรกิจที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแล
กิจการพลังงานและธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับกิจการพลังงาน และแยกต้นทุนการให้บริการ  (Cost of 
services) และวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล USOA กิจการพลังงานในปี พ.ศ. 2564 

2) ก ากับและติดตามให้การไฟฟ้าจัดส่งงบการเงินและการบัญชีตามคู่มือที่ กกพ. 
ก าหนด และออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานบัญชีและการเงินส าหรับกิจการ 
ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติจัดส่งข้อมูลตามที่ กกพ. ก าหนด ตลอดจน
ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ Account Unbundling และพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนารูปแบบการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและการบัญชีต่อไป 

3) จัดท าหลักเกณฑ์การก ากับฐานะการเงินการไฟฟ้าปี 2561-2563  

4) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าปี 2564-2569 เพ่ือ
ประกาศใช้อัตราค่าบริการไฟฟ้าในปี 2564 

5) ทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Td) และ
อัตราค่าบริการจัดหาค้าส่ง และให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Td) และอัตรา
ค่าบริการจัดหาค้าส่งตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

6) ปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร และก ากับให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศเผยแพร่อัตรา
ค่าบริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 

(2) พัฒนาการก ากับด้านคุณภาพบริการ (ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ) เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
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1) ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้
ทันเวลา และการให้บริการที่ทั่วถึง โดยจะทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า 5 
ประเภท และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการก๊าซธรรมชาติ 4 ประเภท ตามประเภทการออกใบอนุญาต รวมทั้ง
ออกหลักเกณฑ์ใหม่ในการก ากับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการส าหรับผู้รับใบอนุญาตบริหารระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Transmission System Operator: TSO) 

2) ปรับปรุง และก ากับตามมาตรฐานสัญญาการให้บริการ โดยจะเป็นการทบทวนและ
ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยเพ่ิมเติม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พลังงานรับรู้อย่าง
ทั่วถึงในปี พ.ศ. 2564  

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย 

ก ากับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.2 ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการแข่งขันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน 

1) ศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้า Market design และแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าที่
ส่งเสริมการแข่งขัน เพ่ือรองรับการแข่งขันการประกอบกิจการไฟฟ้าในอนาคต 

2) ศึกษาแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติ (Regulatory Framework) และออก
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ  และศูนย์ควบคุมระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission System 
Operation Regulatory Framework) รองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

3) จัดท าระบบข้อมูลที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการพลังงาน
ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และเพียงพอต่อการใช้ประกอบการวางแผน และลงทุนของผู้ประกอบการ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.1 เป้าหมาย 

ประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สามภายใน
ปี พ.ศ. 2564 
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4.2 ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จการประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่
บุคคลที่สาม 

4.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 

1) ทดลองใช้ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ  (Third Party 
Access :TPA) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2563  

2) ก ากับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไป
ตามหลักการที่กฎหมายก าหนด และ บูรณาการข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) รวบรวมและวิเคราะห์โครงการ ERC Sandbox และรายงานผลการทดลองขอใช้และ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคล เพ่ือเตรียมการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้และเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม และจัดท าหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

4) ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่ายพลังงาน และอุปกรณ์ รวมทั้งศูนย์ควบคุม
ระบบโครงข่ายพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

5.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้
พลังงาน 

1) จัดท าประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : COP) ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 10  
เมกะวัตต์ ให้ครบถ้วนทุกประเภทเชื้อเพลิง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. จะออก COP 
ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ COP ส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  

2) วางระบบการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตแต่ละ
ประเภท (Post-COD Audit) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ กติกา ระบบการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ
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พลังงาน และจัดท าคู่มือและแบบการตรวจติดตาม วางแผนการตรวจติดตาม และตรวจติดตามภาคสนาม พร้อม
สรุปผลการตรวจติดตามตามคู่มือการตรวจเพื่อรายงานผลต่อ กกพ.  

3) ทบทวนการประเมินประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน
ให้ได้มาตรฐานสากล ซ่ึงในปีนี้จะทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าให้มีมาตรฐานสากล 

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  โดยให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ 
ทุกฝ่าย  

6.1 เป้าหมาย 

ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต 
ต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3 กลยุทธ์และการด าเนินงาน 

(1) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 

1) ปรับปรุงระเบียบเพ่ือวางระบบการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งระดับการให้ข้อมูล การให้
ข้อคิดเห็น การมีส่วนร่วมด าเนินงาน และ ติดตามประเมินผล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเน้นการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การก ากับอัตราค่า Ft และการก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใน
การประกอบกิจการพลังงาน ได้แก ่COP EIA และ EHIA  

2) วางระบบการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของคณะกรรมการ
ผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) และพัฒนาอบรม คพข. เพ่ือสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงาน และสร้าง
องค์ความรู้การไกล่เกลี่ย การระงับข้อพิพาท และข้อขัดแย้ง 

3) เพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับ คพข. และ
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต  

4) ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมให้
รับทราบอย่างทั่วถึง 

5) พัฒนาระบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(3) 97(5) และมาตรา 97(6) ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยปรับโครงสร้างและแผนงานโครงการเพ่ือ
ยกระดับการด าเนินโครงการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี (Premium Quality of living) ตลอดจนสร้างความรู้ความตระหนัก
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และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศผ่านเงินกองทุนมาตรา 97 (5) และ
เสริมสร้างความรู้และวางระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย 

(1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100 

(2) นักเรียนและนักศึกษาส่งโครงงานประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเข้าประกวดทุก
ภาคของประเทศ 

(3) ประชาชนทั่วไปปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัดพลังงานตามเป้าหมายที่ ส านักงาน กกพ. 
ก าหนด 

7.2 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบ
กิจการพลังงาน 

(2) ระดับความส าเร็จการจัดประกวดโครงงานประหยัดพลังงานของนักเรียนและนักศึกษา 

(3) ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ปรับปรุงหรือสร้างบ้านประหยัดพลังงาน 

7.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่ 1) แนวโน้มการ
ลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) 2) แนวโน้มปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) และ 3) 
แนวโน้มการกระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization)  

1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ ERC Sandbox และก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานด้านการก ากับประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน และศึกษารูปแบบธุรกิจการประกอบกิจการ
พลังงานที่ใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

2) สนับสนุนการศึกษาวิจัย ทดลอง และพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 

(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน  

1) สนับสนุนการวิจัย ทดลอง และพัฒนาการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การ
สนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนและนักศึกษาในทุกภูมิภาคจัดท าโครงงานที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือใช้
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการจัดประกวดโครงงานที่ให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

2) ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียนเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้การประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1) ก าหนดมาตรฐานการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
โดยทบทวนและจัดท าร่างระเบียบหลักเกณฑ์ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเ วียนแต่ละประเภท 
ทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และทบทวนร่างสัญญามาตรฐาน 

2) สนับสนุนการศึกษามาตรการด้านราคา เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติ ซึ่งจะศึกษาและรวบรวมต้นทุน เทคโนโลยี (know- how) อุปสรรค 
และผลกระทบจากการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า และทบทวนราคา เงื่อนไขในการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศ และ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ีที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1 เป้าหมาย 

(1) ระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล 

(2) มีข้อมูลเพื่อการก ากับกิจการพลังงานพร้อมใช้ภายในปี พ.ศ. 2563 

(3) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. และเป็นศูนย์ข้อมูล
ด้านการก ากับกิจการพลังงานแห่งชาติแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567 

(4) กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

(5) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 

(6) บุคลากรเป้าหมายของส านักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ร้อยละ 100 ทุกปี 

(7) ปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้แล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2563 
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(8) บุคลากรส านักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ.  ให้มี
มาตรฐานสากล  

(2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการก ากับกิจการพลังงานพร้อมใช้ ภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 

(3) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลการก ากับกิจการพลังงาน
แห่งชาติภายในปี พ.ศ. 2567 

(4) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงกฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

(5) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล 

(6) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการอบรม 

(7) ระดับความส าเร็จการปรับปรุงบทบาทและขวัญก าลังใจบุคลากรส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 

(8) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร 

9.3 กลยุทธ์ และการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 

1) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นสากลโดยทบทวน 
Business work Flow และปรับกระบวนการให้เป็นระบบ ลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
ปรับปรุงกฎระเบียบประกาศที่ใช้บังคับภายในส านักงานให้เป็นสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  ที่
เปลี่ยนแปลง 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
แนวทาง พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เผยแพร่สารสนเทศต่อสาธารณะชน 
และมีเป้าหมายเป็นผู้น าด้านข้อมูลระดับประเทศ โดยจัดท า Data Flow เพ่ือออกแบบระบบและพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลของส านักงาน กกพ. โดยจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมาตรฐานข้อมูล  Master Database 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการก ากับกิจการพลังงาน (Data Analytics) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การก ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ (Geo for Regulation: GFR) และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย โดยจัดท าแนวทางการก ากับดูแลหน่วยงานในก ากับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงาน  กกพ. 
ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงง่าย  

3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้รองรับการแข่งขันทั้งในระดับพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับธุรกิจภาคพลังงานรูปแบบใหม่และนโยบายภาครัฐ  และพัฒนากฎหมาย
เพ่ือรองรับการออกใบอนุญาตแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) รวมทั้งศึกษาและจัดท าร่าง
กฎหมายการระงับข้อพิพาท 
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4) ก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ส าหรับรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่ต้องการมาติดต่อส านักงาน กกพ. รองรับการ
ให้บริการการออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต  

(2) พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

1) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เช่น โครงสร้างต าแหน่ง
งาน โครงสร้างเงินเดือน และกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น รวมทั้งน าระบบการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร
แบบใหม่มาใช้ เช่น การประเมินแบบ 360 องศา และการประเมินด้วยเทคนิค Effective performance 
feedback เป็นต้น 

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาความรู้ เชิงลึกด้านการก ากับกิจการพลังงานและความรู้ เฉพาะด้าน จัดหลักสูตรอบรม  
การท างานเป็นทีมและวิธีสร้างทีมงานคุณภาพ และประสานความร่วมมือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านการก ากับกิจการพลังงาน ผ่านความร่วมมือด้านการก ากับกิจการพลังงานภายใต้โปรแกรม 
Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World Bank และความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบัน 
Public Utility Research Center (PURC) รวมทั้งเน้นการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและการบริหารจัดการข้อมูล 
เป็นต้น 

3) ปรับปรุง และทบทวนบทบาทของบุคลากรของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเกี่ยวกับการ
ก ากับกิจการพลังงาน และการบริหารงานกองทุนให้ชัดเจนและมีความเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เป็นต้น 

4) เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กรให้ส านักงาน กกพ. มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและบุคลากรมีความผูกพันในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมการปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพัน และการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และร่วมกันระดม
ความเห็นข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กกพ. ได้พิจารณางบประมาณส าหรับการด าเนินงานแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือตอบสนองภารกิจงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 
(พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ. โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 948.42 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร จ านวน 284.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจัดการและบริหารส านักงาน จ านวน 
383.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลงทุนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 151.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม จ านวน 2.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 94.40 ล้าน
บาท และรายจ่ายอื่นๆ จ านวน 31.94 ล้านบาท  
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รูปแสดงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภทรายจ่ายของส านักงาน 

 

สรุปงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
11 โครงการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
การด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 

2563-2565)  

โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ส่งเสริม
ให้บริการด้านพลังงานอย่าง
เพียงพอ มีความมั่นคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้
พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

กลยุทธ:์ เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะหน์โยบายและแผนด้านพลังงานให้มี
ความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

6.00 

(1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์การจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
แผนด้านพลังงาน 

1.00 

(2) โครงการปรับปรุงระบบก ากับการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาลให้มีพลังงานที่พอเพียงและการกระจาย
การบริหารที่ท่ัวถึง 

5.00 

กลยุทธ์: ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีพลังงานที่เพียงพอ และมั่นคง 
(1) โครงการทบทวน และศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
ทดแทนท่ีดินและทรัพย์สิน 

5.00 
 

5.00 

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน และ
ป้องกันการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบในการประกอบกจิการ
พลังงาน 

กลยุทธ์: เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
(1) โครงการศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้า Market design 

10.00 
10.00 

วัตถุประสงค์ท่ี 5  ส่งเสริมให้
การประกอบกิจการพลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ใช้พลังงาน 

กลยุทธ์: ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 
(1) โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (Post-COD Audit) 

12.00 
 

12.00 

วัตถุประสงค์ท่ี 6 ปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน 
ชุมชนท้องถิน่ ประชาชน และ

กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้
พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้
อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 

7.90 
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วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
การด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 

2563-2565)  

โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม 
เข้าถึง ใช้ และจัดการด้าน
พลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(1) โครงการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงาน 
(2) โครงการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใ ช้
พลังงาน 

3.40 
4.50 

วัตถุประสงค์ท่ี 9  บริหาร
จัดการองค์กรท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้าน
การก ากับกิจการพลังงาน 

กลยุทธ์: พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 
(1) โครงการศึกษาและการประเมนิผลสัมฤทธ์ิกฎหมายล าดับรองของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

25.50 
 
 

3.50 
 

(2) โครงการพัฒนาส านักงาน กกพ. ให้สอดรับกับ พ.ร.บ. การบริหารและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

20.00 

(3) โครงการศึกษาการระงับข้อพิพาท 2.00 
กลยุทธ:์ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมอือาชีพด้านการก ากับกจิการพลงังาน 28.00 
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The 
World Bank) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานก ากับกิจการพลังงาน 

28.00 

งบประมาณรวม 94.40 

(2) ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  (ภาคผนวก 3) เท่ากับ 948.75 
ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 
1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2.64 1.55 
1.1 ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 2.46 0.81 
1.2 การต่อ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 0.18 0.74 
2. ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปี 938.89 946.45 
2.1 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 672.50 681.01 
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 266.39 265.44 
3. รายได้อื่นๆ อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ กกพ. 17.15 0.75 
3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า - - 
3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและรายได้อื่นๆ 17.15 0.75 

รวมท้ังสิ้น 958.68 948.75 
หมายเหตุ: ปีงบประมาณ 2562 เป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 2563 เป็นประมาณการรายได้ 
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ตารางสรุปงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ 25621/ ปีงบประมาณ 2563  
เปลี่ยนแปลง* 

(ร้อยละ) 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

 1. รายได้ 958.68 
 

948.75  -1.04 
 2. รายจ่าย 947.52 100.00 948.42 100.00 0.09 
   2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร2/ 250.36 26.42 284.13 29.96 13.49 
   2.2  รายจา่ยในการจดัการและบรหิารส านักงาน3/ 343.35 36.24 383.83 40.47 11.79 
   2.3 รายจ่ายที่เป็นงบลงทุนและเงินอุดหนุน4/ 253.29 26.73 154.12 16.25 -39.15 
   2.4 รายจ่ายงานตามกลยุทธ์ 77.67 8.20 94.4 9.95 21.54 
   2.5  รายจ่ายอื่นๆ5/ 22.85 2.41 31.94 3.37 39.78 
 3.รายได้ส่งคลัง 11.16 

 
0.33   

  หมายเหต:ุ 
1/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผลการจัดเก็บรายได้และผลการใช้จ่ายจริง 
2/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
3/

 รายจ่ายการจัดการและบริหารส านักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4/  รายจ่ายงบลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์

โฆษณา และเผยแพร่ ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง และ รายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
5/  งบรายจ่ายอื่นๆ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศฯ และงบกลางส ารองจ่าย

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารส านักงาน 

ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องผูกพันงบประมาณส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการ
ส านักงาน กกพ. เป็นการถาวร แทนการเช่าพ้ืนที่อาคารในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต ปัจจุบัน
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง  คาดว่าจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานได้ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน กกพ. 
ได้สะสมงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 ไว้จ านวน 831.21 ล้านบาท และส านักงาน กกพ.จะ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC Version 2009 เพ่ิมเติมอีก 0.21 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ครบกรอบวงเงินงบประมาณรวม 831.42 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

รายการ การจัดสรรงบประมาณ(ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

2557-2562 2563 2564 รวม 
1. การประกวดแบบ  0.75 - - 0.75 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
2. การออกแบบ  18.67 - - 18.67 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
3. การก่อสร้างอาคารส านักงาน พร้อม
ตกแต่งภายใน 

650.00 - - 650.00 อยู่ระหว่างพิจารณาจัดจ้างการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน พร้อม
ตกแต่งภายใน คาดว่าจะก่อสร้างได้ใน
ปี พ.ศ. 2563 เพื่อใหแ้ล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2565 

4. การควบคุมงานจ้างก่อสร้าง 26.00 - - 26.00 
5. การจ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ 
LEED-NC Version 2009  

1.79 - 0.21 2.00 

6. อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพ 
ห้องประชุม 

30.00 - - 30.00 

7. ค่าอุปกรณ์ด้าน IT /ห้องserver   64.00 - - 64.00 
8. ห้องศูนย์ข้อมูลพลังงาน 40.00 - - 40.00 

รวม 831.21 - 0.21 831.42  
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ส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกพ. 
ได้เห็นชอบกรอบวงเงินส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ทั้ง 13 เขต จ านวน 653.00 ล้านบาท 
โดยจะทะยอยการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานให้แล้วเสร็จทั้ง 13 เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กกพ. ได้สะสมงบประมาณไว้จ านวน 152.30 ล้านบาท และจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 119.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวน 271.30 ล้านบาท ในการจัดหาที่ดิน
ส าหรับส านักงาน กกพ. ประจ าเขต จ านวน 8 เขต และเริ่มก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต อย่างไร
ก็ตาม ส านักงาน กกพ. ยังมีความจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสะสมเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ให้
ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ 381.70 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

การจัดหาสถานที่ท าการ 
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 

กรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

1.จัดหาที่ดิน และก่อสร้างอาคาร  
1.1 จัดหาที่ดินจ านวน 8 เขต  
1.2 ก่อสร้างอาคารส านักงาน จ านวน 3 เขต  

152.30 119.00   271.30 

2.จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคาร 
2.1 จัดหาที่ดินเพิ่มอีกจ านวน 5 เขต  
2.2 ก่อสร้างอาคารส านักงานที่ได้จัดหาที่ดินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 เขต 

  256.70  256.70 

3.จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคาร  
3.1 ก่อสร้างอาคารส านักงานที่ได้จัดหาที่ดินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 5 เขต 

   125.00 125.00 

 152.30 119.00 256.70 125.00 653.00 

ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. จะบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปีที่ได้รับ
ความเห็นชอบ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจัดจ้าง การยกเลิกโครงการ ฯลฯ 
ส านักงาน กกพ. จะน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ตามภารกิจต่อไป 

(ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามภาคผนวก 2) 



ภาคผนวก 1 

[ตารางแสดงแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงาน กกพ.] 

 

 



 



63 64 65 63 64 65

ก. พัฒนาบคุลากรดา้นการวเิคราะห ์และการจัดท าขอ้เสนอแนะตอ่แผนดา้นพลังงาน รวมทัง้จัดท าคูม่อืหลักเกณฑก์ารวเิคราะหแ์ละให ้

ความเห็นเกีย่วกับแผนพัฒนาพลังงาน

 ฝึกอบรมพืน้ฐานกจิการไฟฟ้าและกจิการกา๊ซธรรมชาต ิ/ Projects Finance 1.0

จัดหลักสตูรอบรมพัฒนาความรูแ้ละทักษะ ทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตงิาน (In house training) 

      - โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารระดับสงู/ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารระดับกลาง/ โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฏบิัตกิาร

 จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาความรูเ้ชงิลกึดา้นการก ากับกจิการพลังงาน และความรูเ้ฉพาะดา้น (Public Training)

 ฝึกอบรม FiT and other schemes to promote RE 1.0

 จัดท ารูปแบบมาตรฐานขอ้เสนอแนะตอ่แผนดา้นพลังงาน

ข. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูส าหรับการก ากับกจิการพลังงาน และเป็นประโยชนต์อ่การเสนอแนะดา้นนโยบายใหทั้นสมัย มคีวามครบถว้น เชือ่ถอื

ได ้และสามารถใชข้อ้มลูไดโ้ดยสะดวก เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกับการอนุญาต ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาต ิและอัตราคา่บรกิารพลังงาน 

เป็นตน้

จัดท าระบบฐานขอ้มลู 

      -Bloomberg Data Service (Bloomberg Energy) 

      - Gas price database and gas dispatch 

      - โปรแกรมตดิตามโครงการ (EGAT,PEA,MEA และ PTT) 

      - จัดท าขอ้มลูการรับซือ้ทีผ่า่นมาเพือ่ท า Benchmarking

1.0 1.0 1.0

 ท าแบบจ าลอง Demand-Supply ตามแผน PDP

      - แสดง Demand-Supply ในแตล่ะปี ตลอดแผน

      - สามารถใส/่ลด/เลือ่น โรงไฟฟ้า และแสดงผล demand, supply, reserve margin

      - มฐีานขอ้มลูเชือ้เพลงิกา๊ซ ถา่นหนิ น ้ามัน Adder, FiT

3.0

 จัดท าเครือ่งมอืโปรแกรมวเิคราะหก์ารลงทนุ/โปรแกรมเปรยีบเทยีบตน้ทนุการผลติไฟฟ้า (LCOE)/ โปรแกรมเปรยีบเทยีบตน้ทนุการขยายระบบโครงขา่ย/โปรแกรม

ออกแบบ FiT ทีเ่หมาะสมส าหรับ RE แตล่ะประเภท
1.0 1.0

 ศกึษาการลงทนุในกจิการถังเก็บ LNG ส ารอง เพือ่ใชส้ าหรับความมัน่คงทางพลังงานและเชงิพาณชิย์ 10.0

ค. ปรับปรุงแผนประชาสมัพันธก์ารสรา้งโรงไฟฟ้าใหถ้งึกลุม่เป้าหมายอยา่งท่ัวถงึ รวมทัง้ส ารวจความน่าเชือ่ถอืของผูเ้กีย่วขอ้งตอ่การ

ด าเนนิงานของส านักงาน กกพ. ทกุสองปี

ก. ปรับปรุงระบบการอนุญาตทัง้ระบบการออกใบอนุญาตใหส้อดคลอ้งตามขนาดโรงไฟฟ้าและประเภทเชือ้เพลงิ และการด าเนนิงานตาม

เงือ่นไขอนุญาตทีก่ าหนด รวมทัง้ปรับปรุงการใหบ้รกิารการออกใบอนุญาตใหม้ปีระสทิธภิาพ

 ปรับปรุงระบบการอนุญาตแบบครบวงจร (OSS) 

    - จัดท าร่างระเบยีบ/ประกาศ กกพ.ทีเ่กีย่วขอ้ง

    - น าเสนอคณะอนุกรรมการ OSS

    - เสนอ กกพ. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกฎหมาย ล าดับรอง / รับฟังความคดิเห็น / ปรับปรุงร่างระเบยีบ/ประกาศ กกพ.ทีเ่กีย่วขอ้ง

    - น าเสนอ คณะอนุฯพจิารณาอทุธรณ์ค าวนิจิฉัยฯ และ กกพ.พจิารณา

    - ประกาศในราชกจิจานุเบกษา / จัดท าขอ้ตกลงความร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

 ด าเนนิการอนุมัตอินุญาตแบบครบวงจร (OSS) 

    - จัดท าแบบฟอรม์ค าขอและรายการเอกสารประกอบค าขอ (Check list) 

    - จัดท าคูม่อืประชาชนตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก

    - จัดตัง้ศนูยก์ารอนุมัต/ิอนุญาตแบบครบวงจร (OSS) ตน้แบบ

    - อบรมชีแ้จงใหแ้ก ่สกพ. ประจ าเขต

    - จัดเวทชีีแ้จงกระบวนการอนุญาต  OSS ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ ภาครัฐ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นรายภาค

3.0

 ปรับปรุงระบบการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน

    - ทบทวนและปรับปรุงพระราชกฤษฎกีาก าหนดกจิการพลังงานทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งขอรับใบอนุญาต 

    - ทบทวนและปรับปรุงระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการขอรับใบอนุญาตฯ ไฟฟ้าแยกตามขนาดโรงไฟฟ้าและประเภทเชือ้เพลงิ

    - ทบทวนและปรับปรุงระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการขอรับใบอนุญาตฯ กา๊ซธรรมชาติ

    - ทบทวนและปรับปรุงระเบยีบ/ประกาศ กกพ. เกีย่วกับการจดแจง้ยกเวน้ และแจง้เริม่การประกอบกจิการพลังงาน

 พัฒนาระบบคูม่อื Online ในรูปแบบมัลตมิเิดยี เพือ่ใหส้ามารถแสดงตัวอยา่งการกรอกขอ้มลูใบอนุญาต เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูป้ระสงคจ์ะประกอบกจิการ

พลังงาน : จัดท าสือ่ประชาสัมพันธใ์นรูปมัลตมิเีดยีใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบ (Infographic)

    - จัดท า Infographic ขัน้ตอนการขอรับใบอนุญาตแยกตามประเภทใบอนุญาต/เชือ้เพลงิ

    - ตรวจสอบความถกูตอ้งและแกไ้ขปรับปรุง/ ประสาน ทส. เพือ่ลงในเว็บไซต์

0.5

ข. บรูณาการการท างานในดา้นการจัดหาพลังงาน การก าหนดมาตรฐานการประกอบกจิการพลังงาน และอัตราคา่บรกิารพลังงานใหม้ี

ประสทิธภิาพและมคีวามเป็นเอกภาพ รวมทัง้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนากจิการดา้นพลังงานและนโยบายรัฐบาล

ค. ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการก ากับกจิการพลังงาน

ใหช้ดัเจนและทันสมัย

 ทบทวนและศกึษาเพือ่การปรับปรุงหลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ทดแทนทีด่นิและทรัพยส์นิ 5.0

ไฟฟ้า 

92%

กา๊ซ 

100%

ไฟฟ้า 

92% 

กา๊ซ 

100%

ไฟฟ้า 

92%

กา๊ซ 

100%

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

ประชาชนและ

ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวาม

เชือ่ถอืตอ่การ

ด าเนนิงานของ

ส านักงาน กกพ. 

ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

รอ้ยละของความ

เชือ่ถอืตอ่การ

ด าเนนิงานของ

ส านักงาน กกพ. 

ของผูเ้กีย่วขอ้ง

3.1.2 ปรบัปรงุระบบ

การก ากบักจิการ

พลงังานใหม้ ี

ประสทิธภิาพมาก

ยิง่ข ึน้ เพือ่ใหม้ ี

พลงังานทีเ่พยีงพอ 

และม ัน่คง

รอ้ยละปรมิาณการ

จัดหาไฟฟ้าและ

กา๊ซธรรมชาตทิีท่ า

ไดต้อ่เป้าหมายของ

รัฐบาล

ในแตล่ะปี

ปรมิาณการผลติ

พลังงาน (ไฟฟ้าและ

กา๊ซธรรมชาต)ิ ใน

แตล่ะปีบรรลเุป้าหมาย

ทีก่ าหนด

คา่เป้าหมาย

≥ 60

 3.1.1  เพิม่ศกัยภาพ

การวเิคราะหน์โยบาย

และแผนดา้นพลงังาน

ใหม้คีวามนา่เชือ่ถอื

เป็นทีย่อมรบัของ

ผูเ้ก ีย่วขอ้ง

การออกใบอนุญาตมี

ประสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ี ่กกพ. 

ก าหนด

ระดับความส าเร็จ

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร (Service 

Level Agreement : 

SLA)

5 5 5

≥ 60

เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

3.1

สง่เสรมิใหบ้รกิาร

ดา้นพลงังานอยา่ง

เพยีงพอ มคีวาม

ม ัน่คง และ

มคีวามเป็นธรรม 

ตอ่ผูใ้ชพ้ลงังาน

และผูร้บัใบอนญุาต

53 



63 64 65 63 64 65

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

คา่เป้าหมาย
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

ก. ก ากบัดแูลการก าหนดอตัราคา่บรกิารทัง้ดา้นตน้ทนุและอตัราผลตอบแทน

ตามมาตรฐานสากล ใหอ้ตัราคา่บรกิารอยูใ่นระดับทีป่ระชาชนและผูป้ระกอบธรุกจิสามารถรับภาระได ้รวมทัง้ก าหนดมาตรฐานการจัดท าบัญชใีหส้ามารถ

ก ากบักจิการพลังงานใหส้อดคลอ้งตามแบบสากล

 มาตรฐานการเงนิและบัญชเีพือ่การก ากับพลังงาน

      - การไฟฟ้าทัง้สามสง่งบการเงนิแยกกจิการตามคูม่อื

      - ตรวจสอบขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์Account Unbundling

      - พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิตามคูม่อืบัญชไีฟฟ้า

      - ตรวจสอบปรับปรุงระบบใหใ้ชง้านได ้

      - พัฒนารูปแบบรายงานทางการเงนิ

จัดท า USOA ส าหรับกจิการไฟฟ้า (Uniform Accounting และ Regulator Accounting)

      - ปรับปรุงคูม่อืใหเ้ป็นหลักการ Ringfencing ระหวา่งธรุกจิก ากับและนอกก ากับ

      - จัดท าการแบง่ Cost of services และวเิคราะหผ์ลกระทบ

      - พัฒนาระบบฐานขอ้มลู USOA กจิการไฟฟ้า

      - ประกาศ USOA ส าหรับกจิการไฟฟ้า

หลักเกณฑอ์ัตราคา่บรกิารไฟฟ้าปี 2564-2569

      - รวบรวมขอ้มลูบัญช ีUnbundling 61-63 / นยิาม RAB /การแบง่รายได ้แยกใบอนุญาต / คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน แยกใบอนุญาต / ทบทวนสมมตฐิานทางการ

เงนิ WACC, X-Factors, Loss / การค านวณ MC / Cost to Serve / ประมาณการปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า และ Peak/Off Peak / การปรับปรุงสตูร Ft

      - กพช. รับทราบหลักเกณฑ ์/ ประกาศ กกพ. หลักเกณฑก์ารก าหนดอัตรา

      - ผูรั้บใบอนุญาตเสนออัตรา / กกพ. พจิารณา และรับฟังความคดิเห็น / ผูรั้บใบอนุญาตเสนออัตรา

      - เริม่ใชอ้ัตราคา่ไฟฟ้า / ก ากับฐานะการเงนิ

 การก ากับฐานะการเงนิการไฟฟ้าปี 2561-63

      - กพช. เห็นชอบใหก้ ากับตามเกณฑใ์นปี 2558

      - จัดท าสมมตฐิานการประมาณการฐานะการเงนิ 61-63

      - การไฟฟ้า สง่ขอ้มลูฐานะการเงนิ 61-63

      - จัดท าเกณฑก์ารก ากับฐานะการเงนิ เสนอ กกพ.

      - น าเกณฑฐ์านะการเงนิมาใชก้ับงบปี 61

      - น าเกณฑฐ์านะการเงนิมาใชก้ับงบประมาณการปี 62-63

 มาตรฐานการเงนิและบัญชเีพือ่การก ากับพลังงาน

      - กกพ. เห็นชอบหลักเกณฑฯ์ รายงานบัญชกีา๊ซฯ

      - ประกาศหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจัดท ารายงานบัญชแีละการเงนิส าหรับกจิการกา๊ซฯ

      - ผูรั้บใบอนุญาตสง่งบการเงนิแยกกจิการตามคูม่อื

      - ตรวจสอบขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์Account Unbundling

      - พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิตามคูม่อืบัญชไีฟฟ้า

      - ตรวจสอบปรับปรุงระบบใหใ้ชง้านได ้/  พัฒนารูปแบบรายงานทางการเงนิ

อัตราคา่บรกิารขนสง่กา๊ซทางทอ่ (Td)

      - ผูรั้บใบอนุญาตเสนออัตรา Td ตามหลักเกณฑปี์ 60

      - อกก. พจิารณาใหค้วามเห็น / รับฟังความคดิเห็น / กกพ. เห็นชอบอัตรา

      - ผูรั้บใบอนุญาตประกาศอัตรา Td

      - ตดิตาม ก ากับขอ้มลูแตล่ะปี

 อัตราคา่บรกิารจัดหาคา้สง่

      - ผูรั้บใบอนุญาตเสนออัตรา ตามหลักเกณฑปี์ 60

      - อกก. พจิารณาใหค้วามเห็น / รับฟังความคดิเห็น / กกพ. เห็นชอบอัตรา

      - ผูรั้บใบอนุญาตประกาศอัตรา /

      - ตดิตาม ก ากับขอ้มลูแตล่ะปี

จัดท า USOA ส าหรับกจิการกา๊ซฯ

      - พัฒนาหลักการ Ringfencing ระหวา่งธรุกจิก ากับและนอกก ากับ

      - จัดท าการแบง่ Cost of services และวเิคราะหผ์ลกระทบ

      - พัฒนาระบบฐานขอ้มลู USOA กา๊ซธรรมชาติ

      - ประกาศ USOA ส าหรับกจิการกา๊ซฯ

 ความร่วมมอืดา้นการก ากับกจิการพลังงานภายใตโ้ปรแกรม Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World Bank

        RAS Part 2: Electricity Tariff Regulations

ข. ปรับปรุงแนวทางการสือ่สาร และก ากับใหผู้รั้บใบอนุญาตประกาศเผยแพร่อัตราคา่บรกิารใหป้ระชาชนทราบอยา่งท่ัวถงึและเป็นระบบ

รับฟังความคดิเห็นประกาศหลักเกณฑ ์และอัตราคา่บรกิาร

  - หลักเกณฑบ์ัญชกีา๊ซธรรมชาติ

  - หลักเกณฑก์ารก าหนดอัตราคา่บรกิารไฟฟ้า

     - อัตราคา่บรกิารขนสง่กา๊ซทางทอ่ (Td)

     - อัตราคา่บรกิารจัดหาคา้สง่กา๊ซ

3.2

ปกป้อง

ผลประโยชนข์อง

ผูใ้ชพ้ลงังานท ัง้

ดา้นอตัราคา่บรกิาร

 และคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร

3.2.1ปรบัปรงุ

หลกัเกณฑก์ารก ากบั

อตัราคา่บรกิาร

พลงังาน (ไฟฟ้า และ

กา๊ซธรรมชาต)ิ ใหม้ ี

ความโปรง่ใส และได้

มาตรฐานสากลมาก

ยิง่ข ึน้

รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร

และอตัราคา่บรกิารที่

ไดรั้บการพจิารณา

และแจง้ผูร้อ้งเรยีน

โครงสรา้งคา่บรกิาร

พลังงานไดรั้บการ

ทบทวนทกุ 2-5  ปี

ระดับความส าเร็จ

ของการทบทวน

โครงสรา้งคา่บรกิาร

พลังงาน

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนของ

ประชาชนเกีย่วกบัการ

ใหบ้รกิารและอตัรา

คา่บรกิารไดรั้บการ

พจิารณาและแจง้ผู ้

รอ้งเรยีนไดร้อ้ยละ 100

5

100 100 100

5

54 



63 64 65 63 64 65

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

คา่เป้าหมาย
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

จ านวนครัวเรอืนทีม่ี

ไฟฟ้าใช ้ไมต่ า่กวา่

รอ้ยละ 99

รอ้ยละครัวเรอืนทีม่ี

ไฟฟ้าใชต้อ่

ครัวเรอืนทัง้หมด

99 99 99
ก. ก ากับดแูลคณุภาพการใหบ้รกิารไฟฟ้า และกา๊ซธรรมชาตใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้อ านวยความสะดวกแกผู่ใ้ชบ้รกิารทัง้ดา้น

การใหบ้รกิารแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการใหบ้รกิารไดทั้นเวลา และการใหบ้รกิารทีท่ั่วถงึ

ข. ทบทวนและปรับปรุง มาตรฐานสญัญาการใหบ้รกิาร รวมทัง้ก ากับสญัญาการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

จัดท าประกาศมาตรฐานสัญญาการใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายยอ่ย (เพิม่เตมิ)

 โครงการประชาสัมพันธม์าตรฐานของสัญญาใหบ้รกิารไฟฟ้ารายยอ่ย

 ก ากับตดิตามประเมนิผลมาตรฐานสัญญาการใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้า (รายใหญ)่ ในพืน้ทีผู่ใ้ชพ้ลังงาน 13 เขตพืน้ที่

ทบทวนมาตรฐานสัญญาใหบ้รกิารไฟฟ้า (รายใหญ)่

ก. ศกึษาแนวทางการก ากับกจิการไฟฟ้า และกา๊ซธรรมชาตใิหส้นับสนุนการแขง่ขนั

 ความร่วมมอืดา้นการก ากับกจิการพลังงานภายใตโ้ปรแกรม Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World Bank

     RAS Part 1: Enhancing single-buyer (ESB) and spot market

     RAS Part 3: Liberalizing the gas market

 โครงการศกึษาตลาด ซือ้ ขาย ไฟฟ้า Market design 10.0

ข. จัดท าระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการประกอบกจิการพลังงานทีทั่นสมัยเป็นปัจจบุัน ใชง้านงา่ย และเพยีงพอตอ่

การใชป้ระกอบการวางแผน และลงทนุของผูป้ระกอบการ และเผยแพร่ตอ่สาธารณะ

ก. ทดลองใชข้อ้ก าหนดการใชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ยกา๊ซธรรมชาต ิ(Third Party Access :TPA) ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

ข.  จัดท าหลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัตกิารขอใชแ้ละเชือ่มตอ่ไฟฟ้า และบรูณาการขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่โครงขา่ยของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน

ค. จัดท าหลักเกณฑก์ารคดิอัตราคา่บรกิารในการใชห้รอืเชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ยของการไฟฟ้า (Wheeling Charge) ดว้ยกระบวนการมสีว่น

ร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง

ง.  ทบทวนมาตรฐานดา้นความมัน่คงระบบโครงขา่ย อปุกรณ์ และศนูยค์วบคมุระบบโครงขา่ยพลังงานใหไ้ดม้าตรฐานสากล

ก. จัดท าประมวลหลักปฏบิัต ิ(Code of Practice : Cop) ส าหรับโรงไฟฟ้าทีม่กี าลังการผลติไมเ่กนิ 10 เมกะวตัตใ์หค้รบถว้นทกุประเภท

เชือ้เพลงิ และพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการพลังงาน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ตามมาตรา 51 และมาตรฐาน

ทางวศิวกรรมตามมาตรา 72 และมาตรา 89 ของ พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 อยา่งครบถว้น

ข. วางระบบการตดิตามและประเมนิผลการประกอบกจิการพลังงานตามใบอนุญาต 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

 การตรวจตดิตามการประกอบกจิการพลงังานของผูร้บัใบอนญุาตผลติไฟฟ้า (ทกุเชือ้เพลงิ รวมไมน่อ้ยกวา่ 180 ราย) (โครงการตรวจสอบตดิตามตาม

เงือ่นไขการอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า (Post-COD Audit))

      - จัดท าแบบตรวจตดิตามและคูม่อืการตรวจ

      - จัดท าแผนตรวจตดิตาม/แจง้สถานประกอบการ

      - ด าเนนิการตรวจตดิตามภาคสนาม

      - สรุปผลการตรวจตดิตาม

      - ปรับปรุงแบบตรวจตดิตามและคูม่อืการตรวจ

      - รายงานผลการปฏบิัตงิาน ตอ่ กกพ.

12.0

ค. สง่เสรมิการศกึษาวจัิย และเผยแพร่ความรู ้เกีย่วกับการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบกจิการพลังงานไฟฟ้าแกผู่ป้ระกอบการอยา่ง

ตอ่เนือ่งและท่ัวถงึ

 สง่เสรมิการศกึษา วจิยั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบกจิการพลงังานไฟฟ้าส าหรบัโรงไฟฟ้าขนาดเล็กดว้ยเงนิกองทนุ 97(4) 100.0 100.0 100.0

ง. ทบทวนการประเมนิประสทิธภิาพและตัวชีว้ดัประสทิธภิาพการประกอบกจิการพลังงานใหไ้ดม้าตรฐานสากล

100100 100

3.2

ปกป้องผลประ

โยชนข์องผูใ้ช้

พลงังานท ัง้ดา้น

อตัราคา่บรกิาร

และคณุภาพการ

ใหบ้รกิาร

5

ประกาศหลักเกณฑ์

ขอ้ก าหนดการใชห้รอื

เชือ่มตอ่ระบบ

โครงขา่ยไฟฟ้าแก่

บคุคลทีส่ามภายในปี

 2564

ระดับความส าเร็จ

การประกาศ

หลักเกณฑ์

ขอ้ก าหนดการใช ้

หรอืเชือ่มตอ่ระบบ

โครงขา่ยไฟฟ้าแก่

บคุคลทีส่าม

3.5.1 สง่เสรมิการ

ประกอบกจิการใหม้ ี

ประสทิธภิาพ และเป็น

ธรรมตอ่ผูร้บั

ใบอนญุาตและผูใ้ช้

พลงังาน

3.4.1 จดัท า

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิารของระบบ

โครงขา่ยเพือ่ใหม้ ี

มาตรฐานบรกิาร

ระดบัสากล

ผูป้ระกอบกจิการ

พลังงานรอ้ยละ 100 

มแีผนเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ประกอบกจิการ

พลังงาน

รอ้ยละของ

ผูป้ระกอบการทีม่ี

แผนเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ประกอบกจิการ

พลังงาน

80

3.5

สง่เสรมิใหก้าร

ประกอบกจิการ

พลงังานเป็นไป

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ และ

เป็นธรรมตอ่ผูร้บั

ใบอนญุาตและ

ผูใ้ชพ้ลงังาน

3.3

สง่เสรมิการแขง่ขนั

ในกจิการพลงังาน 

และป้องกนัการใช้

อ านาจในทางมชิอบ

ในการประกอบ

กจิการพลงังาน

3.3.1 เพิม่ศกัยภาพ

การแขง่ขนัในกจิการ

ไฟฟ้าและกจิการกา๊ซ

ธรรมชาตติามแผน

ปฏริปูประเทศดา้น

พลงังาน

5

5

3.4

สง่เสรมิใหก้าร

บรกิารของระบบ

โครงขา่ยพลงังาน

เป็นไปดว้ยความเป็น

ธรรม โปรง่ใส และไม่

เลอืกปฏบิตัอิยา่งไม่

เป็นธรรม

5

80 80

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม

พอใจตอ่คณุภาพบรกิาร

 ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80 

และมาตรฐานคณุภาพ

บรกิารไฟฟ้าไมต่ า่กวา่

เกณฑท์ีก่ าหนด 

รวมทัง้คณุภาพไฟฟ้า

ไมต่ า่กวา่เกณฑ์

รอ้ยละความพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารตอ่

คณุภาพการใหบ้รกิาร

พลังงาน มาตรฐาน

คณุภาพบรกิารไฟฟ้า 

และคณุภาพไฟฟ้า

ก ากับการสง่เสรมิการ

แขง่ขนัไดต้ามแผน

ปฏริูปประเทศดา้น

พลังงาน

ระดับความส าเร็จ

การด าเนนิงาน

สง่เสรมิการแขง่ขนั

ตามแผนปฏริูป

ประเทศดา้นพลังงาน

3.2.2 พฒันาการ

ก ากบัดา้นคณุภาพ

บรกิาร (ไฟฟ้า และ

กา๊ซธรรมชาต)ิ 

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้บับรกิารทีไ่ด ้

มาตรฐานและท ัว่ถงึ

5
55 



63 64 65 63 64 65

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

คา่เป้าหมาย
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

ก. ปรับปรุงระเบยีบดา้นการมสีว่นร่วมใหค้รอบคลมุทัง้ระดับการใหข้อ้มลู การใหข้อ้คดิเห็น การร่วมด าเนนิงาน และการร่วมตดิตามและ

ประเมนิผล

 ปรบัปรงุระเบยีบและพฒันากระบวนการมสีว่นรว่มทีเ่ก ีย่วกบัการก ากบักจิการพลงังาน

 กจิกรรมประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการมสีว่นรว่ม

 โครงการสรา้งการมสีว่นรว่มในกระบวนการคุม้ครองผูใ้ชพ้ลงังาน 4.5

 โครงการฝึกอบรม คพข. 

    * กระบวนการคดิเชงิระบบดา้นพลงังาน

    * ศกึษาดงูาน

    * สรปุบทเรยีน / สรา้งองคค์วามรู ้การไกลเ่กลีย่ การระงบัขอ้พพิาทและขอ้ขดัแยง้

3.4

ข. สนับสนุนกระบวนการมสีว่นร่วม  ไดแ้ก ่COP EIA/ EHIA รวมทัง้เพิม่ศักยภาพเกีย่วกับการเสรมิสรา้งกระบวนมสีว่นร่วมของประชาชนใหก้ับ

คณะกรรมการผูใ้ชพ้ลังงานประจ าเขต (คพข.) และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต

ค. พัฒนาระบบบรหิารจัดการกองทนุพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ทีป่ระกาศใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถยกระดับการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

เศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีป่ระกาศตามวตัถปุระสงคข์อง พ.ร.บ.การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97(3)  97 (5) และ 97(6) 

ใหม้มีาตรฐานสงูกวา่พืน้ทีท่ั่วไป

 ปรบัโครงสรา้งและแผนงานโครงการเพือ่ยกระดบัการด าเนนิโครงการสูค่ณุภาพชวีติทีด่ ี(Premium Quality of living) 120.0 120.0 120.0

 สรา้งความรู ้ความตระหนกั และการมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานกองทนุพฒันาไฟฟ้าในพืน้ทีป่ระกาศ ดว้ยเงนิกองทนุ 97(5) 50.0 50.0 50.0

 สง่เสรมิความรู ้ระบบการบรหิารจดัการ แนวทาง/เป้าหมาย และผลการด าเนนิงาน ดว้ยเงนิกองทนุ 97(6) 70.0 70.0 70.0

ก. ก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานดา้นการก ากับประสทิธภิาพการประกอบกจิการพลงังาน และน าวธิกีาร Sandbox มาศกึษารปูแบบ

ธรุกจิการประกอบกจิการพลงังานทีป่ระหยัดการใชท้รัพยากร

ข. สนับสนุนการศกึษาวจัิย ทดลอง และพัฒนาการใชพ้ลงังานและการใชท้รัพยากรในการประกอบกจิการไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยสอดคลอ้งกับ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้การเผยแพรค่วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาวจัิยใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบอยา่ง

ตอ่เนือ่งและท่ัวถงึ

 สนบัสนนุการศกึษา วจิยั ทดลอง พฒันา การใชพ้ลงังานและการใชท้รพัยากรในการประกอบกจิการไฟฟ้า ทีม่ปีระสทิธภิาพ และมผีลกระทบตอ่

ส ิง่แวดลอ้มนอ้ย เพือ่รองรบัรปูแบบการด าเนนิงานปจัจบุนัและอนาคต
400.0 400.0 400.0

นักเรยีนและนักศกึษา

สง่โครงงานประหยดั

พลังงานหรอืใช ้

พลังงานหมนุเวยีน

เขา้ประกวดทกุภาค

ของประเทศ

ระดับความส าเร็จการ

จัดประกวดโครงงาน

ประหยดัพลังงานของ

นักเรยีนและนักศกึษา

ก. สนับสนุนการวจัิย ทดลอง และพัฒนาการประหยัดและการอนุรักษ์พลงังาน เชน่ การสนับสนุนเงนิทนุใหนั้กเรยีนและนักศกึษาใน

ทกุภมูภิาคจัดท าโครงงานทีเ่กีย่วกับการประหยัดพลงังานหรอืใชพ้ลงังานหมนุเวยีน รวมทัง้การจัดประกวดโครงงานทีใ่หท้นุวจัิย

อยา่งตอ่เนือ่ง เป็นตน้

ประชาชนท่ัวไป

ปรับปรงุหรอืสรา้งบา้น

ประหยดัพลังงานตาม

เป้าหมายที ่ส านักงาน 

กกพ. ก าหนด

รอ้ยละของประชาชน

ท่ัวไปทีป่รับปรงุหรอื

สรา้งบา้นประหยดั

พลังงาน

ข. ออกแบบบา้นประหยัดพลงังานหรอืใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเผยแพรแ่กป่ระชาชนท่ัวไป

≥

70

≥

70

≥

70

100

3.6.1 พฒันา

กระบวนการมสีว่น

รว่มอยา่งเป็นระบบ 

เพือ่ใหผู้ใ้ชพ้ลงังาน 

ชุมชนทอ้งถิน่ 

ประชาชน และผูร้บั

ใบอนญุาตมสีว่นรว่ม

ไดอ้ยา่งครบถว้นทกุ

ข ัน้ตอน

ผูใ้ชพ้ลังงาน ชมุชน

ทอ้งถิน่ ประชาชน 

และผูรั้บใบอนุญาตมี

ความพอใจตอ่

กระบวนการสนับสนุน

การมสีว่นร่วมไมต่ า่

กวา่รอ้ยละ 70

รอ้ยละความพงึ

พอใจของผูใ้ช ้

พลังงาน ชมุชน

ทอ้งถิน่ ประชาชน 

และผูรั้บใบอนุญาต

ตอ่กระบวนการ

สนับสนุนการมสีว่น

ร่วมการก ากับ

กจิการพลังงาน

3.7

สง่เสรมิการใช้

พลงังานและการ

ใชท้รพัยากรใน

การประกอบ

กจิการพลงังาน

อยา่งประหยดัและ

มปีระสทิธภิาพ 

และสง่เสรมิให้

ประชาชนใช้

พลงังานอยา่ง

ประหยดั รวมท ัง้

การใชพ้ลงังาน

หมนุเวยีน 

โดยค านงึถงึ

ผลกระทบตอ่

ส ิง่แวดลอ้ม และ

ความสมดลุของ

ทรพัยากร

ธรรมชาติ

3.7.1 พฒันาระบบการ

ก ากบัใหผู้ป้ระกอบการ

ใชท้รพัยากรในการ

ประกอบกจิการ

พลงังานอยา่งประหยดั 

มปีระสทิธภิาพ รองรบั

แนวโนม้การ

เปลีย่นแปลงของโลก

พลงังานทีข่บัเคลือ่น 3D

 ไดแ้ก ่1) แนวโนม้การ

ลดลงของปรมิาณกา๊ซ

คารบ์อน 

(Decarbonization) 2)

 แนวโนม้ปฏริปูสูร่ะบบ

ดจิทิลั (Digitalization)

 และ3) แนวโนม้การ

กระจายศนูยพ์ลงังาน 

(Decentralization)

ผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บ

การเผยแพร่ความรู ้

ในการใชท้รัพยากร

ในการประกอบกจิการ

รอ้ยละ 100

รอ้ยละของ

ผูป้ระกอบการที่

ไดรั้บการเผยแพร่

ความรูใ้นการใช ้

ทรัพยากรในการ

ประกอบกจิการ

พลังงาน

3.7.2 สง่เสรมิการใช้

พลงังานอยา่ง

ประหยดั และมี

ประสทิธภิาพ รวมท ัง้

สง่เสรมิการใช้

พลงังานหมนุเวยีน

3.6

ปกป้องสทิธิ

เสรภีาพของผูใ้ช้

พลงังาน ชุมชน

ทอ้งถิน่ ประชาชน 

และผูร้บัใบอนญุาต

ในการมสีว่นรว่ม 

เขา้ถงึ ใช ้และ

จดัการดา้น

พลงังานภายใต้

หลกัเกณฑท์ีใ่ห้

ความเป็นธรรมแก่

ทกุฝ่าย

100 100

5
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63 64 65 63 64 65

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

คา่เป้าหมาย
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

ก.  ก าหนดมาตรฐานการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนใหม้ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย

 ทบทวนและจัดท าร่างระเบยีบ / ประกาศ การรับซือ้ไฟฟ้ามาตรฐาน

 ทบทวนและจัดท าร่างสัญญามาตรฐาน (กม.)

ทบทวนหลักเกณฑก์ารรับซือ้ไฟฟ้าจาก RE (first-come first-serve, scoring, lucky draw, auction) เพือ่จัดท าเป็น modules

 ความร่วมมอืดา้นการก ากับกจิการพลังงานภายใตโ้ปรแกรม Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World Bank

    RAS Part 4: Establishing framework for increasing renewable energy

ข. สนับสนุนการศกึษามาตรการดา้นราคา เทคโนโลย ีนวตักรรม รวมทัง้ปรับปรุงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ในการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนในการ

ประกอบกจิการไฟฟ้า

ศกึษาและรวบรวม ตน้ทนุ เทคโนโลย ีknow how อปุสรรค และผลกระทบจากการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนในการประกอบกจิการพลังงานไฟฟ้า

 ทบทวนระเบยีบ/ราคา/เงือ่นไขในการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน เพือ่ขับเคลือ่นงานสง่เสรมิพลังงานหมนุเวยีนของประเทศ

 สง่เสรมิการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนในพืน้ทีท่ีไ่ฟฟ้าเขา้ไมถ่งึ/ปลายสายสง่ (สอดคลอ้งวตัถปุระสงค ์3.2 ดว้ย)

200.0 200.0 200.0

ก. สรา้งมาตรฐานการปฏบิัตงิานดา้นการก ากับกจิการพลังงานใหเ้ป็นสากล

ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้รีะบบบรหิารและบรกิารเทคโนโลยดีจิทัิลตามแนวทาง พ.ร.บ. การบรหิารและการใหบ้รกิารภาครัฐ

ผา่นระบบดจิทัิล พ.ศ. 2562  เผยแพร่สารสนเทศตอ่สาธารณะชน และมเีป้าหมายเป็นผูน้ าดา้นขอ้มลูระดับประเทศ

ปรับเปลีย่นสูค่วามเป็นองคก์รดจิทัิล

      - จัดท า Business work Flow ส าหรับองคก์ร

      - ก าหนดแนวทาง และกระบวนการทีจ่ะด าเนนิงานร่วมกับทีป่รกึษา (To do)

      - ทบทวนกระบวนการหลัก (Work Flow and Data Flow) ในปัจจบุัน (AS is)

      - Work Flow and Data Flow Analysis / System Architecture Design / Deploy

 ขยายผลการด าเนนิงานไปสูก่ารพัฒนาดา้นดจิทัิลรูปแบบอืน่ในระยะตอ่ไป (ตามทีก่ฎหมายก าหนด)

จัดท ามาตรฐานเทคโนโลยดีจิทัิลและมาตรฐานขอ้มลู เพือ่การก ากับกจิการพลังงาน

      - จัดท ามาตรฐานขอ้มลู Master Database ขององคก์ร

      - พัฒนาระบบจัดการขอ้มลูขนาดใหญแ่ละการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ (Big Data & Analysis)

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิลใหม้เีสถยีรภาพและความมัน่คงปลอดภัย

ปรับปรุงระบบ Web Site ส านักงาน กกพ.

      - วเิคราะหก์ารน าเสนอขอ้มลูใหต้รงกับกลุม่ผูรั้บบรกิาร

      - จัดท าเว็บไซตแ์ยกสว่นของขอ้มลูท่ัวไปกับขอ้มลูดา้นพลังงานตาม พ.ร.บ.เผยแพร่ขอ้มลู และพ.ร.บ. มัน่คงไซเบอร์

      - ฝึกอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

พัฒนาระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การก ากับกจิการพลังงาน Geo for Regulation (GFR)

      - ศกึษาวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงขอ้มลูระบบโครงขา่ยและทอ่กา๊ซ

      - พัฒนาและจัดท าระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การก ากับกจิการพลังงานรวมถงึน าเขา้ขอ้มลู

      - อบรมผูใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง

ค. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหร้องรับการแขง่ขนัทัง้ในระดับพระราชบัญญัต ิและระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกับธรุกจิภาค

พลังงานรูปแบบใหมแ่ละนโยบายภาครัฐ

 โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่การศกึษาและการประเมนิผลสัมฤทธิก์ฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550

      - รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่1 (Progress Report 1)/ รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2 (Progress Report 2) /ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report)/ เสนอ

ร่างกฎหมายล าดับรองตอ่คณะอนุกรรมการกลัน่กรองขอ้กฎหมายฯ /  เสนอร่างกฎหมายล าดับรองตอ่ กกพ.

โครงการจา้งศกึษาการระงับขอ้พพิาท

       - รายงานการศกึษาฉบับสมบรูณ์ (Draft Final Report)และร่างกฎหมายระงับขอ้พพิาทรายงานสรุปพรอ้มส าหรับผูบ้รหิาร 

      - เสนอร่าง กฎหมายล าดับรองตอ่ กกพ.

2.0

 รับเรือ่งจากฝ่าย บญ. ภายหลัง กกพ.เห็นชอบหลักการแกไ้ขกฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้งกับการมศีนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ส าหรับการออก

ใบอนุญาตประกอบกจิการพลังงาน (ตอ่เนือ่งจากปี 62)

      - งานจา้งทีป่รกึษาโครงการศกึษาปรับลดขัน้ตอนและระยะเวลาการอนุมัตอินุญาต (one stop service สง่มอบงานงวดที ่3 และ 4 ร่างกฎหมายล าดับรองทีเ่กีย่วขอ้ง

ส าหรับการออกใบอนุญาตประกอบกจิการพลังงาน

      - การเสนอร่างกฎหมายล าดับรองตอ่ กกพ.

      - การประกาศราชกจิจานุเบกษา

 การปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550

      - ส านักงาน กกพ. เสนอร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ตอ่ กกพ.

      - ส านักงาน กกพ. เสนอร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ตอ่ รมว.พน. และ ครม.

      -  ครม. สง่ร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีา ตรวจพจิารณา

      - ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ตอ่รัฐสภา เพือ่พจิารณา

      - ร่างพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ผา่นการพจิารณาเสนอทลูเกลา้และประกาศลงราชกจิจานุเบกษา

3.5

3.8.1 สง่เสรมิการใช้

ประโยชนแ์ละพฒันา

แหลง่พลงังาน

หมนุเวยีนเพือ่ใหก้าร

ประกอบกจิการไฟฟ้า

มผีลกระทบตอ่

ส ิง่แวดลอ้มนอ้ย

3.8

 สง่เสรมิการใช้

พลงังานหมนุเวยีน

ในการประกอบ

กจิการไฟฟ้าทีม่ ี

ผลกระทบตอ่

ส ิง่แวดลอ้มนอ้ย

ผูป้ระกอบการไดรั้บ

การเผยแพร่ความรู ้

เกีย่วกับการใช ้

พลังงานหมนุเวยีนใน

การประกอบกจิการ

ไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มรอ้ยละ

 100

รอ้ยละของ

ผูป้ระกอบการที่

ไดรั้บการเผยแพร่

ความรูเ้กีย่วกับใช ้

พลังงานหมนุเวยีน

ในการประกอบ

กจิการไฟฟ้าทีม่ี

ผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม

100 100 100

3.9

บรหิารจดัการ

องคก์รทีท่นัสมยั ม ี

ประสทิธภิาพ และ

พฒันาบคุลากรให้

เป็นมอือาชพีดา้น

การก ากบักจิการ

พลงังาน

20.0

8.0

10.0 10.0

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ขอ้มลูเพือ่การก ากับ

กจิการพลังงาน

พรอ้มใชภ้ายในปี 

2563

100

ระบบฐานขอ้มลู

ส าหรับการก ากับ

กจิการพลังงานของ

ส านักงาน กกพ. และ

เป็นศนูยข์อ้มลูดา้น

การก ากับกจิการ

พลังงานแหง่ชาตแิลว้

เสร็จภายในปี 2567

ระดับความส าเร็จ

การปรับปรุงระบบ

ฐานขอ้มลูและเป็น

ศนูยข์อ้มลูการ

ก ากับกจิการ

พลังงานแหง่ชาติ

ภายในปี พ.ศ.  2567

3.9.1 พฒันาระบบ

บรหิารจดัการการ

ปฏบิตังิานใหท้นัสมยั

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

เพือ่ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการและ

ใหบ้รกิารอยา่งสะดวก

 รวดเร็ว โปรง่ใส และ

เป็นมอือาชพี

5 5 5

กฎหมายรองรับการ

แขง่ขนัในกจิการ

พลังงานใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในปี 2563

ระดับความส าเร็จ

การปรับปรุง

กฎหมายรองรับการ

แขง่ขนัในกจิการ

พลังงาน

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบการ

ปฏบิัตงิานของ

ส านักงาน กกพ. ใหม้ี

มาตรฐานสากล

ระบบการปฏบิัตงิาน

ของส านักงาน กกพ. 

มมีาตรฐานสากล

5 5 5

 มขีอ้มลูเพือ่การ

ก ากับกจิการ

พลังงานพรอ้มใช ้

ภายในปี 2563

6 
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63 64 65 63 64 65

งบประมาณ (ลา้นบาท)
วธิดี าเนนิงาน

คา่เป้าหมาย
เป้าหมาย ตวัชีว้ดัวตัถปุระสงคห์ลกั กลยทุธ์

แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากบักจิการพลงังาน ระยะที ่4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วสิยัทศัน ์: ก ากบักจิการพลงังานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และสง่เสรมิการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมเป็นธรรม

พันธกจิ : (1) ก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สง่เสรมิสนับสนุนการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการพัฒนาการก ากับกจิการพลังงาน และ การประกอบกจิการพลังงาน (3) สง่เสรมิสงัคมและประชา

ชนใหม้คีวามรูแ้ละความตระหนักดา้นการจัดการและตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นพลังงาน (4) พัฒนาองคก์รดว้ยหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการก ากับกจิการพลังงานใหส้งูขึน้

ก.  พัฒนาการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหเ้ป็นระบบและมมีาตรฐาน เชน่ โครงสรา้งต าแหน่งงาน โครงสรา้งเงนิเดอืน และกรอบอัตราก าลัง เป็น

ตน้ รวมทัง้น าระบบการประเมนิผลงานเจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิารแบบใหมม่าใช ้เชน่ การประเมนิแบบ 360 องศา และการประเมนิดว้ยเทคนคิ 

Effective performance feedback เป็นตน้

 ทบทวนโครงสรา้งต าแหน่งงาน โครงสรา้งเงนิเดอืน และกรอบอัตราก าลัง

 ทบทวนสมรรถนะ จัดท าแผนเสน้ทางความกา้วหนา้สายอาชพี และแผนการสบืทอดต าแหน่ง 5.0

 ปรับปรุงระบบการคัดเลอืกพนักงานในรูปแบบ Online ออกแบบขอ้สอบเฉพาะดา้น  และเป็นการรับสมัครครัง้ละ 1 ปี และขึน้ทะเบยีน 2.5 2.5 2.5

 ทบทวน/ปรับปรุงระเบยีบ ประกาศ เกณฑก์ารคัดเลอืก Successors การปรับเลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ และหลักเกณฑก์ารหมนุเวยีนงาน

ข.พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ดว้ยวธิกีารตา่งๆ เชน่ จัดหลักสตูรอบรมพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตงิาน จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาความรูเ้ชงิลกึดา้นการก ากับกจิการพลังงานและความรูเ้ฉพาะดา้น จัด

หลักสตูรอบรม การท างานเป็นทมีและวธิสีรา้งทมีงานคณุภาพ และประสานความร่วมมอืในโครงการพัฒนาตา่ง ๆ ตลอดจนแลกเปลีย่นความรู ้

กับผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเกีย่วกับการสรา้งความเชีย่วชาญดา้นการก ากับกจิการพลังงาน เป็นตน้

จัดหลักสตูรอบรมพัฒนาความรูแ้ละทักษะ ทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิัตงิาน (In house training) 

      - โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารระดับสงู 

      - โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิารระดับกลาง 

      - โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฏบิัตกิาร

15.0 15.0 15.0

 จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาความรูเ้ชงิลกึดา้นการก ากับกจิการพลังงาน และความรูเ้ฉพาะดา้น (Public Training) 8.0 8.0 8.0

 ทบทวน Training Roadmap และจัดท า แผนพัฒนาบคุลากรรายปี

      - โครงการปฐมนเิทศ (ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานภาพรวมบทบาทงานก ากับกจิการพลังงาน)

      - โครงการ On the job Training

      - จัดหลักสตูรอบรมพัฒนาความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิาน  ภายในและภายนอก แตล่ะระดับ

      - กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ประสานความร่วมมอืในโครงการพัฒนาตา่งๆ  แลกเปลีย่นความรูก้ับผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเพือ่พัฒนาองคค์วามรูเ้ฉพาะ

ดา้นสรา้งความเชีย่วชาญการก ากับกจิการพลังงาน

ความร่วมมอืดา้นการก ากับกจิการพลังงานภายใตโ้ปรแกรม Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World Bank 28.0

สถาบัน Public Utility Research Center (PURC)

 โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้กพ่นักงาน 2.0 2.0 2.0

ปรับปรงุบทบาทและ

ขวัญก าลังใจบคุลากร

ส านักงาน กกพ. ประจ า

เขตใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ปี 2563

ระดับความส าเร็จการ

ปรับปรงุบทบาทและ

ขวัญก าลังใจบคุลากร

ส านักงาน กกพ. 

ประจ าเขต

5 5 5

ค. ปรับปรุง และทบทวนบทบาทของบคุลากรของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเกีย่วกับการก ากับกจิการพลังงาน และการบรหิารงานกองทนุให ้

ชดัเจนและมคีวามเหมาะสม รวมทัง้เสรมิสรา้งขวญัก าลังใจในการปฏบิัตงิานตา่ง ๆ เชน่ จัดท าเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี (career path) 

และความมัน่คงในการปฏบิัตงิานของบคุลากร เป็นตน้

ง.เสรมิสรา้งวฒันธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลขององคก์รใหส้ านักงาน กกพ. มภีาพลักษณ์ทีด่แีละบคุลากรมคีวามผกูพันในองคก์ร เชน่ 

จัดกจิกรรมการปลกูจติส านกึ สรา้งคา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใสและจรรยาบรรณในการปฏบิัตงิาน จัดกจิกรรมตามแผนเสรมิสรา้ง

ความผาสกุและความผกูพัน และการจัดท าแผนปฏบิัตงิานประจ าปี ดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมของเจา้หนา้ทีท่กุระดับ และร่วมกันระดม

ความเห็นขอ้เสนอแนะใหม ่ๆ เกีย่วกับการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน เป็นตน้

 จัดกจิกรรมและสือ่สาร ปลกูจติส านกึ คา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม  ความโปร่งใสและจรรยาบรรณในการปฏบิัตงิาน 0.5 0.5 0.5

 รณรงคแ์ละสง่เสรมิการด าเนนิกจิกรรมทีแ่สดงความรับผดิชอบตอ่สังคม ( Corporate Social Responsibility: CSR) เพือ่ปลกูฝังจติส านกึแกบ่คุลากร  ใหเ้ป็นทัง้ “คน

เกง่และคนด”ี
0.5 0.5 0.5

 จัดกจิกรรมตามแผนเสรมิสรา้งความผาสกุและความผกูพัน และส ารวจความผกูพันองคก์รและมกีารวางแผนปฏบิัตงิานประจ าปี ประเมนิผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา และ

ระดมความเห็นขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ร่วมกัน
2.5 2.5

รวม* (รวบงบประมาณกองทนุตามมาตรา 97 แหง่พระราชบญัญตัฯิ) 1,103.0 1,019.6 1,008.1

3.9

บรหิารจดัการ

องคก์รทีท่นัสมยั ม ี

ประสทิธภิาพ และ

พฒันาบคุลากรให้

เป็นมอือาชพีดา้น

การก ากบักจิการ

พลงังาน

ปรับปรุงระบบการ

บรหิารงานบคุคลให ้

แลว้เสร็จภายในปี 

2563

ระดับความส าเร็จ

การปรับปรุงระบบ

การบรหิารงานบคุคล

5

≥80 ≥80 ≥80

รอ้ยละของบคุลากร

ทีม่คีวามรักและ

ผกูพันตอ่องคก์ร

บคุลากรส านักงาน 

กกพ. มคีวามรักและ

ผกูพันตอ่องคก์รไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

3.9.2 พฒันาบคุลากร

ใหเ้ป็นมอือาชพีดา้น

การก ากบักจิการ

พลงังาน

บคุลากรเป้าหมาย

ของส านักงาน กกพ. 

ไดรั้บการอบรมเพือ่

เพิม่สมรรถนะ รอ้ยละ

 100 ทกุปี

รอ้ยละบคุลากร

เป้าหมายทีไ่ดรั้บ

การอบรม

100 100 100

24.1 25.1 26.1
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จ ำนวนเงนิ (บำท)

1,550,000.00

1.1. คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า 805,000.00

1.1.1 ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า ไมเ่กนิ 10 เมกะวตัต์ 245,000.00

1.1.2 ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า เกนิ 10 เมกะวตัตแ์ตไ่มเ่กนิ 150 เมกะวตัต์ 60,000.00

1.1.3 ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า เกนิ 150 เมกะวตัต์ 50,000.00

1.1.4 ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 200,000.00

1.1.5 ใบอนุญาตการจ าหน่ายไฟฟ้า 250,000.00

1.2. คา่ธรรมเนยีมการตอ่/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกจิการกา๊ซ 745,000.00

1.2.1 คา่ธรรมเนยีมการตอ่/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกจิการกา๊ซ 745,000.00

946,449,209.04

2.1. คา่ธรรมเนยีมผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้ารายปี 681,012,262.70

2.1.1 กจิการผลติไฟฟ้า ไมเ่กนิ 10 เมกะวตัต์ 14,743,570.33

2.1.2 กจิการผลติไฟฟ้า เกนิ 10 เมกะวตัตแ์ตไ่มเ่กนิ 150 เมกะวตัต์ 73,708,813.78

2.1.3 กจิการผลติไฟฟ้า เกนิ 150 เมกะวตัต์ 272,550,409.41

2.1.4 กจิการระบบสง่ไฟฟ้า 51,517,740.67

2.1.5 กจิการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 32,396,126.47

2.1.6 กจิการจ าหน่ายไฟฟ้า 216,074,494.52

2.1.7 ใบอนุญาตควบคมุระบบไฟฟ้า 20,021,107.52

2.2. คา่ธรรมเนยีมผูป้ระกอบกจิการกา๊ซธรรมชาตริายปี 265,436,946.34

2.2.1 กจิการขนสง่กา๊ซฯ ทางทอ่ผา่นระบบสง่กา๊ซฯ 110,133,849.71

2.2.2 กจิการจัดหาและคา้สง่กา๊ซธรรมชาติ 83,995,000.00

2.2.3 กจิการคา้ปลกีกา๊ซฯ ผา่นระบบจ าหน่ายกา๊ซฯ 13,770,649.57

2.2.4 กจิการเก็บรักษาและแปรสภาพกา๊ซฯ จากของเหลวเป็นกา๊ซ 57,537,447.06

752,022.06

3.1. ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร 752,022.06

3.1.1 ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร 752,022.06

948,751,231.10
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รวม

รำยกำร

1. คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำต

2. คำ่ธรรมเนยีมกำรประกอบกจิกำรพลงังำนรำยปี

3. รำยไดอ้ ืน่ๆ



 



จ ำนวนเงนิ (บำท)

284,128,300.00

21,750,000.00

224,565,600.00

4,632,000.00

33,180,700.00

383,829,927.14

24,282,700.00

18,082,300.00

3,600,000.00

1,920,000.00

680,400.00

326,368,027.14

210,000.00

3,114,000.00

17,795,300.00

9,027,700.00

1,735,000.00

60,000.00

1,766,300.00

18,433,700.00

20,000,000.00

5,392,350.00

58,466,736.44

13,667,140.45

29,910,120.00

27,681,812.00

37,591,073.00

1,088,000.00

873,000.00

45,371,463.25

450,000.00

60,000.00

382,000.00

2,000,000.00

105,000.00

210,000.00

2,167,200.00

2,500,000.00

14,000,000.00

700,000.00

1,900,000.00

5,146,632.00

2,500,000.00

2,063,500.00

17,615,200.00

3,084,000.00

1,047,600.00

860,600.00

183,300.00

8,712,400.00

565,800.00

409,000.00

2,002,000.00

750,500.00

15,564,000.00

4,962,000.00

87,600.00

1,554,400.00

1,400,000.00

1,344,000.00

5,496,000.00

720,000.00

151,621,370.00

30,800,900.00

2,527,900.00

80,000.00

17,000,000.00
2,600,000.00

36,000.00

27,000.00

420,000.00

55,000.00
55,000.00

8,000,000.00

3.1.6 เครือ่งพมิพเ์ลเซอรส์ี

3.1.7 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Tablet)

3.1.8 เครือ่งส ารองไฟ
3.1.9 เครือ่งส ารองขอ้มลูบนเน็ตเวริก์

3.1.10 คา่พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

3.1. ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

3.1.1 คอมพวิเตอรแ์บบพกพา

3.1.2 เครือ่งพริน้เตอร์

3.1.3 คา่อปุกรณ์เครอืขา่ยคอมพวิเตอรพ์รอ้มตดิตัง้
3.1.4 โปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืซอฟทแ์วร์

3.1.5 เครือ่งสแกนเอกสารแบบNetwork

2.4.3 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข

2.4.4 คา่โทรศพัทส์ านักงาน

2.4.5 คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่

2.4.6 คา่บรกิารสือ่สารโทรคมนาคมและอืน่ๆ

2.4.7 คา่บรกิารไอเย็น

3. รำยจำ่ยทีเ่ป็นงบลงทนุ

2.3.7 วสัดยุานพาหนะและขนสง่

2.3.8 วสัดคุอมพวิเตอร์

2.3.9 วสัดอุืน่

2.4. คา่สาธารณูปโภค

2.4.1 คา่ไฟฟ้า

2.4.2 คา่น ้าประปา

2.3.1 วสัดสุ านักงาน

2.3.2 วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

2.3.3 วสัดงุานบา้นงานครัว

2.3.4 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

2.3.5 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

2.3.6 วสัดหุนังสอื วารสาร และต ารา

2.2.28 คา่ใชจ้า่ยในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร

2.2.29 คา่จา้งจัดท ารายงานประจ าปี

2.2.30 คา่เชา่อปุกรณ์ส านักงาน

2.2.31 คา่ประกันภัยความรับผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร

2.2.32 คา่ใชส้อยอืน่

2.3. คา่วสัดุ

2.2.22 คา่ธรรมเนยีมสอบทานงบการเงนิของ สตง.

2.2.23 คา่ประกันภัยทรัพยส์นิของส านักงาน

2.2.24 คา่ประกันรถยนต์

2.2.25 คา่ใชจ้า่ยในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

2.2.26 คา่เชา่ศนูยค์อมพวิเตอร์

2.2.27 คา่ตอ่อายอุปุกรณ์และจา้งดแูลระบบอเิล็กทรอนกิส์

2.2.16 คา่ซอ่มแซมยานพาหนะ และขนสง่

2.2.17 คา่ซอ่มแซมครภัุณฑ์

2.2.18 คา่จา้งเหมาบรกิาร

2.2.19 คา่รับรองและพธิกีาร

2.2.20 คา่ธรรมเนยีมตอ่อายสุมาชกิขอ้มลู

2.2.21 คา่ภาษีและคา่ธรรมเนยีม

2.2.10 คา่อาหาร, อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ในการประชมุ

2.2.11 คา่เชา่อาคารส านักงาน/ส านักงานเขต

2.2.12 คา่เชา่รถยนตข์องส านักงาน/ส านักงานเขต (ผกูพัน 5 ปี)

2.2.13 คา่จา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ านาญการเฉพาะดา้น และเลขานุการ กกพ.

2.2.14 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานในประเทศ

2.2.15 คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา

2.2.4 ประกันสขุภาพหมู่

2.2.5 คา่ตรวจสขุภาพประจ าปี

2.2.6 คา่รักษาพยาบาลสว่นทีเ่กนิจากประกันสขุภาพ

2.2.7 คา่เบีย้ประกันชวีติและอบุตัเิหตุ

2.2.8 บ าเหน็จตอบแทน

2.2.9 เงนิสวสัดกิาร

1. รำยจำ่ยดำ้นบคุลำกร

2.2.3 เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีสว่นนายจา้ง

รำยกำร

1.1. คา่ตอบแทนกรรมการและคา่ผลประโยชนอ์ืน่ของ กกพ.

1.2. เงนิเดอืนของพนักงานและลกูจา้ง

1.3. คา่ตอบแทนพเิศษรายเดอืน

1.4. คา่ตอบพเิศษรายปี

2. รำยจำ่ยในกำรจดักำรและบรหิำรส ำนกังำน

งบประมำณรำยจำ่ยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2.1.3 คา่เชา่ทีพั่ก

2.1.4 คา่ตอบแทนอืน่

2.2. คา่ใชส้อย

2.2.1 คา่ประกันสขุภาพของ กกพ.

2.2.2 เงนิสมทบประกันสงัคมสว่นนายจา้ง

2.1. คา่ตอบแทน

2.1.1 คา่เบีย้ประชมุ

2.1.2 คา่ตอบแทนลว่งเวลา



จ ำนวนเงนิ (บำท)รำยกำร

งบประมำณรำยจำ่ยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1,095,970.00

32,000.00

281,400.00

278,300.00

138,370.00

142,400.00

27,500.00

30,000.00

10,000.00

132,500.00

10,000.00

13,500.00

56,000.00

10,000.00

20,000.00

26,000.00

61,000.00

36,000.00

25,000.00

577,500.00

118,600.00

32,000.00

122,500.00

40,000.00

264,400.00

30,000.00

30,000.00

119,000,000.00

119,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

126,335,500.00

94,400,000.00

11,000,000.00

5.1.1.1 โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการวเิคราะหก์ารจัดท าขอ้เสนอแนะตอ่แผนดา้นพลงังาน 1,000,000.00

5.1.1.2 โครงการปรับปรงุระบบก ากับการด าเนนิงานตามแผนพัฒนากจิการดา้นพลงังานและนโยบายรัฐบาลใหม้พีลงังานทีพ่อเพยีงและการ

กระจายการบรหิารทีท่ั่วถงึ
5,000,000.00

5.1.1.3 โครงการทบทวนและศกึษาเพือ่การปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ทดแทนทีด่นิและทรัพยส์นิ1 5,000,000.00

10,000,000.00

5.1.2.1 โครงการศกึษาตลาดซือ้ขายไฟฟ้า Market design 10,000,000.00

12,000,000.00

5.1.3.1 โครงการตรวจสอบตดิตามตามเงือ่นไขการอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า (Post-COD Audit) 12,000,000.00

7,900,000.00

5.1.4.1 โครงการฝึกอบรมกระบวนการคดิเชงิระบบดา้นพลงังาน 3,400,000.00

5.1.4.2 โครงการสรา้งเครอืขา่ยกระบวนการมสีว่นรว่มในการคุม้ครองผูใ้ชพ้ลงังาน 4,500,000.00

53,500,000.00

5.1.5.1 โครงการศกึษาและการประเมนิผลสมัฤทธิก์ฎหมายล าดบัรองของพระราชบญัญัต ิการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 3,500,000.00

5.1.5.2 โครงการพัฒนาส านักงาน กกพ. ใหส้อดรับกับพ.ร.บ. การบรหิารและการใหบ้รกิารภาครัฐผา่นระบบดจิทัิลพ.ศ. 2562 และกฎหมายอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง
20,000,000.00

5.1.5.3 โครงการศกึษาการระงับขอ้พพิาท 2,000,000.00

5.1.5.4 โครงการความรว่มมอืระหวา่งส านักงาน กกพ. และ ธนาคารโลก (The World Bank) เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานก ากับกจิการพลงังาน 28,000,000.00

29,935,500.00

10,057,400.00

19,878,100.00

2,000,000.00

948,415,097.14
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5.3. งบกลางส ารองจา่ยกรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น

รวม

หมายเหต:ุ ทัง้นี ้ส ำนักงำน กกพ. จะบรหิำรจัดกำรงบประมำณภำยใตก้รอบงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบ และสำมำรถถัวจำ่ยกันไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
กรณีมงีบประมำณเหลอืจำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน กำรจัดซือ้จัดจัดจำ้ง กำรยกเลกิโครงกำร ฯลฯ ส ำนักงำน กกพ. จะน ำงบประมำณดงักลำ่วไปด ำเนนิกำรในเรือ่งอืน่ๆ ตำมภำรกจิ

5.1.1 วตัถปุระสงค ์1 : สง่เสรมิใหบ้รกิารดา้นพลงังานอยา่งเพยีงพอ มคีวามมัน่คง และมคีวามเป็นธรรม ตอ่ผูใ้ชพ้ลงังานและผูรั้บใบอนุญาต

5.1.2 วตัถปุระสงค ์3 :สง่เสรมิกำรแขง่ขนัในกจิกำรพลงังำน และป้องกันกำรใชอ้ ำนำจในทำงมชิอบในกำรประกอบกจิกำรพลงังำน 

5.1.3 วตัถปุระสงค ์5 : สง่เสรมิใหก้ำรประกอบกจิกำรพลงังำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และเป็นธรรมตอ่ผูรั้บใบอนุญำตและผูใ้ชพ้ลงังำน

5.2.1 คา่ใชจ้า่ยในการสง่พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมในตา่งประเทศ

5.2.2 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานและศกึษาดงูานในตา่งประเทศ

3.6. ครภัุณฑอ์ืน่

3.6.1 เครือ่งตรวจวดัเสยีง

3.7. ทีด่นิ อาคาร สิง่กอ่สรา้ง

3.7.1 คา่จัดหาสถานทีท่ าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต เป็นการถาวร

5.2. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน ฝึกอบรม สมัมนา และศกึษาดงูานในตา่งประเทศ

4. รำยจำ่ยทีเ่ป็นเงนิอดุหนนุ

4.1. เงนิใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมภาคสงัคม

5. รำยจำ่ยอืน่ๆ

5.1.โครงการตามวตัถปุระสงค์

3.5. ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

3.5.1 กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล

3.5.2 กลอ้งถา่ยวดิโีอ

3.5.3 เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร์

3.5.4 กลอ้งตดิรถยนต์

3.5.5 โทรทัศนส์ี

3.3.1 เครือ่งท าน ้ารอ้นน ้าเย็น

3.3.2 ผา้มา่น

3.3.3 หมอ้ตม้น ้าสแตนเลส

3.4. ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

3.4.1 เครือ่งบนัทกึเสยีง

3.4.2 ไมโครโฟน

3.2.7 เครือ่งโทรสาร

3.2.8 เครือ่งสบูน ้า

3.2.9 เครือ่งฟอกอากาศ

3.2.10 รถเข็น

3.2.11 โตะ๊หมูบ่ชูา

3.3. ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว

3.2.1 เครือ่งท าลายเอกสาร

3.2.2 เครือ่งปรับอากาศ

3.2.3 ตูเ้ก็บเอกสาร/ตูล้ ิน้ชกั/ชัน้วางเอกสาร

3.2.4 โตะ๊ท างาน

3.2.5 เกา้อี้

3.2.6 โทรศพัทเ์คลือ่นที่

3.2. ครภัุณฑส์ านักงาน

5.1.4 วตัถปุระสงค ์6 : ปกป้องสทิธเิสรภีำพของผูใ้ชพ้ลงังำน ชมุชนทอ้งถิน่ ประชำชน และผูรั้บใบอนุญำตในกำรมสีว่นรว่ม เขำ้ถงึ ใช ้และจัดกำร
ดำ้นพลงังำน ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีใ่หค้วำมเป็นธรรมแกท่กุฝ่ำย

5.1.5 วตัถปุระสงค ์9 : บรหิำรจัดกำรองคก์รทีทั่นสมัย มปีระสทิธภิำพ และพัฒนำบคุลำกรใหเ้ป็นมอือำชพีดำ้นกำรก ำกับกจิกำรพลงังำน 
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[ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2551] 

 

 

 

  



 



 หนา  ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๔  แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว  ดังตอไปนี ้

ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน  ดังตอไปนี ้
๑. ใบอนุญาต 
 ๑.๑ ใบอนุญาตผลิตไฟฟา 
  -  กําลังการผลิตติดต้ังไมเกิน  ๑๐  เมกะวัตต ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
  -  กําลังการผลิตติดต้ังเกินกวา  ๑๐  เมกะวัตต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
      แตไมเกิน  ๑๕๐  เมกะวัตต 
  -  กําลังการผลิตติดต้ังเกินกวา  ๑๕๐  เมกะวัตต ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ ใบอนุญาตระบบสงไฟฟา ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓ ใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟา ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๔ ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๕ ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟา ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๖ ใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ผานระบบสงกาซธรรมชาติ 
 ๑.๗ ใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๘ ใบอนุญาตคาปลีกกาซธรรมชาติ  ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ 
 ๑.๙ ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพ  ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
   กาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ 
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 หนา  ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

๒. การประกอบกิจการพลังงานรายป 
 ๒.๑ การประกอบกิจการผลิตไฟฟา  
  -  กําลังการผลิตติดต้ังไมเกิน  ๑๐  เมกะวัตต กิโลโวลท  ๓ บาท 
     แอมแปรละ 
  -  กําลังการผลิตติดต้ังเกินกวา  ๑๐  เมกะวัตต กิโลโวลท  ๔ บาท 
     แตไมเกิน  ๑๕๐  เมกะวัตต แอมแปรละ 
      
  -  กําลังการผลิตติดต้ังเกินกวา  ๑๕๐  เมกะวัตต กิโลโวลท  ๕ บาท 
     แอมแปรละ 
 ๒.๒ การประกอบกิจการระบบสงไฟฟา กิโลเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท 
 ๒.๓ การประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา กิโลวัตตละ  ๑ บาท 
  คิดตามความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  
 ๒.๔ การประกอบกิจการจําหนายไฟฟา กิโลวัตต -    ๐.๑๐    สตางค 
  คิดตามหนวยจําหนายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา ชั่วโมงละ   
 ๒.๕ การประกอบกิจการควบคุมระบบไฟฟา ปละ  ๒๐    ลานบาท 
 ๒.๖ การประกอบกิจการขนสงกาซธรรมชาติ กิโลเมตรละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ  
 ๒.๗ การประกอบกิจการจัดหาและคาสง ลานบีทียูละ  ๐.๐๕ บาท 
  กาซธรรมชาติ  คิดตามปริมาณคาสง 
  กาซธรรมชาติในแตละป  
 ๒.๘ การประกอบกิจการคาปลีกกาซธรรมชาติ ลานบีทียูละ  ๐.๐๕ บาท 
  ผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ  คิดตาม 
  ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติในแตละป  
 ๒.๙ การประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพ ตันละ  ๕ บาท 
  กาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ  
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 หนา  ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

๓. การตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
๔. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ดิเรก  ลาวัณยศิริ 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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