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บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) จึงไดจ้ัดท าแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 (แผนการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-
2565) ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สรุปสาระส าคัญของ
แผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. การประเมินสถานการณ์และทิศทางพลังงาน และนโยบายอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือน ามาทบทวนแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ถดถอยและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การขับเคลื่อนพลังงานยังคงต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต และ รองรับการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบ New Normal ซึ่งทิศทางการพัฒนาพลังงานยังอยู่ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) และนโยบาย
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และการให้
ความส าคัญในการปรับปรุงกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย ส านักงาน กกพ. เห็นถึงความท้าทายต่อการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 สรุปดังนี้   

1.1 ความพร้อมการก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก และตอบสนองความคาดหวังหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารต้นทุนการจัดการพลังงานในสถานการณ์ที่ประเทศมีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง  (Reserve 
margin) สูง กลไกการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล และข้อมูลที่เพียงพอในการ
วิเคราะห์และก าหนดมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

1.2 ความพร้อมในการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการก ากับกิจการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มเปิดให้มีการแข่งขันเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรองรับรูปแบบธุรกิจพลังงานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการส่งเสริมระบบการกักเก็บพลังงาน 

1.3 ระบบการตรวจติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล  

1.4 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนางานก ากับกิจการพลังงาน และการบริหารกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

1.5 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้มีมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ 

2. ผลการด าเนินงานส าคัญ การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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2.1 สรุปผลการด าเนินงานส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(1) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ดังนี้ (1) การลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 กกพ. ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 จากค่าไฟฟ้าสุทธิ (หลังหัก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลค่าไฟฟ้าที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับในแต่ละเดือน (2) การยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราว 
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 - ประเภทที่ 7 โดยมีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน –กันยายน 2563 
โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริง และ 
(3) การลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 (เพ่ิมเติม) เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งนี้ กกพ. ได้ใช้วงเงินใน
การบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้า วงเงิน 29,255 ล้านบาท  

(2) ออกมาตรการแก้ไขภัยแล้ง การจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค COVID-19 ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยจะมีเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ประกาศ 
ประมาณ 4,040 ล้านบาท ทั่วประเทศ  

(3) ปรับปรุงระบบการอนุญาตแบบครบวงจร (One Stop Service : OSS) ตามแผนปฏิรูปด้าน
พลังงาน คาดว่าจะให้บริการอนุมัติอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2563  

(4) การวางระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน (Post Audit) โดยให้ส านักงาน 
กกพ. ประจ าเขตเป็นกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกิจการพลังงานให้มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่ กกพ. ก าหนด  

(5) การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน ส านักงาน กกพ. ออกประกาศว่าด้วยการก าหนดอัตราค่า
ไฟฟ้า และก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี พ.ศ. 2563-2564 ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งทาง
ท่อในส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) และได้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและวิธีการจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือรองรับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามแนวทางของแผนปฏิรูปด้านพลังงาน 

(6) ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ให้สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงและการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตรึงค่าเอฟที (Ft) ส าหรับเรียกเก็บเดือนมกราคม – เมษายน 
2563 และ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ไว้ที ่ –11.60 สตางค์ต่อหน่วย เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรับค่า Ft ที่เรียกเก็บเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2563 กกพ. ได้พิจารณาปรับลดลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่า Ft เท่ากับ -12.43 สตางค์ต่อ
หน่วย เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบันท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง 

(7) ออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับผู้บริหารระบบ
ส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรับการเปิดการแข่งขันในกิจการจัดหาและค้าส่ง                 
ก๊าซธรรมชาติมากรายตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปด้านพลังงานและ
นโยบายของรัฐ 

(8) พัฒนางานก ากับกิจการพลังงานรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 
(Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาจาก กกพ. 
แล้ว 12 โครงการ และคาดว่าจะได้ผลการศึกษาและแนวทางการก ากับในโครงการ ERC Sandbox ในกลุ่ม Desk 
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Study เช่น Peer-to-Peer Energy Trading & Bilateral Energy Trading รูปแบบทางธุรกิจใหม่ เช่น Load 
Aggregator และ Battery Storage  

(9) การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน กกพ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง“การคืนหลักประกันการใช้
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563” ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือน าส่งคืนเงินประกันการ
ใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ก าหนดทุกราย 23.49 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,758 ล้านบาท 

(10) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา  97 (3) ให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้น 4 เรื่อง ดังนี้ (1) การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ (2) 
การสร้างประโยชน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืน (3) การเพ่ิมระบบธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของส านักงาน กกพ. โดยคาดว่าจะ
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2564 

(11)  สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) โดยส านักงาน กกพ. ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอทั่วไป วงเงิน 400 ล้านบาท มีผู้
ยื่นจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 304.51 ล้านบาท กกพ. ได้อนุมัติโครงการจ านวน 3 โครงการ วงเงิน 29.50  
ล้านบาท ได้แก่ โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน) วงเงิน 9.509 ล้านบาท โครงการเทคโนโลยี
การแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นชีวมวลประสิทธิภาพสูง วงเงิน 9.229 ล้านบาท และโครงการต้นแบบระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ยางยืนส าหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย 
งบประมาณ 10.764 ล้านบาท และ (2) ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า วงเงิน 1,100 ล้านบาท มีผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงการ 34 โครงการ จ านวนเงิน 2,736.77 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการกลั่นกรองโครงการ และ (3) ข้อเสนอ
โครงการ Emerging Issue และข้อเสนอโครงการ Long Term Issue วงเงิน 300 ล้านบาท เป็นโครงการที่พิจารณา
โครงการด้านนโยบายตาม MOU ระหว่างส านักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน วงเงิน 200 ล้านบาท มีผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการ 9 โครงการ จ านวนเงิน 128.98 ล้านบาท ประกอบด้วยข้อเสนอโครงการของส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 82.895 ล้านบาท และ ข้อเสนอโครงการของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 46.084 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 

(12) ส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดย 
ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินรวมประมาณ 600 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมดจ านวน 
163 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(13) พัฒนาระบบงานเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพ่ือพัฒนาการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส านักงาน กกพ. จัดท า
ผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพตามเกณฑ์ ISO 9001: 2015 โดยมีเป้าหมายในการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(14) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(15) การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน และ การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในองค์กรให้อยู่บนหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

2.2  การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 947.764 ล้านบาท ต่ ากว่ารายได้ที่ประมาณการไว้
จ านวน 0.986 ล้านบาท และส านักงาน กกพ. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระ
ที่จ าเป็นของส านักงาน กกพ. จ านวน 868.191 ล้านบาท ต่ ากว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 80.224 ล้านบาท (กรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมด จ านวน 
948.415 ล้านบาท) เนื่องจาก ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และรัฐบาลได้
ประกาศมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ส านักงาน 
กกพ. จึงได้ปรับแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยปรับรูปแบบการด าเนินงานและปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. โดยใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้รัฐบาลน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส าหรับเงินน าส่งคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 80.224 ล้านบาท โดย
ส านักงาน กกพ. ได้น าเงินส่งคลังในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จ านวน 80.000 ล้านบาท 

3.  แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน กกพ. ได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก 9 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) สรุปได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที ่1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการก ากับการจัดหาไฟฟ้า การติดตาม
ตรวจสอบการลงทุนกิจการไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการลงทุนกิจการพลังงาน รวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
แผนการลงทุนกิจการพลังงานและการประเมินอัตรารับซื้อพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท (2) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้า
จากนวัตกรรมใหม่จาก EV และ ESS และ (3) ศึกษาการลงทุนในกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ โดย
มุ่งเน้นการจัดท าแนวทางการก ากับ LNG Receiving Terminal รองรับการเปิดการแข่งการในกิจการก๊าซธรรมชาติใน
อนาคต  

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีพลังงาน
ที่เพียงพอ และม่ันคง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนาระบบการอนุญาตออนไลน์กิจการพลังงานที่ได้รับการจดแจ้ง
ยกเว้นโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เพ่ือให้การบริการออกใบอนุญาตแบบ One Stop Service ที่ได้ด าเนินการใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และบูรณาการการให้บริการจดแจ้งยกเว้นกับศูนย์กลางการบริการ
ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือภาคธุรกิจ Biz Portal ตามแนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (2) ปรับปรุง
ระบบและทบทวนกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้สอดคล้องกับกับสภาพธุรกิจและ
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ และ (3) ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน  

วัตถปุระสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ให้มี
ความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ออกประกาศย่อยและจัดท าคู่มือการแยก
บัญชีให้ครอบคลุมกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Account Unbundling) ตามมาตรฐานสากล (USOA) เพ่ือใช้ในการ
ก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์และก าหนด
มาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น COVID-19 (2) ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2565-2568 (3) จัดท าหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราค่าบริการ การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และ (4) ทบทวนหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่เปิดให้มี
กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติมากราย รวมทั้งการก าหนดอัตราค่าบริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอัตรา
ค่าบริการสถานีแอลเอ็นจี เพ่ือให้ต้นทุนการจัดหาเหมาะสมยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้พลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลา และการ
ให้บริการที่ทั่วถึง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการก๊าซธรรมชาติ (2) ตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ  (3) ทบทวนมาตรฐานสัญญาการให้บริการ
ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 - ประเภทที่ 5 ได้แก่ กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง และ (4)  
ก าหนดมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6-ประเภทที่ 8 ได้แก่ องค์กรไม่แสวงหาก าไร การสูบ
น้ าเพ่ือการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบใน
การประกอบกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน โดยจะด าเนินการวิเคราะห์การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและจัดท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคต ตลอดจนวางระบบข้อมูล (Data Platform) เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมการ
แข่งขันกิจการพลังงาน เพ่ือรองรับการเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นในอนาคต  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 
โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) เพ่ือรองรับการ
เปิดให้บุคคลที่สามจ านวนมากรายสามารถใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ และ (2) ทบทวนข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้บุคคลที่สามใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
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วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ใช้พลังงาน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาตตามแผนการ
ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน และมีระบบข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
ออนไลน์ (Digital Platform) (2) ออกหลักเกณฑ์การก ากับการสั่งจ่ายของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน และ (3) 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามมาตรา 97 (4)  

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมและให้ค าปรึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อร้องเรียน (3) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีกรอบงบประมาณรายจ่ายที่ประมาณการไว้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 22,403 
ล้านบาท เพ่ือชดเชยและอุดหนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการให้บริการอย่างทั่วถึง พัฒนาหรือฟ้ืนฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าภายใต้โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ได้ปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ 
ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และส าหรับการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจะเป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด (4) ยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องสิทธิ และการเข้าถึง
ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(3) ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม โดยจะน าร่อง 4 พ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขยายผลเพ่ือต่อยอดในปีถัดไป และวางระบบการ
ตรวจติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) และ (5) สร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วน
ร่วมในด้านไฟฟ้า ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้า ตลอดจนให้ค าแนะน าและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท (2) ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนการศึกษา วิจัยตามมาตรา 97(4) รองรับการพัฒนางาน
ก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมให้การประกอบกิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3) สนับสนุนการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต และ (4) เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง 
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กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยจะด าเนินการให้ความรู้ ความตระหนักให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย  

กลยุทธ์ที่ 8.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อให้การประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาและศึกษาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าในต่างประเทศ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวให้
มีมาตรฐานสากล และ (2) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและสาธารณสุขของรัฐ ในพ้ืนที่ห่างไกลสายส่ง
หรือพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) 

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1)  
พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองท่ี กกพ. ประกาศใช้มาแล้ว 5 ปี และออกกฎหมายล าดับรองให้ครบถ้วน ตลอดจนศึกษา
และประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และ (3) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) รองรับเป้าหมายการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงานภายในปี พ.ศ. 2567 พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการ
ก ากับ ERC Data Sharing Platform และด าเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้าน
พลังงาน รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารส านักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office)   

กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยจะด าเนินการ 
ดังนี้ (1) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการ
ก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) (2) จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพและจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง (3) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกพนักงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (4) ประเมิน
สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นความรู้
เชิงลึกในงานด้านการก ากับกิจการพลังงาน และ Digital literacy เพ่ือรองรับการก ากับกิจการพลังงานเชิงรุกและการ
ปรับตัวองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (5) จัดท าองค์ความรู้งานก ากับกิจการพลังงาน และ (6) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันองค์กรและการสื่อสารจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

3.2  งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กกพ. ได้พิจารณางบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 เพ่ือตอบสนองภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 -2565) 
ของส านักงาน กกพ. โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 892.379 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายด้าน
บุคลากร จ านวน 266.122 ล้านบาท รายจ่ายด้านการจัดการและบริหารส านักงาน จ านวน 405.451 ล้านบาท 
รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 81.027 ล้านบาท โดยมีงบประมาณในการจัดหาสถานที่อาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
จ านวน 75.000 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 2.500 ล้านบาท รายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 25.778 และ รายจ่าย
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โครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 12 โครงการ วงเงินรวม 111.500 ล้านบาท ส าหรับประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน
รายปีตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด จ านวน  932.419 ล้านบาท ดังนั้น ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะมีเงินน าส่งคลัง 
จ านวน 40.040 ล้านบาท  

ส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการ
ส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง เป็นการถาวร แทนการเช่าพ้ืนที่อาคารในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตแบบ One Stop Service ในอนาคต ปัจจุบัน 
ส านักงาน กกพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
โดยส านักงาน กกพ. ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 ไว้จ านวน 831.21 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินการดังกล่าว และส านักงาน กกพ. จะจัดสรรงบประมาณส าหรับการตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC 
Version 2009 เพ่ิมเติมอีก 0.21 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณ 653.00 ล้านบาท และได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน 
กกพ. ประจ าเขตไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 วงเงินรวม 271.300 ล้านบาท เพ่ือจัดหาที่ดินจ านวน         
8 เขต และก่อสร้างส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาที่ดินที่ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านท าเล 
ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเป็นการถาวร และในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 75.000 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ.             
ประจ าเขต เพ่ิมเติมอีกจ านวน 3 เขต และส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสะสมเพ่ิมเติม           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 เพ่ือจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้ครบทั้ง 13 เขต  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

ทั้งนี้ กรณีท่ีส านักงาน กกพ. จะต้องด าเนินการตามภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือด าเนินการโครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายของส านักงาน กกพ. หรือด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างปีงบประมาณ ส านักงาน กกพ. 
จะถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี 

4.  ประเด็นน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

4.1 รับทราบผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ 
พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณรายจ่าย 892.379 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 932.419 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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บทท่ี 2 สถานการณ์และทิศทางพลังงาน และนโยบายอื่นๆ 
2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานของโลก สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)         

ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกและควบคุมไม่อยู่ในหลายประเทศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกหดตัวต่อเนื่องมาสองไตรมาส โดยธนาคารโลกได้ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี            
พ.ศ. 2563 ว่าจะลดลงถึงร้อยละ 5.2 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภาพจากการ             
แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้หลายประเทศต้องออกมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
เป็นต้นมา โดยใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เช่น ขอความร่วมมือให้พนักงานท างานจาก           
ที่บ้าน งดกิจกรรมสันทนาการ และปิดการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้น 
น าไปสู่การหดตัวรุนแรงของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และผลกระทบจะรุนแรงที่สุดในช่วงครึ่งแรกของ                    
ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเป็นช่วงที่หลายประเทศท่ัวโลกใช้มาตรการควบคุมโรคเต็มรูปแบบ มาตรการที่เข้มงวดส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งภาคบริการและภาคการผลิตชะลอลง ภาคบริการได้รั บผลกระทบอย่างรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม หลังมาตรการดังกล่าวช่วยให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ชะลอลงอย่างได้ผลและท าให้จ านวน            
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงในหลายประเทศ ภาครัฐของหลายประเทศได้เริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง
ลงในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟ้ืนตัวขึ้นจากจุดต่ าสุด ภาครัฐ          
มีบทบาทส าคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยธนาคารกลางส่วนใหญ่                   
ต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับที่ต่ าที่สุดในประวัติศาสตร์ และออกมาตรการการเงินที่หลากหลายมากขึ้น 
ได้แก่ มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน มาตรการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน มาตรการสนับสนุน
สภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนภาครัฐได้ออกนโยบายการคลัง 
ได้แก่ นโยบายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ นโยบายสนับสนุนภาคครัวเรือน และนโยบายเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐทั่วไป และ
ประเมินว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกจะมีลักษณะเป็นไปอย่างช้า ๆ (U-shaped recovery) แม้ว่ามาตรการทางการเงิน
และการคลังของภาครัฐอาจบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้บางส่วน แต่เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับปัจจัยกดดัน                
จากอุปสงค์ภายในประเทศที่อาจฟื้นตัวได้ช้า เนื่องจากตลาดแรงงานยังอ่อนแอทั่วโลก สะท้อนจากอัตราการว่างงาน            
ที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนแก่รายได้ของภาคครัวเรือน ท าให้ครัวเรือน                   
ปรับพฤติกรรมเป็นเน้นออมเงินมากขึ้น (Precautionary saving) ขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีความเปราะบางสูงขึ้นจาก
ผลกระทบด้านก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนจะถูกกดดันจากยอดขายที่ซบเซา งบดุลที่
เปราะบางมากขึ้น และความไม่แน่นอนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจน าไปสู่ความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ของภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจที่สูงขึ้นในหลายประเทศในระยะต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ที่รุนแรง
เทียบเท่าหรือมากกว่ารอบแรก ก็อาจท าให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่ต่ ากว่าช่วงก่อน COVID-19 ซึ่ง
จะท าให้เศรษฐกิจโลกซบเซายาวนาน และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปมีมากขึ้น 

ในขณะเดียวกันสถานการณ์การเติบโตของทิศทางพลังงานโลกตกอยู่ในภาวะที่มีความผันผวน
ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและการเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่งผลท าให้ราคาน้ ามันเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง และความ
ต้องการใช้พลังงานในภาพรวมทั่วโลกลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวคิดเป็นร้อยละ 3.8 ซึ่งปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ มีแนวโน้มที่ลดลง ได้แก่ น้ ามันลดลงร้อยละ 9.0 , ถ่านหินลดลง  
ร้อยละ 8.0 และก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 5.0 อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ าและสามารถเข้าถึงได้ ส าหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 5 โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมลดลง หรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับมาตรการล็อคดาวน์ของแต่ละประเทศ และคาดว่าปริมาณการ
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ปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ทั่วโลกจะลดลงร้อยละ 8 ถือว่าลดลงต่ าสุดที่เคยเกิดขึ้นในสภาวะวิกฤติ รายได้
อุตสาหกรรมพลังงานจะลดลงมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากอุปสงค์และราคาพลังงานลดลง  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเช่นกัน โดยประมาณการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย          
จะหดตัวลงที่ร้อยละ 8.1 อันเนื่องมาจากการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน ภาคการผลิต และการส่งออกลดลง คาดว่าจะมีการเลิกจ้างงานถึง  
1.1 แสนคน ท าให้ก าลังซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบให้อุปสงค์และ
อุปทานภาคพลังงานของประเทศไทยปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน โดยที่ผ่านมาพบว่าการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจ  ในช่วงระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกันการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ท าให้ภาครัฐต้องออกมาตรการทางด้านการเงิน และมาตรการทางด้านการคลังมา
ประคับประคองเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ อาทิ มาตรการบรรเทาผลกระทบค่า
ครองชีพด้านต่างๆ รวมถึงราคาพลังงาน มาตรการบรรเทาผลกระทบแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระไม่อยู่ใน
ระบบประกันสังคม และแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท เป็นต้น 

2.2 ทิศทางการพัฒนาพลังงานโลก ให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ของพลังงานสะอาดเพ่ิมมากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น ดังเห็นได้จากการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานน้ า 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีวมวล และพลั งความร้อนใต้ พิภพรวมกันเพ่ิมขึ้ นจาก 1,000 
กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 2,195 กิกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2560 และในปี 2559 ประเทศต่างๆ 118 ประเทศได้ให้
สัตยาบันความตกลงปารีส (The Paris Agreement) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 
องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive 
Technology) ท าให้การด าเนินธุรกิจในภาคพลังงานมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop 
และการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ในขณะเดียวกันประเทศ
ต่าง ๆ ก็เริ่มก าหนดนโยบายที่จะใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ ามัน รวมทั้งการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา               
ของโลก เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม              
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ในการส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 9/10 ราย สามารถเข้าถึง 
การใช้ไฟฟ้าได้  รวมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุ เป้าหมาย ร้อยละ 17.5 ของการผลิตไฟฟ้า                     
รวมทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยยกระดับ
ประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และท าให้การก ากับกิจการพลังงานของประเทศ
ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2.3 บทบาทประเทศไทยเกี่ยวกับพลังงานในเวทีโลก ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ           
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยได้ประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยน าหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และกระจายชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า              
โดยให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ปัจจุบันมีการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมให้มีการใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงในพ้ืนที่เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้และ
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จ าหน่ายอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างการยอมรับในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศ 
ในขณะเดียวกันมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันภารกิจดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย
ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 18 ภายในปี พ.ศ. 2579 

2.4 ทิศทางพลังงานไทย การพัฒนาพลังงานไทยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายรัฐบาล               
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ความส าคัญกับการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลในการ           
ผลิตไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกให้มีสัดส่วนมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง              
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความส าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน 

2.4.2 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2580 ประกอบด้วยแผนแม่บท 23 ประเด็น โดยมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านพลังงาน 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 
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2.4.3  แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ก าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศไว้ 11 ด้าน โดยแบ่ง
การด าเนินงานไว้เป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2562 และระยะปานกลาง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้  

(1) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรโดยให้
ความส าคัญกับการสนับสนุนการให้บริการประชาชนและกระตุ้นการลงทุนของประเทศ สร้างกติกา (Code of 
Conduct) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานก ากับกิจการพลังงาน และ
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานประเทศ             
(Big Data) ให้มีความสมบูรณ์ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานภายใต้ระบบเดียวกัน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม 
และสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่ส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้
เกิดการยอมรับของภาคประชาชน 

(2) ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่ค านึงถึงความสมดุลรายภาค ปรับปรุง
อัตราค่าไฟฟ้าและเพ่ิมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าให้มีการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างตลาด
ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
ปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต มีการใช้พลังงานทดแทน           
ที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน ก าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแนวโน้ม 
Prosumer ส่งเสริมและจัดท าระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย และส่งเสริมกิจการจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากข้ึน 

(3) ปฏิรูปอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านก๊าซธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน              
สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub)  

(4) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ปฏิรูปการ
ส่งเสริมการน าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าและสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  การส่งเสริมการติดตั้ง 
Solar Rooftop อย่างเสรี โดยปรับปรุงกฎหมายและก าหนดมาตรการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop                
ในภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างแพร่หลายไม่ติดขัด
กฎระเบียบ 

(5) ปฏิรูปการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

(6) ปฏิรูปการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงานให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการพลัง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางการ
พัฒนา คือ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการโดยพัฒนาต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีอุตสากรรมเป้าหมาย เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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(2) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทางการ
พัฒนา คือ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น พัฒนามาตรการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกโดยลดการผลิตและการใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานจากของเสีย รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เป็นต้น 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา               
ด้านพลังงาน รวม 5 แนวทาง คือ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2. จัดหาพลังงาน
ให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 3. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด 4. ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาลและทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน และ 5. ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

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

2.4.5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2580)  
กระทรวงพลังงานโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทพลังงานทั้ง 5 แผน 
โดยมีแผนพลังงานที่เก่ียวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้  

(1) แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(Alternative Energy Development Plan หรือ AEDP 2018 Rev.1) ปรับเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน              
ในภาคการผลิตไฟฟ้า ตามนโยบาย Energy For All ในการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี                 
2563-2567 จะมีพลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย), ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ Solar hybrid ก าลังผลิต
รวม 1,933 เมกกะวัตต์ ปรับลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามทิศทางการใช้พลังงานในอนาคต คงเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 และยังคง
เป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่าเดิมที่ 18,696 เมกะวัตต์ 

(2) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(Power Development Plan หรือ PDP 2018 Rev.1) โดยให้ความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยให้ค านึงถึงระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนที่ และมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า (Fuel Diversification) ที่เหมาะสม พัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid รองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation: DG) 
โดยปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และแผนการปลดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลบางโรงให้มี
ความเหมาะสม เช่น ลดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลง เพ่ิมนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
ก าลังผลิตรวม 1,933 เมกะวัตต์ การปรับแผนโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐภาคใต้ เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบออกไปเป็น              
ปี 2565-2566 เพ่ือเข้าระบบปีละ 60 เมกะวัตต์ รวมถึงเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นปี พ.ศ 2565 จากเดิม              
ปี พ.ศ. 2577 โดยในปี พ.ศ. 2580 มีสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 53 พลังงาน
หมุนเวียนร้อยละ 21 ถ่านหินและลิกไนต์ร้อยละ 11 และพลังน้ าต่างประเทศร้อยละ 9 และการอนุรักษ์พลังงาน
ร้อยละ 6  
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2) ด้านเศรษฐกิจ โดยให้ค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ที่ต้นทุนต่ า ลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้าและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และปรับปรุงบริหาร
จัดการต้นทุนผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตาม Merit Order 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมเีป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธะสัญญา   

(3) แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Energy Efficiency 
Plan หรือ EEP 2018 Rev.1) ยังคงรักษาระดับเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI)            
ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2580 เมื่อเทียบกับปี 2553 สามารถลดการใช้พลังงาน 49,064 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
(ktoe) โดยใช้ 3 กลยุทธ์คือ ภาคบังคับด้านกฎระเบียบ ภาคส่งเสริมด้วยการจูงใจทางการเงิน และภาคสนับสนุน            
ด้านพัฒนาบุคลาการ การวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ 5 กลุ่มเป้าหมาย สาขาอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย 
เกษตรกรรม และการขนส่ง โดยเป็นการเพ่ิมภาคเกษตรกรรมเข้ามาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลประหยัดพลังงานของประเทศในช่วงปี 2561-2580 รวม 54,371 ktoe คิดเป็นมูลค่าเงินที่จะประหยัดได้ราว 
815,571 ล้านบาท ช่วยลดการจัดหาโรงไฟฟ้าได้ประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ประมาณ 170 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-CO2) 

(4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Gas Plan 
2018 Rev.1) โดยปริมาณความต้องการใช้ก๊าซภาพรวมในปี 2580 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี หรือ อยู่ที่ 5,348    
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม                  
ขณะที่ความต้องการใช้ในโรงแยกก๊าซและภาคขนส่งลดลง ทั้งนี้ สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปจาก               
Gas Plan เดิมโดยก๊าซธรรมชาติในประเทศสามารถผลิตได้ต่อเนื่องหลังจากการประมูลแหล่งก๊าซบงกชและเอราวัณ    
เป็นผลส าเร็จ ท าให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติมตามร่างแผนใหม่ในช่วงปลายแผน             
อยู่ที่ระดับ 26 ล้านตันต่อปี น้อยกว่าเดิมที่คาดไว้ที่ 34 ล้านตันต่อปี ในปี 2580 ความต้องการใช้ในการผลิตไฟฟ้า            
คาดว่าจะอยู่ที่ 3,603 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติส าหรับโรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้า             
สุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2018 Rev.1 มีความจ าเป็นต้องเตรียม LNG Terminal ในภาคใต้ 
(5 ล้านตันต่อปี) ในปี พ.ศ. 2570 และการจัดหาก๊าซธรรมชาติผ่านโครงข่ายท่อบนบกจะเพียงพอใช้ถึงปี                
พ.ศ. 2562 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ต้องมีการจัดหา LNG เพ่ิมเติมให้เพียงพอกับความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งต้องมีการบริหารจัดการระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมต่อไป 

2.4.6 นโยบายรัฐบาล (พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา) คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ประเด็น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้าน
พลังงาน ดังนี้ 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
ตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ และเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหาร
จัดการพลังงาน  

(2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 

(3) สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการ
ด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต 
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(4) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง 
และมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยี           
ด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ              
ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

(5) ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการ
ของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ให้ภาครัฐ            
มีขนาดที่เหมาะสม รูปแบบองค์กรมีความยืดหยุ่นคล่องตัว ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรม
ออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้  และมี
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 

2.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ 20 ปี            
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กกพ. กล่าวคือ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริการอัจฉริยะตามความต้องการประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานเน้น
การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน และพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
พ้ืนฐานภาครัฐรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ประกอบด้วย แพลตฟอร์มกลางเพ่ือการ
อนุมัติอนุญาตทุกประเภทแบบออนไลน์ สร้างระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคลแบบออนไลน์
แทนการลงนาม การยกระดับระบบกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้เป็นดิจิทัลโดย
สมบูรณ์ และ การออกแบบ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการท างานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นดิจิทัลและเข้า
เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางเพ่ือการท างานในเชิงรุก 

2.6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยก าหนดให้รัฐต้องปฏิบัติตามหลักการในการตรากฎหมายที่จะใช้บังคับอย่างเคร่งครัด โดยให้มีกฎหมายเท่า              
ที่จ าเป็นและด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ประกอบกับ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย โดยก าหนดให้ในกระบวนการตรากฎหมายรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกๆ 5 ปี โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากแนวนโยบายแห่งรัฐดังกล่าวข้างต้นดังกล่าว ส านักงาน กกพ. 
จะต้องตรวจสอบการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือให้
ครบถ้วนภายในพฤศจิกายน 2564 รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน              
พ.ศ. 2550 และกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มุ่งเน้นการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 
(พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้
เหมาะสมอย่างเป็นธรรมตามท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กร  

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) 

3.1  ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลก สิ่งส าคัญในการก ากับกิจการพลังงานในสถานการณ์ดังกล่าว กกพ. ได้ให้ความส าคัญ 
ในการบริหารต้นทุนการจัดการพลังงานในสถานการณ์ที่ประเทศมีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองสูงอันเนื่องมาจากความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง ประกอบราคาน้ ามันและก๊าซธรรมชาติลดลง กกพ. ได้ออกมาตรการบรรเทา
ผลกระทบค่าไฟฟ้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบการ โดยใช้เงินบริหารจัดการประมาณ 29,255 ล้านบาท 
และตรึงค่า Ft ตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้ออกมาตรการแก้ไขภัยแล้ง การจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค COVID-19 ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า             
ตามมาตรา 97 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยจะมีเม็ดเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ประกาศ ประมาณ 4,040 ล้านบาท ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
หลักเกณฑ์การก ากับกิจการพลังงานเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือบริหารต้นทุนการจัดหา
พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในภาคพลังงานของประเทศ โดยได้ออกหลักเกณฑ์
การก ากับการบริหารท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเปิดให้บุคคลที่สามเข้าใช้ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติอย่างเป็นธรรม 
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เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต สรุปผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ 9 วัตถุประสงค์หลักใน
การก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็นธรรม 
ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง โดยส านักงาน กกพ. ได้ทบทวนและจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และให้
ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาน และก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกการก ากับกิจการ
ไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงาน และการวิเคราะห์ทาง             
ด้านการเงิน ตลอดจนพัฒนาระบบก ากับการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจการด้านพลังงานและนโยบายรัฐบาล             
ให้มีพลังงานที่พอเพียงและการกระจายการบริการที่ทั่วถึง เพ่ือให้การวิเคราะห์แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
แผนการลงทุนกิจการไฟฟ้า และแผนขยายระบบโครงข่ายพลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มี
พลังงานที่เพียงพอ และม่ันคง โดยส านักงาน กกพ. ด าเนินการดังนี้ 

(1)  ปรับปรุงการอนุมัติอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) โดยส านักงาน 
กกพ. ได้ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจ านวน 7 ฉบับ ให้สอดคล้องตาม
ขนาด ประเภทโรงไฟฟ้า และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการลดขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กกพ.         
กับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการอนุมัติอนุญาตแบบ OSS ได้แก่ จัดท าแบบฟอร์มค าขอรับ
ใบอนุญาตและรายการเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วางระบบกระบวนการปฏิบัติงานและการเตรียม           
ความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงานทั้งส านักงาน กกพ. ส่วนกลางและส านักงาน กกพ. ประจ าเขต โดยส านักงาน 
กกพ. พร้อมจะทดลองการขออนุมัติอนุญาตแบบ OSS ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(2)  ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน         
ในการวางเขตระบบโครงข่ายพลังงาน รวมทั้งการจ ากัดสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน เพ่ือให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดย
ส านักงาน กกพ. จะปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(3)  ก ากับดูแลระบบพลังงานให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน กกพ. ได้ก ากับการจัดหาไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. 
ได้จัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามกรอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของรัฐ โดยส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่าน
มาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้า โดยมีโครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 7,299 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 
9,748.640 เมกะวัตต์ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าแล้ว 7,209 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 
8,904.679 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง            
บนพ้ืนดิน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล การรับซื้อไฟฟ้า
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จากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาส าหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่
อาศัยนอกจากนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง (IPS) จ านวน 1,128 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 1,878.717 เมกะวัตต์ สรุป
การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางสรุปการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย

การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 และได้
จัดเตรียมร่างประกาศ กกพ. เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick win) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ 
ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018 Rev.1)  

(4)  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
จ านวน 90 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จ านวน 574 
ฉบับ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จ านวน 80 ฉบับ และออก
ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการก่อสร้างอาคาร รวมจ านวน
ทั้งหมด 126 ฉบับ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)  

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการ
ให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) 
ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  

(1)  ส านักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงานบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงานตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและ
การเงินส าหรับการไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินตามคู่มือบัญชีไฟฟ้าเพ่ือให้            
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ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและ
การเงินให้ครอบคลุมกิจการก๊าซธรรมชาติ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (USOA) โดยได้ออกประกาศ กกพ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้  ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการออก
ประกาศใช้คู่มือการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป 

(2)  ก ากับอตัราค่าไฟฟ้า โดยส านักงาน กกพ. จะออกประกาศว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของ
ผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนด
อัตราค่าไฟฟ้าเพ่ือใช้ส าหรับปี พ.ศ. 2564-2565 นอกจากนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าตามแนวทางของแผนปฏิรูปด้านพลังงาน กกพ. จึงได้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและวิธีการจัดการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า โดยให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศ
โครงสร้างค่าไฟใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low 
Priority ซึ่ง กพช. มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าข้อก าหนดทาง
เทคนิคเพ่ือการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority และคาดว่าจะ
ประกาศใช้อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(3)  ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ดังนี้ 1) การลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 กกพ. ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 จากค่าไฟฟ้าสุทธิ (หลังหักภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้รับในแต่ละเดือน 2) การยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราว ให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 - ประเภทที่ 7 โดยมีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน –กันยายน 2563 โดย
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริง และ 3) การลด
ค่าไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19 
(เพ่ิมเติม) เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งนี้ กกพ. ได้ใช้วงเงินในการ
บริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้า วงเงิน 29,255 ล้านบาท 

(4)  ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ให้สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงและการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ได้ตรึงค่าเอฟที (Ft) ส าหรับเรียกเก็บเดือนมกราคม – เมษายน 2563 
และ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ไว้ที่  –11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส าหรับค่า Ft ที่เรียกเก็บเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 กกพ. ได้พิจารณาปรับลดลงอีก 0.83 สตางค์ต่อ
หน่วย หรือเรียกเก็บค่า Ft เท่ากับ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ 
และมีผลในงวดปัจจุบัน ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง 

ตารางแสดงอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน 

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีกไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (สตางค์ต่อหน่วย) 
กันยายน - ธันวาคม 2562 -11.60 
มกราคม - เมษายน 2563 -11.60 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 -11.60 
กันยายน - ธันวาคม 2563 -12.43 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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(5)  ก ากับอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. 
อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งทางท่อในส่วนต้นทุนคงที่ (Td) และก าหนด
อัตราค่าบริการจัดหาค้าส่ง (S1,S2) ตามประกาศ กกพ. เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการก ากับด้านคุณภาพบริการ (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

(1)  ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าตามประเภทใบอนุญาตทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟา ใบอนุญาตระบบสงไฟฟา ใบอนุญาตระบบจ าหนายไฟฟา ใบอนุญาตจ าหนายไฟฟา และ
ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟา โดยส านักงาน กกพ. จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน          
ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าทั้ง 5 ประเภทได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(2)  ทบทวนมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภท
ที่ 2 กิจการขนาดเล็ก โดยคาดว่าจะปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานสัญญา
ให้บริการไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(3)  ออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  1 
บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้การ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือคืนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่วางหลักประกันตามประเภทของขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า  จ านวน 23.49 ล้านราย                 
ทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,758 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน  

(1)  ออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้บริหารระบบส่ง
และศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2563 (Transmission System Operator Regulatory Framework: TSO) 
เพ่ือรองรับการเปิดการแข่งขันในกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติมากรายตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)             
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ โดยให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) แยกธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และให้หน่วย
ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission 
System Operator: TSO) เพ่ือบริหารระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยให้ TSO                
มีการก าหนด Code of Conduct ภายใต้การก ากับดูแลของ กกพ. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 
สิงหาคม 2563  

(2)  ศึกษาตลาดซื้อขายก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า (Market Design) และแนวทางการก ากับการเปิดให้มี
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้า คาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะน าผลการศึกษาดังกล่าวไป
ประกอบการพัฒนางานก ากับในการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า  

(3) พัฒนางานก ากับกิจการพลังงานรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ            
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 
(Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) เพ่ือน าผลการทดสอบมาใช้พัฒนากฎเกณฑ์การก ากับ
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กิจการพลังงานให้มีมาตรฐานสากลและปฏิบัติได้จริง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานแล้ว 12 โครงการจากที่ได้ด าเนินการคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 25 โครงการ และ
คาดว่าจะได้ผลการศึกษาและแนวทางการก ากับในโครงการ ERC Sandbox ในกลุ่ม Desk Study จ านวน 4 ประเภท
โครงการ ได้แก่ (1) Peer-to-Peer Energy Trading & Bilateral Energy Trading ซึ่งรวมถึงผลการศึกษา อัตราค่า
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า Wheeling Charge (3) รูปแบบทางธุรกิจใหม่ เช่น Load Aggregator (3) Battery Storage           
บนเกาะสมุย เพ่ือศึกษาการชะลอการลงทุนสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ า และรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ และ (4) Battery Storage 
กับ Wind farm เพ่ือศึกษาการลดการผันผวนของพลังงานจาก ทั้งนี้ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม              
พ.ศ. 2563 ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการผ่อนปรนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการ
ไฟฟ้า และใช้อัตราค่าบริการตามที่  กกพ. ก าหนด ปัจจุบันส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการจัดท าหลักการในการ             
คิดค่าบริการการใช้หรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้ในโครงการดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ที ่4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

กลยุทธ์ จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 

(1)  ส านักงาน กกพ. ก ากับดูแลการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อก าหนดคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานส าหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 
2560 โดยในระยะแรกได้ออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied  Natural Gas: LNG) เพ่ิมขึ้นอีก 1 ราย จากเดิม บมจ. 
ปตท. เป็นผู้น าเข้ารายเดียว ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2562 โดย กฟผ. ได้น าเข้า LNG แล้วเสร็จ จ านวน 2 ล าเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเดือน
เมษายน 2563 ตามล าดับ และต่อมา กกพ. ได้ออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ ากัด และ บริษัท บี.กริม 
แอลเอ็นจี จ ากัด 

(2)  ศึกษาหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านโครงการ ERC 
Sandbox เพ่ือน าผลการทดสอบมาใช้ในการออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่า
ด้วยข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้
พลังงาน 

(1)  ออกประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: COP) ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (MW) ให้ครบทุกเชื้อเพลิง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. 
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย มาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563  
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(2)  วางระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน (Post Audit) โดยให้ส านักงาน กกพ. 
ประจ าเขตเป็นกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกิจการพลังงานให้มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนด โดยส านักงาน กกพ. 
ได้ทบทวนแผนการวางระบบการตรวจติดตามผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานผลิตไฟฟ้าร่วมกับส านักงาน 
กกพ. ประจ าเขตทั้ง 13 เขต และได้ออกค าสั่งส านักงาน กกพ. เรื่อง มอบอ านาจ ผู้อ านวยการส านักงาน กกพ. 
ประจ าเขต ด้านการอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน ควบคู่กับการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) และขั้นตอนบังคับคดีค าสั่งทางปกครองเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน    
และพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในส่วนของส านักงาน กกพ. ส่วนกลางและส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
ในการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3)  ประเมินประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประกอบกิจการไฟฟ้า และจัดท าข้อเสนอ
การทบทวนมาตรฐานด้านการก ากับประสิทธิภาพการประกอบกิจการไฟฟ้าเพ่ือใช้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับ
ประสิทธิภาพให้มีมาตรฐานสากลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน 

(1)  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการก ากับกิจการพลังงาน โดยทบทวนระเบียบ กกพ. 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย
การรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รั บใบอนุญาตประกอบกิจการ           
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  ทบทวนแนวทางการสร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและ
หลักสูตรการฝึกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบด้านพลังงานให้กับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.)      
เพ่ือด าเนินการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและจัดฝึกอบรมให้กับ คพข. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย ด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านพลังงาน ด้านการเจรจาต่อรองด้านการมีส่ วนร่วม และด้านการพัฒนา
เครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างการรับรู้ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบต่อไป 

(3)  พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด รวมทั้งสิ้น 92 เรื่อง และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาภายในกรอบเวลาที่ก าหนดจ านวน 9 เรื่อง (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงผลการพิจารณาข้อร้องเรียน 

ประเด็น เร่ืองร้องเรียน การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม  

1. เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100  และ มาตรา 103 
ในกรณีผู้ใช้พลังงานได้รับความเดอืดร้อนเสยีหายอัน
เนื่องมาจาก การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
และการเรียกเก็บค่าบริการไม่เป็นธรรม 

83 75 8 83 

2. เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 90 ในกรณีเรื่องการขอ
ขยายเขตไฟฟ้าหรือมีแต่ไม่ท่ัวถึงหรือไม่เพยีงพอแก่

- - - - 
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ประเด็น เร่ืองร้องเรียน การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม  

ความต้องการของผู้ใช้พลังงาน 
3. เรื่องร้องเรียนตามเพื่อคัดคา้นการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

14 13 1 14 

4. เรื่องร้องเรียนผูป้ระกอบกิจการ เรื่อง การปล่อย
น้ าเสียและผงเขม่า 

1 1 - 1 

5. เรื่องร้องเรียนอื่นๆ  3 3 - 3 
รวมท้ังหมด 101 92 9 101 

(4)  พิจารณาอุทธรณ์เก่ียวกับการก าหนดเขตส ารวจและการวางเขตระบบโครงข่ายพลังงาน รวมถึง
การก าหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 752 เรื่อง (ข้อมูล ณ 
30 มิถุนายน 2563) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงผลการพิจารณาก ากับการใช้อสังหาริมทรัพย์ 

ประเด็น 
เร่ือง

อุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์ 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม 
1. ประกาศก าหนดเขตส ารวจระบบโครงข่าย
พลังงาน ตาม ม. 105 

4 4 - 4 

2. ประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่าย
พลังงาน ตาม ม. 106 

22 16 6 22 

3. ก าหนดราคาค่าทดแทนท่ีดินและทรัพยส์ิน  21 13 8 21 
4. อุทธรณ์การประกาศก าหนดเขตระบบ
โครงข่ายพลังงาน และคัดค้านการก่อสร้าง
ระบบโครงข่ายพลังงาน ตาม ม. 106 วรรค
ท้าย และ ม. 108(1) 

414 262 152 414 

5. อุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพยส์ินท่ีถูกเขต
ระบบโครงข่ายพลังงาน ม. 108(4) 

704 457 247 704 

รวมท้ังหมด 1,165 752 413 1,165 

(5)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่
ประกาศ 4 เรื่อง ดังนี้  1) การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ 2) การสร้างประโยชน์ที่ชัดเจนใน
การพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืน 3) การเพิ่มระบบธรรมาภิบาลความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการของส านักงาน กกพ. โดยคาดว่าจะปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(6)  บริหารจัดการเงินชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
มาตรา 97(1) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มี
การชดเชยและอุดหนุนรวมเป็นเงิน 12,713.37 ล้านบาท ประกอบด้วย การเก็บเงินจาก กฟน. เพ่ือชดเชยรายได้
ให้กับ กฟภ. ในการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง จ านวน 11,142.00  ล้านบาท และการเก็บเงินและอุดหนุนค่าไฟฟ้า
ฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดมิเตอร์ 5 แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 เดือน จ านวนเงิน 1,569.37 ล้านบาท 
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ตารางแสดงการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 

หน่วย: ล้านบาท 

 
หมายเหตุ: ปี 2563 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 

(7)  พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (3) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดย 
กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศจ านวน 2,494 ล้านบาท และต่อมาได้ออกมาตรการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจ้างงานในพื้นที่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขป้องกัน ควบคุม หรือ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส าหรับประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) โดยให้
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการชุมชนปี 2563 จ านวน 6,600 โครงการ วงเงิน
รวม 2,494 ล้านบาท กระตุ้นการใช้จ่ายในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ทบทวนปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
แล้วเพ่ือด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ้างแรงงาน จัดซื้อหรือก่อสร้างที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการระดับ
ท้องถิ่นภายในประเทศ และการศึกษาดูงานภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และอนุมัติกรอบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม จาก
เงินที่เหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 308 กองทุน วงเงินรวม 1,546.32 ล้าน
บาท ปัจจุบัน กกพ. ได้อนุมัติโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 และที่
เพ่ิมเติม รวมจ านวน 8,360 โครงการ งบประมาณรวม 3,011.25 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง  

ตารางแสดงสรุปผลการอนุมัติแผนงานประจ าปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ป ี
งบประมาณ 

กองทุนประเภท ก และ ข กองทุนประเภท ค รวมงบ 
ประมาณ
ทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) 

จ านวน
กองทุน 

บริหาร 
จัดการ 

(ล้านบาท) 

โครงการชุมชน โครงการชุมชน 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน
กองทุน 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2555 39 141.16 4,491 1,530.98    1,672.14 

2556 49 198.26 5,360 1,401.12    1,599.38 

2557 53 248.77 6,398 1,806.63    2,055.40 

2558 55 192.70 6,106 2,084.00 75 232 42.95 2,319.65 

2559 67 235.46 6,491 2,670.74 138 477 82.00 2,988.20 

2560 67 236.29 5,560 1,989.99 145 393 48.85 2,275.13 

2561 74 264.07 6,392 2,320.01 164 419 62.36 2,646.44 

2562 75 273.98 7,184 2,517.57 169 498 85.75 2,877.30 

2563 75 204.01 5,872 2,126.27 244 939 215.48 2,545.76 

2563 (เพิ่มเติม) 61 - 1,404 641.93 67 145 27.57 669.50 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
การชดเชยรายได้
ระหว่างการไฟฟา้

9,706.96 13,291.18 14,191.86 14,404.31 12,455.64 21,027.58 19,153.00 15,679.00 14,874.00 11,142.00 145,925.53

การอดุหนนุผู้ใช้
ไฟฟา้ที่ด้อยโอกาส

2,810.42 8,630.85 3,211.56 3,631.09 3,578.42 2,428.06 2,108.64 2,225.36 2,113.00 1,569.37 32,306.77

รวมทั้งสิ้น 12,517.38 21,922.03 17,403.42 18,035.40 16,034.06 23,455.64 21,261.64 17,904.36 16,987.00 12,711.37 178,232.30

ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ได้อนุมัติงบประมาณจ านวน 181.77 ล้านบาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(6) ซึ่งรวมถึงพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเฉพาะการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกันทั่วประเทศและ
ครอบคลุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศผ่านระบบ Enterprise Resource Planning: ERP GIS และ e-Fund 
เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

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

(1)  สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัด รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 
97 (4) โดยส านักงาน กกพ. ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบ
วงเงิน 1,800 ล้านบาท ก าหนดรูปแบบการจัดสรร 3 ประเภท (ข้อมูล ณ 20 กรกฏาคม 2563) ดังนี้   

1) ข้อเสนอทั่วไป วงเงิน 400 ล้านบาท มีผู้ยื่นจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 304.51 ล้านบาท 
กกพ. ได้อนุมัติโครงการจ านวน 3 โครงการ วงเงิน 29.50  ล้านบาท ได้แก่ โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ 
Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ของ IPS 
(พลังงานหมุนเวียน) วงเงิน 9.509 ล้านบาท โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง วงเงิน 9.229 ล้านบาท และโครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ยางยืน
ส าหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย งบประมาณ 10.764 ล้านบาท 

2) ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า วงเงิน 1,100 ล้านบาท มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 34 
โครงการ จ านวนเงิน 2,736.77 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการกลั่นกรองโครงการ  

3) ข้อเสนอโครงการ Emerging Issue และข้อเสนอโครงการ Long Term Issue วงเงิน 300 ล้านบาท 
เป็นโครงการที่พิจารณาโครงการด้านนโยบายตาม MOU ระหว่างส านักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน วงเงิน 200 ล้านบาท 
มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 9 โครงการ จ านวนเงิน 128.98 ล้านบาท ประกอบด้วยข้อเสนอโครงการของส านัก
นโยบายและแผนพลังงาน จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 82.895 ล้านบาท และ ข้อเสนอโครงการของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 46.084 ล้านบาท ทั้งนี้  
อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน 

(1)  ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตาม
มาตรา 97(5) เพ่ือส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินรวมประมาณ 600 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อ ดังนี้ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน “Affordable and 
clean Energy” ในประเภทเชื้อเพลิง Solar Waste Biomass และ Bio-gas (2) การใช้เทคโนโลยีใหม่ & Social 
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Media (3) การใช้พลังงานอย่างประหยัด (4) การก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้า และ (5) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
ปัจจุบันมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมดจ านวน 163 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าว โดยคาดว่าจะพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้การประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

(1)  พัฒนากฎระเบียบในการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. ได้สรุปแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมา และวิเคราะห์ข้อจ ากัดการ
รับซื้อไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรับซื้อไฟฟ้าในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

(2)  สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) และจะน าผลการศึกษาและงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนที่ผ่านมา 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน          
ในพ้ืนที่ห่างไกล โครงการศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและ      
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 

(1)  พัฒนาระบบงานเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพ่ือพัฒนาการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในระยะที่ 1 
ส านักงาน กกพ. จัดท าผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระยะที่ 2 
ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ ISO 9001: 2015 โดยมีเป้าหมายในการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1) ทบทวน Business Work Flow และ Data Flow เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบ Master Database Management และ ERC Data Sharing Platform เพ่ือ
พัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานเพื่อการก ากับกิจการพลังงาน (EIS)  

2) พัฒนาระบบข้อมูลการปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบการก ากับการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการด้านพลังงาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบโครงข่ายพลังงาน ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บและช าระ
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาแพลตฟอร์มการบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ และพัฒนา 
Authorization Service Platform ในรูปแบบ Single Sign-On 

3) แนวทางการก ากับดูแลหน่วยงานในก ากับให้ด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
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(3)  การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในองค์กรให้อยู่บนหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(4)  การก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต เพ่ือรองรับ
การให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่ต้องการมาติดต่อส านักงาน กกพ. และรองรับการให้บริการการ
ออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต  

1) การก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณ จ านวน 831.42 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง 
คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินงาน รายละเอียดดังตาราง 

รายการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินการ 
2557-2562 2563-2564 2565 รวม 

1 การประกวดแบบ 0.750 - - 0.750 เบิกจ่ายแล้ว 
2 การออกแบบ 18.670 - - 18.670 เบิกจ่ายบางส่วน 
3 การควบคุมงานจา้งก่อสร้าง 26.000 - - 26.000 ด าเนินการจัดจ้างแลว้เสร็จ และก่อหนี้

ผูกพันแวงเงิน 25.800 ล้านบาท 
4. การก่อสร้างอาคารส านักงาน พร้อม
ตกแต่งภายใน 

650.000 - - 650.000 ด าเนินการจ้างแล้วเสร็จ และก่อหนี้
ผูกพันแล้ว วงเงิน 618.198 ล้านบาท 

5. อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพห้องประชุม 30.000 - - 30.000 จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 6. ค่าอุปกรณ์ด้าน IT / ห้อง server 64.000 - - 64.000 

7. ห้องศูนย์ข้อมูลพลังงาน 40.000 - - 40.000 
8. การจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบ/รับรอง
เกณฑ์ Leed 

1.790 - 0.210 2.000 

กรอบงบประมาณรวม 831.210 - 0.210 831.420  
หมายเหตุ :กรอบงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. จ านวน 831.42 ล้านบาท เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

2) การจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณ 653.00 ล้านบาท โดยจะทะยอยการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตให้
แล้วเสร็จทั้ง 13 เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ส านักงาน กกพ. ได้
กันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับจัดหาที่ดินจ านวน 8 เขต และก่อสร้างส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต วงเงิน
รวม 271.300 ล้านบาท ปัจจุบันส านักงาน กกพ. ยังไม่สามารถจัดหาที่ดินที่มีความเหมาะสมทั้งด้านท าเล ที่ตั้ง 
และสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเป็นการถาวรได้ ดังนั้น ส านักงาน กกพ.              
จึงได้ปรับแผนการด าเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยจะทะยอยจัดหาที่ดิน
และก่อสร้างอาคารส านักงานให้แล้วเสร็จทั้ง  13 เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวงเงินงบประมาณ 
646.300 ล้านบาท ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสะสมเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
รายละเอียดดังตาราง 
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แผนการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 

การด าเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 รวม 

1. จัดหาที่ดินจ านวน  8 เขต 
และก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน จ านวน 3 เขต  

152.300 119.000      271.300  

2. ก่อสร้างอาคารส านักงาน 
จ านวน 3 เขต  

  75.000     75.000 

3. จัดหาที่ดินจ านวน  2 เขต 
และก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน จ านวน 1 เขต  

   75.000    75.000 

4. จัดหาที่ดินจ านวน  1 เขต 
และ ก่อสรา้งอาคาร
ส านักงาน จ านวน 2 เขต  

    75.000   75.000 

5. จัดหาที่ดินจ านวน 1 เขต 
และก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน จ านวน 2 เขต  

     75.000  75.000 

6. จัดหาที่ดินจ านวน 1  เขต 
และก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน จ านวน 2 เขต  

      75.000 75.000 

รวม 152.300 119.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 646.300 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน 

(1)  ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานองค์กรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยได้ด าเนินการทบทวนกรอบอัตราก าลัง และ
ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ                      
จะด าเนินการทบทวนโครงสร้างต าแหน่งงานและโครงสร้างเงินเดือน รวมทั้งจัดท าแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ 
และแผนการสืบทอดต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก ากับกิจการพลังงาน โดยมีการ
ทบทวนสมรรถนะของพนักงานส านักงาน กกพ. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับธนาคารโลก (World Bank) ในการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานให้เทียบเคียงองค์กรก ากับ
ในระดับสากลภายใต้โครงการความร่วมมือรูปแบบ Reimbursable Advisory Services (RAS) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และจะด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.2  การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะมีรายได้ทั้งสิ้นจ านวน  947.764  
ล้านบาท ต่ ากว่ารายได้ที่ประมาณการไว้จ านวน 0.986 ล้านบาท และส านักงาน กกพ. คาดว่าจะเบิกจ่าย
งบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของส านักงาน กกพ. จ านวน 868.191 ล้านบาท 
ต่ ากว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 80.224 ล้านบาท 
(กรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมด จ านวน 948.415 ล้านบาท) เนื่องจาก ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ส านักงาน กกพ. จึงได้ปรับแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ดังกล่าวโดยปรับรูปแบบการด าเนินงานและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กกพ. โดยใช้จ่ายเท่า           
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ที่จ าเป็น เพ่ือให้รัฐบาลน าไปใช้ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส าหรับเงินน าส่งคลัง                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 80.224 ล้านบาท โดยส านักงาน กกพ. ได้น าเงินส่งคลังในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จ านวน 80.000 ล้านบาท 

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ผลการใช้จ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

กรอบงบประมาณและการใช้จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) 
งบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับการอนุมัติ 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 1/ 

1. รายจ่ายด้านบุคลากร2/ 250.361 284.128 264.128 
2. รายจ่ายด้านการจัดการและ
บริหารส านักงาน3/  

343.353 383.830 348.824 

3.  รายจ่ายงบลงทุนและเ งิน
อุดหนุน4/ 

199.925 154.121 154.033 

5. รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ 77.670 94.400 85.900 
6. รายจ่ายอื่นๆ5/ 22.853 31.936 15.306 

รวม 894.162 948.415 868.191 
หมายเหตุ:  
1/ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 948.415 ล้านบาท และส านักงาน กกพ. ได้ปรับแผนการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 
ของรัฐบาล โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของส านักงาน กกพ. จ านวน 868.191 ล้านบาท และ
น าส่งคลังจ านวน จ านวน 80.224 ล้านบาท ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ได้น าเงินส่งคลังในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จ านวน 80.000 ล้านบาท 
2/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
3/ รายจ่ายการจัดการและบริหารส านักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4/ รายจ่ายงบลงทุน และรายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้ง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
5/ รายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศฯ และงบกลางส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 



30 
 

บทที่ 4 
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงาน กกพ. ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือน ามาทบทวนแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก 9 วัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2564) ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2563 รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1 พบว่า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยอันเกิดจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 การขับเคลื่อนพลังงานยังคงต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต และ รองรับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง
สังคมในรูปแบบ New Normal ซึ่งทิศทางการพัฒนาพลังงานยังอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) และนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การก ากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ยังมคีวามท้าทาย ดังนี้   

 ความพร้อมการก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก และตอบสนองความคาดหวังหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารต้นทุนการจัดการพลังงานในสถานการณ์ที่ประเทศมีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve 
margin) สูง กลไกการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล และข้อมูลที่เพียงพอ
ในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 ความพร้อมในการพัฒนาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ             
ที่มีแนวโน้มเปิดให้มีการแข่งขันเพ่ิมขึ้น รวมทั้งรองรับรูปแบบธุรกิจพลังงานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน เช่น การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการส่งเสริมระบบการกักเก็บพลังงาน 

 ระบบการตรวจติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล  

 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนางานก ากับกิจการพลังงาน และการบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้มีมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ 
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Strategy Map: แผนภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4.1  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

1.1 เป้าหมาย  

(1) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี กกพ. ก าหนด 

(2) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

1.2 ตัวชี้วัด  

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

(2) ร้อยละของความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.3 กลยุทธ์  

(1) เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
พลังงาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ให้ความเห็นแผนการลงทุนกิจการพลังงาน และเริ่มพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้  

1)  จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการก ากับการจัดหาไฟฟ้า การติดตามตรวจสอบการลงทุน
กิจการไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการลงทุนกิจการพลังงาน รวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนการลงทุน
กิจการพลังงานและการประเมินอัตรารับซื้อพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท เพ่ือให้สามารถใช้วิเคราะห์ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าและการลงทุนกิจการพลังงานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565  

2)  ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรม
ใหม่จาก EV และ ESS เพ่ือรองรับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการส่งเสริมการน าระบบกักเก็บพลังงานมา
ใช้เพ่ือการบริหารจัดการพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 

3)  ศึกษาการลงทุนในกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการ
จัดท าแนวทางการก ากับ LNG Receiving Terminal รองรับการเปิดการแข่งการในกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคต  

(2) ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้มีพลังงาน
ที่เพียงพอ และม่ันคง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้  

1)  การพัฒนาระบบการอนุญาตออนไลน์โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเริ่มพัฒนา
ระบบการอนุญาตออนไลน์กิจการพลังงานที่ได้รับการจดแจ้งยกเว้นโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เพ่ือให้การบริการ
ออกใบอนุญาตแบบ One Stop Service ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
บูรณาการการให้บริการจดแจ้งยกเว้นกับศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือภาคธุรกิจ             
Biz Portal ตามแนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing 
Business Portal) ของส านักงาน กพร. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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2)  ปรับปรุงระบบและทบทวนกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการอนุญาตกิจการก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือให้สอดคล้องกับกับสภาพธุรกิจและการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องจากการ
ปรับปรุงระบบและทบทวนกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการอนุญาตกิจการไฟฟ้าที่ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการไป
แล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3)  ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการ
ให้บริการ  

2.1  เป้าหมาย 

(1)  โครงสร้างค่าบริการพลังงานได้รับการทบทวนทุก 2-5 ปี 

(2)  จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

(3)  ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

2.2 ตัวชี้วัด 

(1)  ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ได้รับการพิจารณาและแจ้ง
ผู้ร้องเรียน 

(2)  ร้อยละความพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการพลังงาน มาตรฐานคุณภาพ
บริการไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า 

2.3 กลยุทธ์ 

(1)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ให้มีความ
โปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้   

1)  ออกประกาศก าหนดแบบรายงานการบัญชีและการเงินกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ (Account Unbundling) ตามมาตรฐานสากล (USOA) เพ่ือใช้ในการก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน
ต่อเนื่องจากการออกประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินส าหรับ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินตาม
คู่มือบัญชีไฟฟ้า และข้อมูลก ากับอัตราค่าบริการพลังงานเพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์และก าหนด
มาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น COVID-19 

2)  ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2565-2568 เพ่ือก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและประกาศใช้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

3)  จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) หลังจากที่ได้ผลการทดสอบโครงการ ERC Sandbox และข้อเสนอแนะแนวทางการ
ก ากับกิจการพลังงาน ในกลุ่ม Desk Study ประเภท โครงการ Peer-to-Peer Energy Trading และ Bilateral 
Energy Trading ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4)  ทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้แนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่เปิดให้มีกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper รายใหม่) มากราย 
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รวมทั้งการก าหนดอัตราค่าบริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าบริการสถานีแอลเอ็นจี เพื่อให้ต้นทุนการ
จัดหาเหมาะสมยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้พลังงาน  

(2)  ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลา และการ
ให้บริการที่ท่ัวถึง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการก๊าซธรรมชาติ และก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการส าหรับผู้รับใบอนุญาตบริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operator: TSO) เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกประเภทใบอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติ  

2)  ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ 

3)  ทบทวนมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3- ประเภทที่ 5 ได้แก่ 
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ต่อเนื่องจากการทบทวนมาตรฐานสัญญาการให้บริการ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1- ประเภทที่ 2 ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

4)  ก าหนดมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6-ประเภทที่ 8 ได้แก่  
องค์กรไม่แสวงหาก าไร การสูบน้ าเพ่ือการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1  เป้าหมาย 

ก ากับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.2  ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการแข่งขันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.3  กลยุทธ์  

(1)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการวิเคราะห์การพัฒนาตลาด
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติในอนาคต ตลอดจนวางระบบ
ข้อมลู (Data Platform) เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงาน เพ่ือรองรับการเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้น
ในอนาคต ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเริ่มโครงการน าร่องโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน าเข้า 
LNG และการอนุญาตให้มีผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) มากราย  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
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  

(1)  จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้  

1) ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) เพ่ือ
รองรับการเปิดให้บุคคลที่สามจ านวนมากรายสามารถใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศ รวมทั้งพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของผู้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดในมาตรา 81 และ TPA Regime ที่ กกพ. ก าหนด 

2) ทบทวนข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจน
ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้บุคคลที่สามใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยน าผลศึกษาจากการ
ทดสอบในโครงการ ERC Sandbox มาประกอบการพิจารณาเพ่ือรองรับแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ Peer-to-Peer 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

5.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.3 กลยุทธ์  

(1)  ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้
พลังงาน โดยส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาตตามแผนการตรวจ
ติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน และสามารถใช้งานระบบข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Digital Platform) ที่เริ่มด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้  

2) ออกหลักเกณฑ์การก ากับการสั่งจ่ายของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน เพ่ือก ากับศูนย์
ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานในการบริหารระบบพลังงานให้มีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งก ากับการสั่งจ่ายให้เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบพลังงาน 

3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามมาตรา 97 (4)  



36 
 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

6.1 เป้าหมาย 

ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตต่อ
กระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3 กลยุทธ์และการด าเนินงาน 

(1) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน โดยส านักงาน กกพ. จะด าเนินการ ดังนี้  

1) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและให้ค าปรึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ
กิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งการปรับอัตราค่าไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้
พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมั่นใจการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และให้การสนับสนุนการก ากับกิจการพลังงาน 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อร้องเรียน 

3) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 
97 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีกรอบงบประมาณรายจ่ายที่ประมาณการไว้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 22,403 ล้านบาท เพ่ือชดเชยและอุดหนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาสหรือการให้บริการอย่างทั่วถึง พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าภายใต้
โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ได้ปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการสู่ชุมชน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และส าหรับ
การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะเป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด
รายละเอียดตามภาคผนวก 2  

4) ยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องสิทธิ และการเข้าถึงประโยชน์จาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97 (3) ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม โดยจะน าร่อง 4 พ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขยายผลเพ่ือต่อยอดในปีถัดไป และวางระบบการ
ตรวจติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)  

5) สร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้า ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน 
“พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” การก ากับกิจการไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและ การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง (Action)  



37 
 

วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงาน
ทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย 

(1)  ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100 

(2)  นักเรียนและนักศึกษาส่งโครงงานประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนเข้าประกวดทุก
ภาคของประเทศ 

7.2 ตัวชี้วัด 

(1)  ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน 

(2)  ระดับความส าเร็จการจัดประกวดโครงงานประหยัดพลังงานของนักเรียนและนักศึกษา 

7.3 กลยุทธ์  

(1)  พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่ 
แนวโน้มการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอน (Decarbonisation) แนวโน้มการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล 
(Digitalization) และแนวโน้มการกระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization)  

1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้า ตลอดจนให้ค าแนะน าและส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท โดยน าข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาภายใต้โครงการ ERC Sandbox รวมทั้ง
ผลการศึกษาและวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า มาตรา 97(4) มาปรับใช้ 

2) ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนการศึกษา วิจัยตามมาตรา 97(4) รองรับการพัฒนา
งานก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมให้การประกอบกิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และ Technology Digital รองรับการบริหารจัดการพลังงานจากการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

3) สนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

4) เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 
97(4) ที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง 

(2)  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยส านักงาน กกพ. จะด าเนินการให้ความรู้ ความตระหนักให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ  
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วัตถุประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1  เป้าหมาย 

ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2  ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับใช้พลังงานทดแทนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์  

(1)  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อให้การประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1) ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาและ
ศึกษาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าในต่างประเทศ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวให้มีมาตรฐานสากล ตลอดจน
เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ส าหรับเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กร ผ่านกรณีศึกษา Best Practices ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือด้านการก ากับกิจการพลังงานในรูปแบบ Reimbursable Advisory Services (RAS) ของ World bank 

2) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและสาธารณสุขของรัฐ ในพ้ืนที่
ห่างไกลสายส่งหรือพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) 

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1  เป้าหมาย 

(1)  ระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล 

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

(3)  กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน  

(4)  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล  

(5)  บุคลากรเป้าหมายของส านักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  

(6)  บุคลากรส านักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร  

9.2 ตัวชี้วัด 

(1)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. ให้มีมาตรฐานสากล  

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

(3)  ระดับความส าเร็จการปรับปรุงกฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

(4)  ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล 
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(5)  ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมร้อยละ 100 

9.3 กลยุทธ์  

(1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 

1)  พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001 ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2)  พัฒนากระบวนการในการออกกฎหมายว่าด้วยการก ากับกิจการพลังงานทั้งระบบ เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดย ส านักงาน กกพ. 
จะประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองที่ กกพ. ประกาศใช้มาแล้ว 5 ปี และออกกฎหมายล าดับรองให้ครบถ้วนตาม          
ที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนด ตลอดจนจะศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดท าข้อเสนอปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3)  ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) รองรับเป้าหมายการ
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการก ากับกิจการพลังงานภายในปี พ.ศ. 2567 ตามแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน
ระยะที่ 4 และกฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีงานส าคัญ ดังนี้ 

ก. พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการก ากับ ERC Data Sharing Platform  

ข. พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบการอนุญาตออนไลน์ประเภทกิจการ
พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ระบบข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี ระบบข้อมูล 
การบังคับคดี และระบบรับเรื่องร้องเรียน (E-Petition)  

ค. ก าหนดแนวปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน เพ่ือ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญต้องปฏิบัติตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยส านักงาน กกพ. จะจัดท าแผนการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการก าหนด
กระบวนการเพ่ือการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับพนักงานในองค์กร 

ง. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของอาคารส านักงาน กกพ. แห่งใหม่ 
(Smart Office) ประกอบด้วย ห้อง Data Center ระบบ IT Infrastructure (Server Network Client) ระบบ 
Building management เพ่ือให้อาคารส านักงาน กกพ. แห่งใหม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพรองรับการท างานในรูปแบบขององค์กรดิจิทัล 

จ. พัฒนาระบบการให้บริการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพ่ือเป็นการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

(2)  พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  

1)  ทบทวนแผนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) 

2)  จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพและจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งหลังจากที่
ได้ก าหนดสมรรถนะพนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ 
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3)  ปรับปรุงระบบการคัดเลือกพนักงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณภาพรองรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

4)  ประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นความรู้เชิงลึกในงานด้านการก ากับกิจการพลังงาน และ Digital literacy เพ่ือ
รองรับการก ากับกิจการพลังงานเชิงรุกและการปรับตัวองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

5)  จัดท าองค์ความรู้งานก ากับกิจการพลังงาน เช่น ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

6)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กรและการสื่อสารจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

4.2  งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กกพ. ได้พิจารณางบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือตอบสนองภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) 
ของส านักงาน กกพ. โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 892.379 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายด้าน
บุคลากร จ านวน 266.122 ล้านบาท รายจ่ายด้านการจัดการและบริหารส านักงาน จ านวน 405.451 ล้านบาท 
รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 81.027 ล้านบาท โดยมีงบประมาณในการจัดหาสถานที่อาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
จ านวน 75.000 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 2.500 ล้านบาท รายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 25.778 และ 
รายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 111.500 ล้านบาท  

รูปภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งตามประเภทรายจ่ายของส านักงาน กกพ. 

 

สรุปงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณ จ านวน 111.500 ล้านบาท  ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
การฯ 

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ท่ี 2  ปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้ง
ด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ 

กลยุทธ์: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ) ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
(1) โครงการศึกษาวิเคราะห์และก ากับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA  
(2) ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ 

10.000 
 

5.000 
5.000 

วัตถุประสงค์ท่ี 5  ส่งเสริมให้
การประกอบกจิการพลังงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และเปน็ธรรมต่อผู้รับ
ใบอนญุาตและผู้ใช้พลงังาน 

กลยุทธ์: ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 
(1) โครงการตรวจสอบติดตามตามเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (Post-COD Audit) ระยะที่ 2 

12.000 
 

12.000 
 

วัตถุประสงค์ท่ี 6 ปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน
ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม 
เข้าถึง ใช้ และจัดการด้าน
พลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน 
ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุก
ขั้นตอน 
(1) โครงการบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

35.500 
 
 

35.500 

วัตถุประสงค์ท่ี 9 
บริหารจัดการองค์กรท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพด้านการก ากับกจิการ
พลังงาน 

กลยุทธ:์ พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชพี 
(1) โครงการการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 ระยะที่ 2 
(2) โครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 ระยะที่ 3 
(3) โครงการจ้างศึกษาและประเมนิผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
(4) โครงการศึกษาและจัดท าแนวปฏิบัติมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน 
(5) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ของอาคารส านักงาน กกพ. แห่งใหม่ (Smart Office) 
(6) โครงการจ้างขยายขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources 
Planning (ERP)  
(7) โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566) 
ส านักงาน กกพ. เพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ และรองรับการย้ายส านักงาน กกพ. 
แห่งใหม ่
(8) โครงการพัฒนาระบบช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

54.000 
 
 

0.500 
0.500 

 
20.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
15.000 

 
3.000 

 
 
 

5.000 
งบประมาณรวม 111.500 

(2)  ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3) 
ประมาณ 932.419 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

 



42 
 

รายละเอียด 
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 

25631/ 25642/ 

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2.830 1.030 

1.1 ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 2.495 0.415 

1.2 การต่อ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 0.335 0.615 

2. ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปี 933.734 930.440 

2.1 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 665.474 651.821 

2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 268.260 278.619 

3. รายได้อื่นๆ อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ กกพ. 11.200 0.949 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า - - 

3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและรายได้อื่นๆ 11.200 0.949 
รวมท้ังสิ้น 947.764 932.419 

หมายเหตุ: 
1/ ปีงบประมาณ 2563 เป็นรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ใน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 947.764 ล้านบาท (ครม. เห็นชอบประมาณการ

รายได้จ านวน 948.751 ล้านบาท)  
2/ ปีงบประมาณ 2564 เป็นประมาณการรายได ้

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 25631/ ปีงบประมาณ 2564  

เปลี่ยนแปลง* 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

 1. รายได้ 947.764 
 

932.419  -1.62 
 2. รายจ่าย 868.191 100.00 892.379 100.00 2.79 
   2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร2/ 264.128 30.42 266.122 29.82 0.75 
   2.2  รายจา่ยการจดัการและบรหิารส านักงาน3/ 348.824 40.18 405.451 45.43 16.23 
   2.3 รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน4/ 151.533 17.45 81.027 9.08 -46.53 
   2.4 รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน5/ 2.500 0.29 2.500 0.28 0.00 
   2.5 รายจ่ายอื่นๆ6/ 15.306 1.76 25.778 2.89 68.42 
   2.6 รายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ 85.900  9.89 111.500 12.49 29.80 
 3. รายได้ส่งคลัง (ประมาณการ) 80.224 

 
40.040   

   หมายเหต:ุ  
1/ รายไดท้ี่คาดว่าจะจัดเก็บได้และรายจ่ายที่คาดว่าจะใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 
3/ รายจ่ายการจัดการและบริหารส านักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4/ รายจ่ายงบลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ 
ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
5/ รายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
6/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ และงบกลางส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการ
ส านักงาน กกพ. เป็นการถาวร แทนการเช่าพ้ืนที่อาคารในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตแบบ One Stop Service ในอนาคต ปัจจุบัน 
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน กกพ. ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.             
2557-2562 ไว้จ านวน 831.21 ล้านบาทเพ่ือด าเนินการดังกล่าว และส านักงาน กกพ. จะจัดสรรงบประมาณส าหรับ
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การตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC Version 2009 เพ่ิมเติมอีก 0.21 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

รายการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินการ 
2557-2562 2563-2564 2565 รวม 

1 การประกวดแบบ 0.750 - - 0.750 เบิกจ่ายแล้ว 
2 การออกแบบ 18.670 - - 18.670 เบิกจ่ายบางส่วน 
3 การควบคุมงานจ้างก่อสร้าง 26.000 - - 26.000 ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ และ

ก่อหนี้ผูกพันวงเงิน 25.800 ล้าน
บาท 

4. การก่อสร้างอาคารส านักงาน 
พร้อมตกแต่งภายใน 

650.000 - - 650.000 ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2563 โดยมีก าหนดการ
แล้วเสร็จ 18 กันยายน 2565 และ
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน 618.198 
ล้านบาท  

5. อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพหอ้ง
ประชุม 

30.000 - - 30.000 จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

6. ค่าอุปกรณ์ด้าน IT / ห้อง server 64.000 - - 64.000  
7. ห้องศูนย์ข้อมูลพลังงาน 40.000 - - 40.000  
8. การจ้างท่ีปรึกษาตรวจสอบ/
รับรองเกณฑ์ Leed 

1.790 - 0.210 2.000  

กรอบงบประมาณรวม 831.210 - 0.210 831.420  
หมายเหตุ : กรอบงบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. จ านวน 831.42 ล้านบาท เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

ส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณ 653.00 ล้านบาท และได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขตไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 วงเงินรวม 271.300 ล้านบาท เพ่ือจัดหา
ที่ดินจ านวน 8 เขต และก่อสร้างส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 3 เขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาที่ดินให้มีความ
เหมาะสมทั้งด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเป็นการถาวร 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 75.000 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้าง
อาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต เพ่ิมเติมอีกจ านวน 3 เขต และส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณสะสมเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 เพ่ือจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. 
ประจ าเขตให้ครบทั้ง 13 เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ทั้งนี้ กรณีที่ส านักงาน กกพ. จะต้องด าเนินการตามภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือด าเนินการ
โครงการต่างๆ ตามนโยบายของส านักงาน กกพ. หรือตามนโยบายรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ ส านักงาน กกพ. 
จะถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

(ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามภาคผนวก 4) 



 



ภาคผนวก 1 แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) 
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แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ.2563 - 2565) 

 

1. วิสัยทัศน์ 

“ก ากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” 

2. พันธกิจ 

(1) ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรพลังงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบำยรัฐ 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และ 
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

(3) ส่งเสริมสังคมและประชำชนให้มีควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนกำรจัดกำรและตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำน 

(4) พัฒนำองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การก ากับกิจการพลังงาน 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) ของส ำนักงำน กกพ.
ประกอบด้วย 9 วัตถุประสงค์หลัก โดยมี เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแต่ละวัตถุประสงค์ สรุปดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

1.1 เป้าหมาย 

(1) กำรออกใบอนุญำตมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ี กกพ. ก ำหนด 

(2) ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องมีควำมเชื่อถือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 60 

1.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) 

(2) ร้อยละของควำมเชื่อถือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 
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1.3 กลยุทธ์ 

(1) เพ่ิมศักยภำพกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนด้ำนพลังงำนให้มีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  

1) พัฒนำบุคลำกรด้ ำนกำรวิ เครำะห์  และกำรจัดท ำข้อเสนอแนะต่อแผน 
ด้ำนพลังงำน รวมทั้งจัดท ำคู่มือหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนำพลังงำน 

2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรเสนอแนะด้ำนนโยบำยให้ทันสมัย มีควำมครบถ้วน เชื่อถือได้ และสำมำรถใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรอนุญำต ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน เป็นต้น 

3) ปรับปรุงแผนประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง รวมทั้ง
ส ำรวจควำมน่ำเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ทุกสองป ี

(2) ปรับปรุงระบบกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีพลังงำนที่
เพียงพอ และมั่นคง  

1) ปรับปรุงระบบกำรอนุญำตทั้งระบบกำรออกใบอนุญำตให้สอดคล้องตำมขนำด
โรงไฟฟ้ำและประเภทเชื้อเพลิง และกำรด ำเนินงำนตำมเงื่อนไขอนุญำตที่ก ำหนด รวมทั้งปรับปรุงกำรให้บริกำร  
กำรออกใบอนุญำตให้มีประสิทธิภำพ 

2) บู รณำกำรกำรท ำงำนในด้ำนกำรจัดหำพลั งงำน กำรก ำหนดมำตรฐำน 
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน และอัตรำค่ำบริกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้ง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกิจกำรด้ำนพลังงำนและนโยบำยรัฐบำล 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และประกำศที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
ให้ชัดเจนและทันสมัย 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย 

(1) โครงสร้ำงค่ำบริกำรพลังงำนได้รับกำรทบทวนทุก 2-5 ปี 

(2) จ ำนวนข้อร้องเรียนของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรได้รับกำร
พิจำรณำและแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

(3) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพอใจต่อคุณภำพบริกำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 และมำตรฐำนคุณภำพ
บริกำรไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด รวมทั้งคุณภำพไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
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2.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำบริกำรพลังงำน 

(2) ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำและ
แจ้งผู้ร้องเรียน 

(3) ร้อยละควำมพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรพลังงำน มำตรฐำนคุณภำพ
บริกำรไฟฟ้ำ และคุณภำพไฟฟ้ำ 

2.3 กลยุทธ์ 

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน (ไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติ) ให้มี
ควำมโปร่งใส และได้มำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น 

1) ก ำกับดูแลกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรทั้ งด้ำนต้นทุนและอัตรำผลตอบแทน 
ตำมมำตรฐำนสำกล ให้อัตรำค่ำบริกำรอยู่ในระดับที่ประชำชนและผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถรับภำระได้  รวมทั้ง
ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดท ำบัญชีให้สำมำรถก ำกับกิจกำรพลังงำนให้สอดคล้องตำมแบบสำกล 

2) ปรับปรุงแนวทำงกำรสื่อสำร และก ำกับให้ผู้รับใบอนุญำตประกำศเผยแพร่อัตรำ
ค่ำบริกำรให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึงและเป็นระบบ 

(2) พัฒนำกำรก ำกับด้ำนคุณภำพบริกำร (ไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติ) เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
บริกำรที่ได้มำตรฐำนและท่ัวถึง 

1) ก ำกับดูแลคุณภำพกำรให้บริกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งด้ำนกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรได้ทันเวลำ และ 
กำรให้บริกำรที่ทั่วถึง 

2) ทบทวนและปรับปรุง มำตรฐำนสัญญำกำรให้บริกำร รวมทั้ งก ำกับสัญญำ 
กำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทาง
มิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย 

ก ำกับกำรส่งเสริมกำรแข่งขันได้ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

3.2 ตัวชี้วัด 

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรแข่งขันตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

 



47 

 

3.3 กลยุทธ์ 

(1) เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนพลังงำน 

1) ศึกษำแนวทำงกำรก ำกับกิจกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติให้สนับสนุนกำรแข่งขัน 

2) จัดท ำระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรประกอบกิจกำร
พลังงำนที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  ใช้งำนง่ำย และเพียงพอต่อกำรใช้ประกอบกำรวำงแผน และลงทุนของ
ผู้ประกอบกำร และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.1 เป้าหมาย 

ประกำศหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำแก่บุคคลที่สำม
ภำยในปี 2564 

4.2 ตัวช้ีวัด 

ระดับควำมส ำเร็จกำรประกำศหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำแก่บุคคลที่สำม 

4.3 กลยุทธ์ 

(1) จัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของระบบโครงข่ำยเพ่ือให้มีมำตรฐำนบริกำรระดับสำกล 

1) ทดลองใช้ข้อก ำหนดกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Third Party 
Access :TPA) ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

2) จัดท ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอใช้และเชื่อมต่อไฟฟ้ำ  และบูรณำกำร 
ข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

3) จัดท ำหลักเกณฑ์กำรคิดอัตรำค่ำบริกำรในกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ ำยของ
กำรไฟฟ้ำ (Wheeling Charge) ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

4) ทบทวนมำตรฐำนด้ำนควำมม่ันคงระบบโครงข่ำย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ำยพลังงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล 
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วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

5.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

5.2 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่มีแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

5.3 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญำตและผู้ใช้
พลังงำน 

1) จัดท ำประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : Cop) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำร
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ให้ครบถ้วนทุกประเภทเชื้อเพลิง และพิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำน  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไข ตำมมำตรำ 51 และมำตรฐำนทำงวิศวกรรมตำมมำตรำ 72 และมำตรำ 89 
ของ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 อย่ำงครบถ้วน 

2) วำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกอบกิจกำรพลังงำนตำมใบอนุญำต  
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3) ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำนไฟฟ้ำแก่ผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง 

4) ทบทวนกำรประเมินประสิทธิภำพและตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำร
พลังงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ
ผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ 
ทุกฝ่าย 

6.1 เป้าหมาย 

ผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น ประชำชน และผู้รับใบอนุญำตมีควำมพอใจต่อกระบวนกำร
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น ประชำชน และผู้รับใบอนุญำต 
ต่อกระบวนกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
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6.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชำชน และผู้รับใบอนุญำตมีส่วนร่วมได้อย่ำงครบถ้วนทุกขั้นตอน 

1) ปรับปรุงระเบียบด้ำนกำรมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งระดับกำรให้ข้อมูล กำรให้
ข้อคิดเห็น กำรร่วมด ำเนินงำน และกำรร่วมติดตำมและประเมินผล 

2) สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ COP EIA/ EHIA รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพ
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกระบวนมีส่วนร่วมของประชำชนให้กับคณะกรรมกำรผู้ใช้พลังงำนประจ ำเขต (คพข.) และ
ส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต 

3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพ้ืนที่ประกำศให้มีประสิทธิภำพ
และสำมำรถยกระดับกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ประกำศตำมวัตถุประสงค์  
ของ พ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 มำตรำ 97(3) 97 (5) และ 97(6) ให้มีมำตรฐำนสูงกว่ำพ้ืนที่
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย 

(1) ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรประกอบกิจกำรร้อยละ 100 

(2) นักเรียนและนักศึกษำส่งโครงงำนประหยัดพลังงำนหรือใช้พลังงำนหมุนเวียน 
เข้ำประกวดทุกภำคของประเทศ 

7.2 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน 

(2) ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดประกวดโครงงำนประหยัดพลังงำนของนักเรียนและนักศึกษำ 

7.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนำระบบกำรก ำกับให้ผู้ประกอบกำรใช้ทรัพยำกรในกำรประกอบกิจกำรพลังงำน
อย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ รองรับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงำนที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่  
แนวโน้มกำรลดลงของปริมำณก๊ำซคำร์บอน (Decarbonization) แนวโน้มปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) 
และ แนวโน้มกำรกระจำยศูนย์พลังงำน (Decentralization) 
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1) ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน และน ำวิธีกำร Sandbox มำศึกษำรูปแบบธุรกิจกำรประกอบกิจกำรพลังงำนที่ประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร  

2) สนับสนุนกำรศึกษำวิจัย ทดลอง และพัฒนำกำรใช้พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรใน
กำรประกอบกิ จกำร ไฟ ฟ้ำที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ  และมี ผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อมน้ อยสอดคล้ อ งกั บ 
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนำคต รวมทั้งกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง 

(2) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนหมุนเวียน  

1) สนับสนุนกำรวิจัย ทดลอง และพัฒนำกำรประหยัดและกำรอนุรักษ์พลังงำน เช่น 
กำรสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนและนักศึกษำในทุกภูมิภำคจัดท ำโครงงำนที่เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนหรือใช้
พลังงำนหมุนเวียน รวมทั้งกำรจัดประกวดโครงงำนที่ให้ทุนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกำรได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำรประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำแหล่งพลังงำนหมุนเวียนเพ่ือให้กำรประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดหำไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนให้มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

2) สนับสนุนกำรศึกษำมำตรกำรด้ำนรำคำ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 
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วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1 เป้าหมาย 

(1) ระบบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน กกพ. มีมำตรฐำนสำกล 

(2) มีข้อมูลเพื่อกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนพร้อมใช้ภำยในปี 2563 

(3) ระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนของส ำนักงำน กกพ. และเป็นศูนย์
ข้อมูลด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนแห่งชำติแล้วเสร็จภำยในปี 2567 

(4) กฎหมำยรองรับกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำนให้แล้วเสร็จภำยในปี 2563 

(5) ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้แล้วเสร็จภำยในปี 2563 

(6) บุคลำกรเป้ำหมำยของส ำนักงำน กกพ. ได้รับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ร้อยละ 100 ทุกปี 

(7) ปรับปรุงบทบำทและขวัญก ำลังใจบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขตให้แล้วเสร็จ
ภำยในปี 2563 

(8) บุคลำกรส ำนักงำน กกพ. มีควำมรักและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

9.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน กกพ.  ให้มี
มำตรฐำนสำกล  

(2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำข้อมูลเพ่ือกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนพร้อมใช้ภำยใน 
ปี พ.ศ. 2563 

(3) ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำนแห่งชำติภำยในปี พ.ศ.  2567 

(4) ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุงกฎหมำยรองรับกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำน 

(5) ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 

(6) ร้อยละบุคลำกรเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอบรม 

(7) ระดับควำมส ำเร็จกำรปรับปรุงบทบำทและขวัญก ำลังใจบุคลำกรส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำเขต 

(8) ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรักและผูกพันต่อองค์กร 
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9.3 กลยุทธ์ 

(1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้
ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออำชีพ 

1) สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนให้เป็นสำกล 

2) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีระบบบริหำรและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำมแนวทำง พ.ร.บ. กำรบริหำรและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เผยแพร่สำรสนเทศต่อ
สำธำรณะชน และมีเป้ำหมำยเป็นผู้น ำด้ำนข้อมูลระดับประเทศ 

3) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยให้รองรับกำรแข่งขันทั้งในระดับพระรำชบัญญัติ  และ
ระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับธุรกิจภำคพลังงำนรูปแบบใหม่และนโยบำยภำครัฐ 

(2) พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 

1) พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นระบบและมีมำตรฐำน เช่น โครงสร้ำง
ต ำแหน่งงำน โครงสร้ำงเงินเดือน และกรอบอัตรำก ำลัง เป็นต้น รวมทั้งน ำระบบกำรประเมินผลงำนเจ้ำหน้ำที่ และ
ผู้บริหำรแบบใหม่มำใช้ เช่น กำรประเมินแบบ 360 องศำ และกำรประเมินด้วยเทคนิค Effective performance 
feedback เป็นต้น 

2) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึ้นด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น จัดหลักสูตรอบรมพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน   
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนำควำมรู้เชิงลึกด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนและควำมรู้ เฉพำะด้ำน จัดหลักสูตรอบรม 
กำรท ำงำนเป็นทีมและวิธีสร้ำงทีมงำนคุณภำพ และประสำนควำมร่วมมือในโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นต้น 

3) ปรับปรุง และทบทวนบทบำทของบุคลำกรของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขตเกี่ยวกับ
กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และกำรบริหำรงำนกองทุนให้ชัดเจนและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เช่น จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (career path) และควำมมั่นคงในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร เป็นต้น 

4) เสริมสร้ำงวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลขององค์กรให้ส ำนักงำน กกพ. มี
ภำพลักษณ์ที่ดีและบุคลำกรมีควำมผูกพันในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมกำรปลูกจิตส ำนึก  สร้ำงค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใสและจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรมตำมแผนเสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำม
ผูกพัน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ และร่วมกัน
ระดมควำมเห็นข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
 



 



ภาคผนวก 2 
การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 
แห่งพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 
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การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในส านักงานคณะกรรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ก าหนดภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พร้อมเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และมีการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน กกพ. ได้มีการจัดเก็บรายได้และใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

กกพ. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2563-2567) เพ่ือเป็นกรอบการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2563-2567) 
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ส านักงาน กกพ. บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ าแนกตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้ 

1. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1)  เพ่ือชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพ่ือสงเสริมนโยบายในการ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยออกค าสั่งเพ่ือให้มีการอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้
ให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง และการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส  

2. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (2) เพ่ือชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้า
แพงขึ้นจากการที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระท าการฝาฝนมาตรา 87 วรรคสอง โดยที่ผ่านมายังไม่
ปรากฏกรณีผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด าเนินการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. จะ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป 

3. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) เพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยด าเนินการผ่านระเบียบและค าสั่งที่ กกพ. ก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. 
ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งเน้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ (2) การสร้างประโยชน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืน (3) 
การเพ่ิมระบบธรรมาภิบาลความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของส านักงาน 
กกพ.  

4. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ด าเนินการโดยออกประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และมีกรอบการด าเนินงาน 4 
แผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) แผนงาน
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
(3) แผนงานศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (4) แผนงานการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

5. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) เพ่ือส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความ
ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง ด าเนินการ
โดยออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และมี
กรอบการด าเนินงาน 5 แผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานส่งเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (2) แผนงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึก 
และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (3) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านไฟฟ้า (4) แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่
ปกติด้านไฟฟ้า และ (5) แผนงานการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

6. การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน (2) ส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเยียวยาหรือ
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บรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า และ (3) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่น  

ส านักงาน กกพ. ได้จัดท าประมาณรายได้และประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส าหรับใช้ในการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนด รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงประมาณการรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณการรายได้ (ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรา 97(1)  14,970.11 14,874.00 
เงินชดเชยรายได ้(ใช้อัตราตามค าสั่ง กกพ. ปี พ.ศ. 2563) 14,874.38 14,874.00 
เงินอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 95.73 - 

มาตรา 97(2)  - - 
มาตรา 97(3)  2,894.69 2,879.63 
มาตรา 97(4)  1,107.27 1,080.41 
มาตรา 97(5)  450.62 444.37 
มาตรา 97(6)  157.25 151.56 
รวมมาตรา 97(1) - 97(6) 19,579.94 19,429.97 
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 รวมประมาณการดอกเบี้ยรับปี 2562  

ตารางแสดงประมาณการรายจ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงคก์องทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณการรายจ่าย (ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรา 97(1) (1) 17,241.66 16,420.42 
    เงินชดเชยรายได้  14,874.00 14,874.00 
    เงินอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 2,367.66 1,546.42 
มาตรา 97(2) - - 
มาตรา 97(3) 3,190.68 3,220.00 
มาตรา 97(4)* 1,706.65 1,930.00 
มาตรา 97(5)* 609.50 610.00 
มาตรา 97(6)* 189.76 222.86 
รวมมาตรา 97(1) - 97(6) 22,938.25 22,403.28 
หมายเหตุ : ประมาณการรายจ่ายตามมาตรา 97(3)-97(6) จะประกอบด้วย เงินรายได้รับจากปีก่อนหน้า และประมาณการเงินคงเหลือสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 

2563 เพื่อน ามาสมทบในปี 2564 

 การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะใช้ส าหรับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไม่สามารถน ามาใช้บริหารจัดการ
ส านักงาน กกพ. ได้ 



 



ภาคผนวก 3 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย
การก าหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน 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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ภาคผนวก 4 งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 



รายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน (บาท)

1. รายจ่ายดา้นบุคลากร  266,122,300.00

    1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อ่ืนของ กกพ. 21,750,000.00
    1.2 เงินเดอืนของพนักงานและลูกจ้าง 210,481,500.00
    1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดอืน 2,904,000.00
    1.4 ค่าตอบพิเศษรายปี 30,986,800.00

2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารส านักงาน  405,451,067.86
    2.1 ค่าตอบแทน 25,085,500.00
              2.1.1 ค่าเบีย้ประชุม 17,368,800.00
              2.1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 4,200,000.00
              2.1.3 ค่าเช่าท่ีพัก 3,000,000.00
              2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น 516,700.00
    2.2 ค่าใชส้อย 349,660,327.86
              2.2.1 ค่าประกันสุขภาพของ กกพ. 210,000.00
              2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 3,105,000.00
              2.2.3 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วนนายจ้าง 19,659,200.00
              2.2.4 ประกันสุขภาพหมู่ 8,586,000.00
              2.2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 1,740,000.00
              2.2.6 ค่ารักษาพยาบาลส่วนท่ีเกินจากประกันสุขภาพ 60,000.00
              2.2.7 ค่าเบีย้ประกันชีวิตและอุบติัเหตุ 1,623,100.00
              2.2.8 บ าเหนจ็ตอบแทน 26,481,873.00
              2.2.9 เงินสวัสดิการ 20,000,000.00
              2.2.10 ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 5,875,960.00
              2.2.11 ค่าเช่าอาคารส านกังาน/ส านกังานเขต 61,168,233.66
              2.2.12 ค่าเช่ารถยนต์ของส านกังาน/ส านกังานเขต (ผูกพัน 5 ป)ี 13,611,824.00
              2.2.13 ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน และเลขานกุาร กกพ. 25,573,320.00
              2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิติังานในประเทศ 28,353,063.00
              2.2.15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 44,082,220.00
              2.2.16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง 1,098,000.00
              2.2.17 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 901,000.00
              2.2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ 45,410,102.20
              2.2.19 ค่ารับรองและพิธีการ 425,000.00
              2.2.20 ค่าธรรมเนยีมต่ออายุสมาชิกข้อมูล 1,260,000.00
              2.2.21 ค่าภาษีและค่าธรรมเนยีม 382,000.00
              2.2.22 ค่าประกันภยัทรัพย์สินของส านกังาน 125,000.00
              2.2.23 ค่าประกันรถยนต์ 210,000.00
              2.2.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏบิติัการ 924,800.00
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รายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน (บาท)
              2.2.25 ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ 2,500,000.00

              2.2.26 ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนกิส์ 18,550,000.00

              2.2.27 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 3,582,000.00
              2.2.28 ค่าจ้างจัดท ารายงานประจ าปี 1,900,000.00
              2.2.29 ค่าเช่าอุปกรณ์ส านกังาน 5,291,232.00
              2.2.30 ค่าประกันภยัความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 2,500,000.00
              2.2.31 ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเหน็ 1,800,000.00
              2.2.32 ค่าใช้สอยอื่น 2,671,400.00
    2.3 ค่าวัสดุ 15,242,200.00
              2.3.1 วัสดุส านกังาน 3,060,000.00
              2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,011,600.00
              2.3.3 วัสดุงานบา้นงานครัว 943,600.00
              2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 198,900.00
              2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,812,400.00
              2.3.6 วัสดุหนงัสือ วารสาร และต ารา 857,400.00
              2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 490,800.00
              2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,006,000.00
              2.3.9 วัสดุอื่น 861,500.00
    2.4 ค่าสาธารณปูโภค 15,463,040.00
              2.4.1 ค่าไฟฟ้า 4,986,000.00
              2.4.2 ค่าน้ าประปา 97,440.00
              2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 1,544,400.00
              2.4.4 ค่าโทรศัพท์ส านกังาน 1,400,000.00
              2.4.5 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 1,356,000.00
              2.4.6 ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมและอื่นๆ 5,479,200.00
              2.4.7 ค่าบริการไอเย็น 600,000.00

3. รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน  81,027,400.00

    3.1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2,852,000.00
              3.1.1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 1,020,000.00
              3.1.2 เคร่ืองพร้ินเตอร์ 15,000.00
              3.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ 600,000.00
              3.1.4 เคร่ืองสแกนเอกสารแบบNetwork 200,000.00
              3.1.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 880,000.00
              3.1.6 เคร่ืองส ารองไฟ 137,000.00
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รายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน (บาท)
    3.2 ครุภณัฑ์ส านักงาน 2,155,500.00
              3.2.1 เคร่ืองท าลายเอกสาร 32,000.00
              3.2.2 เก้าอี้หอ้งประชุม 8,000.00
              3.2.3 เคร่ืองปรับอากาศ 300,800.00
              3.2.4 ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ล้ินชัก/ชั้นวางเอกสาร 135,200.00
              3.2.5 โต๊ะประชุม 7,000.00
              3.2.6 โทรศัพท์เคล่ือนที่ 67,500.00
              3.2.7 เคร่ืองฟอกอากาศ 1,565,000.00
              3.2.8 พัดลม 20,000.00
              3.2.9 รถเข็น 20,000.00
    3.3 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 161,700.00
              3.3.1 ตู้เย็น 29,700.00
              3.3.2 เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 15,000.00
              3.3.3 เคร่ืองดูดฝุ่น 14,000.00
              3.3.4 ผ้าม่าน 50,000.00
              3.3.5 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 3,000.00
              3.3.6 เคร่ืองอบจาน 50,000.00
    3.4 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 440,500.00
              3.4.1 เคร่ืองบนัทึกเสียง 40,500.00
              3.4.2 ไมโครโฟน 400,000.00
    3.5 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 252,700.00
              3.5.1 ชุดเคร่ืองเสียงสนาม 12,000.00
              3.5.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500.00
              3.5.3 กล้องวงจรปดิ 30,000.00
              3.5.4 โทรทัศนสี์ 168,200.00
    3.6 ครุภณัฑ์อ่ืน 165,000.00
              3.6.1 เคร่ืองตรวจวัดอากาศ 165,000.00
    3.7 ที่ดนิ อาคาร สิง่ก่อสร้าง 75,000,000.00
              3.7.1 ค่าจัดหาสถานที่ท าการส านกังาน กกพ. ประจ าเขต เปน็การถาวร 75,000,000.00
4. รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน  2,500,000.00

    4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 2,500,000.00

5. รายจ่ายอ่ืนๆ  137,278,100.00

    5.1 โครงการตามกลยุทธ์ 111,500,000.00

          5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใชพ้ลังงานทั้งดา้นอัตราค่าบริการและ
คุณภาพการให้บริการ

10,000,000.00

                   (1) โครงการศึกษาวิเคราะหแ์ละก ากับอัตราค่าบริการภายใต้ TPA 5,000,000.00

                   (2) ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟ้าและคุณภาพบริการก๊าซธรรมชาติ 5,000,000.00
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รายจ่าย/รายการ จ านวนเงิน (บาท)
          5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 5 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และเป็นธรรมตอ่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใชพ้ลังงาน

12,000,000.00

                   (1) โครงการตรวจสอบติดตามตามเง่ือนไขการอนญุาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
(Post-COD Audit) ระยะท่ี 2

12,000,000.00

          5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 6 : ปกป้องสิทธเิสรีภาพของผู้ใชพ้ลังงาน ชมุชนท้องถ่ิน ประชาชน และ
ผู้รับใบอนุญาตในการมสี่วนร่วม เขา้ถึง ใช ้และจัดการดา้นพลังงาน ภายใตห้ลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย

35,500,000.00

                   (1) โครงการบริหารจัดการส่ือสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

35,500,000.00

          5.1.4 วัตถุประสงค์ที่ 9 : บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมยั มปีระสิทธภิาพ และพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมอือาชพีดา้นการก ากับกิจการพลังงาน

54,000,000.00

                  (1) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 2) 500,000.00

                  (2) โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งเพื่อเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
(ระยะที่ 3)

500,000.00

                  (3) โครงการจ้างศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบญัญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550

20,000,000.00

                  (4) โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางปฏบิติัมาตรฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร์ด้านพลังงาน

5,000,000.00

                  (5) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอาคารส านกังาน กกพ. แหง่
ใหม่ (Smart Office)

5,000,000.00

                  (6) โครงการจ้างขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP) 15,000,000.00

                  (7) โครงการพัฒนาแผนปฏบิติัการดิจิทัล ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2564-2566) 3,000,000.00

                  (8) โครงการพัฒนาระบบช าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต 5,000,000.00

    5.2 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดงูานในตา่งประเทศ 23,778,100.00
              5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งพนกังานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ 6,000,000.00
              5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิติังานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ 17,778,100.00

    5.3 งบกลางส ารองจ่ายกรณฉีกุเฉนิหรือจ าเป็น 2,000,000.00

รวม 892,378,867.86
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หมายเหตุ: กรณีที่ส านกังาน กกพ. จะต้องด าเนนิการตามภารกิจที่จ าเปน็เร่งด่วน หรือด าเนนิการโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ
ส านกังาน กกพ. หรือตามนโยบายรัฐบาลระหว่างปงีบประมาณ ส านกังาน กกพ. จะถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปภีายใต้กรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปท่ีีได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี



จ ำนวนเงิน (บำท)
           1,030,000.00

           1,030,000.00

               190,000.00

               225,000.00

               575,000.00

                40,000.00

        930,440,293.75

        651,821,010.74

         194,778,018.98

           72,765,296.13

         264,663,847.99

           16,820,209.22

           29,916,388.42

           52,877,250.00

           20,000,000.00

           57,500,000.00

         123,300,000.00

           12,152,417.60

           85,666,865.41

               949,064.22

                          -   
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3.1 ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร

3.2 ค่าธรรมเนียมการจัดรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ยอดรวม         932,419,357.97

        278,619,283.01

2.2.1 กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลวเป็นก๊าซ

2.2.2 กิจการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ

2.2.3 กิจการค้าปลีกก๊าซฯ ผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซฯ

2.2.4 กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

3. รำยไดอ่ื้นๆ              949,064.22

2.1.3 กิจการผลิตไฟฟ้า เกิน 150 เมกะวัตต์

2.1.4 กิจการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

2.1.5 กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

2.1.6 กิจการระบบส่งไฟฟ้า

2.1.7 ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

2.2 ค่ำธรรมเนียมผู้ประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำตริำยปี

1.1.3 ค่าธรรมเนียมการต่อ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า

1.1.4 ค่าธรรมเนียมการต่อ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ

2. ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรพลังงำนรำยปี

2.1 ค่ำธรรมเนียมผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำรำยปี

2.1.1 กิจการจ าหน่ายไฟฟ้า

2.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้า เกิน 10 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์

ประมำณกำรรำยได้ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

รำยละเอียด
1. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

1.1 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ

1.1.1 ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เกิน 10 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์

1.1.2 ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
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