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บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการ
รายได้ประจ าปีงบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่  
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุปสาระส าคัญของแผนการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1. สถานการณ์และทิศทางพลังงาน  

การจัดท าแผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงาน กกพ. ได้ประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือน ามาทบทวนแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก ๙ วัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) พบว่า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวช้าอันเกิดจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การขับเคลื่อนภาคพลังงานยังคงต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต รองรับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตในรูปแบบ Next Normal ที่มีการท างานจากที่บ้าน (Work From Home) การด าเนิน
ธุรกิจออนไลน์ (Online business) สังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด (Cashless economy) และการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาสนับสนุนงานหลายๆ ด้าน ตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทภาคพลังงานของประเทศไทยในการลดการ
ปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ Carbon Neutral       
รวมทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ดังนั้น 
การพัฒนาพลังงานของประเทศไทย จึงมุ่งสู่การสร้างความม่ันคงทางพลังงานแบบยั่งยืน ค านึงถึงลดการปลดปล่อย
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการจัดหาพลังงานของประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น 
ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย  และส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งเน้นความรวดเร็ว
และความคุ้มค่าด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน 

๒. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

แผนการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงาน กกพ. มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล และ แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
(ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ                   
(Big Rock) ได้แก่ การอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง และการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า                   
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และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และกรอบแผนพลังงานชาติ
สรุปความท้าทายในการก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้   

2.1 การก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก และตอบสนองความคาดหวังหน่วยงานภายนอกทั้งภาค
นโยบาย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน ผู้ใช้พลังงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก ากับบนหลักบริการสาธารณะ โดยมี
เป้าหมาย “ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการ (Accessibility) ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ (Affordability) และระบบ
ไฟฟ้ามีความมั่นคงและเชื่อถือได้พร้อมในการให้บริการ (Availability)” และมีกลไกการก ากับอัตราค่าไฟฟ้า                    
ที่เหมาะสมมีมาตรฐานสากล  

2.2 ความพร้อมการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่มีการแข่งขันตามแนวทางการส่งเสริม                    
การแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 และการพัฒนาการก ากับการซื้อขายไฟฟ้าจากตลาดพลังงานหมุนเวียน
และตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีการแข่งขันในอนาคต ได้แก่ กฎระเบียบการก ากับ ข้อก าหนดตลาด และอัตราค่าบริการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 

2.3 พัฒนาระบบการตรวจติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบตรวจติดตามผ่านระบบดิจิทัล ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล  

2.4 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนางานก ากับกิจการพลังงาน และบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด 

2.5 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้มีมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาบุคลากรมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นพร้อมก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก 

3. ผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ดังนี้ 

3.๑ สรุปผลการด าเนินงานส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(๑) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 3 มาตรการ ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ านวน 23.70 ล้านราย 
คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,972 ล้านบาท 
และขยายมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum Charge) ตลอดจนก ากับค่าไฟฟ้าตามสูตรการ
ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยตรึง Ft ในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย 
ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย ต่อไปอีก 4 เดือน  

(๒) ออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ส าหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและส าหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 
โรงพยาบาล และสูบน้ าเพ่ือการเกษตร และ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)  
ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และนโยบายของรัฐ 
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(๓) ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรม Big Rock ในการ
อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง โดยปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และกฎหมายล าดับรองเพ่ือการ
อนุญาตแบบ One Stop Service (OSS) และพัฒนาระบบการให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน               
แบบ Online และด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในอนาคต โดยได้ก าหนดอัตราค่าบริการให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
และอยู่ระหว่างก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (TPA Framework)                
เพ่ือน าไปทดลองใช้ในโครงการ ERC Sandbox และน าข้อมูลจากโครงการดังกล่าวประกอบการทบทวนอัตรา                   
และหลักเกณฑ์เพ่ือประกาศใช้เป็นการทั่วไปในอนาคต ตลอดจนศึกษาแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าในตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Virtual PPA)  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  

(๕) ศึกษาแนวทางการก ากับเพ่ือพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนด           
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่จาก EV และและการบริหาร
จัดการพลังงานที่มีการใช้ ESS รวมทั้งแนวทางการก ากับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์  

(๖) ก ากับอัตราค่าไฟฟ้า โดยออกประกาศใช้คู่มือส าหรับการจัดท ารายงานการบัญชี                   
และการเงิน เพ่ือก ากับอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และก าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้า                  
พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้องกับนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568  

(๗) ก ากับอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ โดยก าหนดอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
ส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพ                
ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจ าปี 2564 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
และอยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๘) คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยส านักงาน กกพ. ด าเนินการ ดังนี้ ๑) ตรวจติดตามการ
ประกอบกิจการพลังงานและพัฒนาระบบข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์  
๒) ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการพลังงาน ๓) ออกประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า และทบทวน
มาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 – ประเภทที่ 5 และก าหนดแนวทางการดูแลมาตรฐาน
สัญญาการให้บริการไฟฟ้าให้ครบทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 4) ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและ                
ท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า                    
การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งการปรับอัตราค่าไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน 
ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับกิจการพลังงาน  

(๙) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ ๑) บริหารจัดการ
เงินชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้บริการไฟฟ้า   
อย่างทั่วถึงตามมาตรา ๙๗ (๑) เป็นเงิน 7,711 ล้านบาท ๒) กกพ. ได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจ าปี 2564 
ส าหรับกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓) จ านวน 56 กองทุน วงเงินรวม 2,919.24 ล้านบาท และได้อนุมัติโครงการ
ชุมชนในพ้ืนที่ประกาศ จ านวน 4,124 โครงการ วงเงินรวม 1,316.66 ล้านบาท 3) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (4) ก ากับการด าเนินโครงการเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97 (4) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 13 โครงการ วงเงิน 137.67 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินตามกรอบวงเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กกพ. อนุมัติ จ านวน 1,920 ล้านบาท และ ๔) ก ากับการด าเนินโครงการ
เพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตะหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าตามมาตรา 97 (5)               
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 26 โครงการ วงเงิน 476.468 ล้านบาท และ กกพ.                
ได้อนุมัติกรอบวงเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 600 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก าหนด
กรอบการสนับสนุนโดยจะมุ่งเน้นการขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน  

(๑๐) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรตามมาตราฐาน ISO 9001:2015 และเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(๑๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ และกฎหมายล าดับรองหมวดการอนุญาตและ                    
การบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๑๒) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พัฒนาระบบการให้บริการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแบบออน์ไลน์ พัฒนา ERC 
Data Sharing Platform เพ่ือใช้ในการก ากับกิจการพลังงาน พัฒนาระบบปฏิบัติการ ตลอดจนประเมินความเสี่ยง
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร และจัดท ามาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานในก ากับ 

(๑๓) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยทบทวนโครงสร้างต าแหน่งงาน และโครงสร้าง
เงินเดือน แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนการสืบทอดต าแหน่ง และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งเน้นความรู้เชิงลึกในงานด้านการก ากับกิจการพลังงาน               
และจัดท าองค์ความรู้พ้ืนฐานงานก ากับกิจการพลังงาน และการวิเคราะห์แผนด้านพลังงาน  

(๑๔) ก ากับการก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลางให้เป็นไปตามแผนงาน               
ที่ก าหนด โดยคาดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตจ านวน ๑๓ เขต ได้มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน โดยให้ออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารเฉพาะส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ๕ (อุบลราชธานี) ที่สามารถจัดหาที่ดินจากกรมธนารักษ์ได้จัดซื้อที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานเขตอีก 12 เขต ต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับได้มีการปรับบทบาท 
การด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ประจ าเขต และได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการมากขึ้น การจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตอาจไม่คุ้มค่าในการด าเนินการ  
ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. จะน าส่งเงินที่ได้กันไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ส าหรับการจัดหาสถานที่ 
ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขต จ านวน 271.300 ล้านบาท คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือให้รัฐบาลน าไปใช้
ในการด าเนินงานที่จ าเป็นต่อไป 

3.2 การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 932.419 ล้านบาท และคาดว่าจะ
เบิกจ่ายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของส านักงาน กกพ. จ านวน 892.379 ล้านบาท 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะน าเงิน
ส่งคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 40.040 ล้านบาท 
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4. แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กกพ. ในการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๓๔) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

4.๑ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความ
เป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง โดยจะด าเนินการดังนี้ (1) วิเคราะห์และให้ความเห็นแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา 
แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา แผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงาน โดย
ค านึงถึงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน (2) ก ากับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามนโยบายภาครัฐให้เป็นไปตามกรอบการจัดหาไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย                
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (3) จัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา ๓๑ (๔) ของพระราชบัญญัติฯ 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
มีพลังงานที่เพียงพอ และมั่นคง โดยจะด าเนินการดังนี้ (1) ทบทวนโครงสร้างการก าหนดประเภทใบอนุญาตการ
ประกอบกิจพลังงานใหม่รองรับรูปแบบธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต (2) ให้บริการอนุญาตการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าแบบ One Stop Service และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์บนบนเว็บไซต์และ Mobile Application ตลอดจนก าหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ และก าหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการอ านวยความสะดวกการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลตามเป้าหมายกิจกรรม                 
Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ (3) พัฒนาระบบการอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2564 และบูรณาการการให้บริการจดแจ้ง
ยกเว้นกับศูนย์กลางการบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือภาคธุรกิจ Biz Portal ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของส านักงาน กพร.                    
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ
การให้บริการ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) 
ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ออกประกาศคู่มือส าหรับการจัดท า
รายงานการบัญชีและการเงิน และก าหนดรูปแบบรายงานการบัญชีและการเงินส าหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือใช้
ในการก ากับอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน และมีมาตรฐานสากล (USOA) (2) ก าหนด
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและการด าเนินธุรกิจแบบ 
Prosumers รวมถึงการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าแบบทางเลือกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตรา
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ค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2568 (3) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย               
ที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) และ (๔) พัฒนา Data Analytic Platform ส าหรับการรายงานข้อมูล
และใช้ก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้
ทันเวลา และการให้บริการที่ทั่วถึง โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้
ไฟฟ้า ประเภท 1 - ประเภท 8 (๒) จัดท าข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราที่ชดเชยกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต               
ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และ (๓) พัฒนา Data Analytic Platform ส าหรับการก ากับ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการพลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ก ากับการด าเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ              
ก๊าซธรรมชาติระยะที่ ๒ (2) จัดท าแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องรองรับการพัฒนา Regional LNG 
Trading Hub ในอนาคต (3) ก าหนดแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าที่มีการแข่งขันและรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE 100) และ (4) พัฒนา Data Analytic Platform ส าหรับการรายงานข้อมูล                          
และใช้ก ากับการก ากับการแข่งขันกิจการพลังงาน  

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความ               
เป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

กลยุทธ์ จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพ่ือให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 
โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (TPA Framework) 
ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และก ากับข้อก าหนด (TPA Code) ของผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการ
ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ของระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการส่งเสริมการ
แข่งขันกิจการไฟฟ้าในอนาคต และ (2) ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์
ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน  

วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้พลังงาน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาต
และพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลจากระบบ Continuous 
Emission Monitoring System (CEMS) ที่รายงานมายังส านักงาน กกพ. เพ่ือใช้ในการก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
และ (2) เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน
รองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) ของพระราชบัญญัติฯ  

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินผลการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมงานก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                      
(2) สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) และพัฒนาศักยภาพ คพข. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล
สร้างการรับรู้ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (๓) ปฏิรูปกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 
โดยจะจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับสภาคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน และ (๔) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติฯ โดยชดเชย  และอุดหนุน                   
การให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการให้บริการอย่างทั่วถึงตามมาตรา ๙๗ (๑) วงเงิน ๗,๗๑๑.๑๑ ล้านบาท 
พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) โดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่ประกาศ                         
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการด าเนินโครงการชุมชน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี                          
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา ๙๗ (๔) โดยปรับปรุงระเบียบและประกาศ       
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนที่ปลาย/ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า                         
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมาย/นโยบายของภาครัฐ และศึกษาและวิจัยเพ่ือส่งเสริมหรือก ากับดูแล
การใช้พลังงานหมุนเวียน และ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า               
ตามมาตรา ๙๗ (๕)  

วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D โดยจะ
ด าเนินการดังนี้ (1) ก าหนดมาตรการ Demand Response และ (2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา ๙๗ (๔) โดยให้การสนับสนุบเงินลงทุน
ในการปรับปรุงเทคโนโลยีประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการศึกษา วิจัย เพ่ือการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ เผยแพร่ให้ความรู้ ความตระหนักการใช้พลังงานหมุนเวียนและ    
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๕) 
เช่น เผยแพร่แบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้จากการสนับสนุนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปน าไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

กลยุทธ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือให้การประกอบ
กิจการไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยจะด าเนินการ ดังนี้ (1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริม/ก ากับ 
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(Regulatory Framework) ส าหรับวิธีการลงทุนรูปแบบใหม่ และการศึกษาต้นทุน มาตรการด้านราคา เทคโนโลยี               
และผลกระทบ เน้นการสนับสนุนการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ                   
การพัฒนากฎระเบียบการจัดหาไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) และ (๒) เผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (๕)  

วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อย่างต่อเนื่อง 
(2) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ และด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองให้ครบทุกหมวด                      
ตามพระราชบัญญัติฯ (๓) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาระบบ
การอนุญาตแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกประเภทใบอนุญาต และปรับปรุงระบบ E-Petition เพ่ือให้บริการ                   
รับเรื่องร้องเรียน พัฒนา ERC Data Sharing Platform อย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงข้อมูลในระบบงานต่างๆ และน าส่งข้อมูล
ในระบบ ERC Data Sharing Platform ไปแสดงผลในรูป Dashboard เพ่ือการก ากับทุกมิติ และ พัฒนาระบบปฏิบัติการ              
ของส านักงาน กกพ. เช่น ระบบบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และระบบบัญชีและการเงิน และพัฒนาระบบ ERC 
Smart Audit Platform เพ่ือให้การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี้ พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และสร้างความร่วมมือเพ่ือด าเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีโลกทัศน์กว้าง เข้าใจธุรกิจ
ในหลายมุมและมีประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย 

4.2 งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กกพ. ได้
พิจารณางบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตอบสนอง  
ต่อภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงาน กกพ.    
โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๙๐๔.๗๖๙ ล้านบาท ส าหรับประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการ
พลังงานรายปีตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต                   
และการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 จ านวน 1,002.771 ล้านบาท  

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

ส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน กกพ. ส่วนกลางเป็นการถาวร ซึ่งได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 
จ านวน 831.21 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  
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5. ประเด็นน าเสนอคณะรัฐมนตรี  

5.๑ รับทราบผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

5.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการ
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณรายจ่าย ๙๐๔.๗๖๙ ล้านบาท และประมาณการรายได้ 
1,002.771 ล้านบาท ซึง่เป็นการด าเนินงานตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

วิสัยทัศน ์
“ก ำกับกิจกำรพลังงำนเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และส่งเสริมกำรแข่งขันให้เหมำะสมเป็นธรรม” 

พันธกิจ 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงาน 
และการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ก ากับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น 

ค่านิยมหลัก “TRUST”  

T: Trust ความเชื่อมั่น 
ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย สำมำรถเช่ือมั่นในสิ่งที่ กกพ. ตัดสินใจและด ำเนนิกำร 

R: Reliability and Consistency ความน่าเชื่อถือและความแน่วแน่ มั่นคง 
กกพ. จะก ำกับด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ยึดติดกับหน่วยงำนหรือปัจจัยพิเศษ
อื่นๆ และกำรตัดสินใจของผู้ก ำกับกิจกำรจะต้องมีควำมแน่วแน่ มั่นคง 

U: Unity เอกภาพ 
มีเอกภำพ สำมัคคี มีควำมสุข และมีจุดหมำยเดียวกันภำยในองค์กร 

S: Social Accountability สังคมสามารถตรวจสอบได้ มีส านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
กำรด ำเนินกำรและกำรตัดสินใจ สำมำรถช้ีแจงและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนได้ 

T: Transparency and Independence
  

โปร่งใสและเป็นอิสระ 
กำรด ำเนินกำร กำรตัดสินใจ และกระบวนกำรอุทธรณ์ รับเรื่องร้องเรียน
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และภำยใต้กฎหมำยมีควำมส ำคัญ ใกล้ชิดกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีอิสระทำงกำรเงิน 

2.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ก าหนดให้ กกพ. มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  

(๑) ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ 

(๒) ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

(๓) ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
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(๔) ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 
รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(๕) เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อน าเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (3)  

(๖) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

(๗) ออกระเบียบหรือประกาศและก ากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน  

(๘) เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่               
ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (10) 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ                
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้าและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. ตามมาตรา 9 (8)  

(๑๑) ออกค าสั่งและก าหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง 

(๑๒) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงาน 

(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน 

(๑๔) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน 

(๑๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(๑๖) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

(๑๗) ประสานกับหน่วยงานอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ  

(๑๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของ กกพ. 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของ 
กกพ. ตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
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บทที่ 3  สถานการณ์และทิศทางพลังงาน 

3.1 สถานการณ์เศรษฐกิจและทิศทางพลังงานโลก 

ธนาคารโลก (World Bank) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2564 จะเติบโตประมาณร้อยละ 4 
จากที่หดตัวร้อยละ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากความคืบหน้าของวัคซีนและแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั่วโลก โดยมี 
จีนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซ่ึงสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Purchasing 
Manager Index: PMI) ที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น  

เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2564 มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวภายหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงของ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 โดยการฟ้ืนตัวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และจีน ที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเร็วกว่าที่คาด มาจากการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและความ
คืบหน้าในการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วท าให้สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จนส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติได้มาก
ขึ้น ขณะเดียวกันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักมีแนวโน้มที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศอาเซียนที่พ่ึงพิงรายได้จากการส่งออกเป็นหลักให้ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจยูโรโซนยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับข้อจ ากัดการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศ เนื่องจากผลกระทบของ                   
การแพร่ระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนท าให้รัฐบาลหลายประเทศกลับมาประกาศมาตรการควบคุม                       
การระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง นอกจากนี้ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ยังเผชิญกับสถานการณ์                         
การแพร่ระบาดที่รุนแรงมาก เช่น อินเดีย บราซิล อาร์เจนตินา ตุรกี และหลายประเทศในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศที่มีสัดส่วนพ่ึงพิงการท่องเที่ยวในระดับสูงและมีความล่าช้าในการกระจาย
วัคซีน มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศและมีแนวโน้ม
ที่จะท าให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจล่าช้าออกไปมากกว่าที่คาดการณ์  

ปัจจัยเสี่ยงต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศที่ยังคงมีการระบาดที่รุนแรงมากและมีความเสี่ยง                    
ที่การระบาดอาจจะยืดเยื้อ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ เนื่องจากการกลายพันธุ์เชื้อไวรัส               
ที่ท าให้มีจ านวนสายพันธุ์ เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มท าให้ประสิทธิภาพของวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันลดลงและอาจ                    
ไม่เพียงพอที่จะควบคุมการแพร่ระบาดและน าไปสู่การแพร่ระบาดในระลอกใหม่ได้ ตลอดจนความล่าช้าของการกระจาย
วัคซีนในหลายประเทศ ซ่ึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลต่อเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะทำงกำรเงินของภำคธุรกิจและครัวเรือนที่อ่อนแอลงจนท ำให้หนี้สินอยู่ในระดับสูงขึ้น ควบคู่ไปกับ
ตลำดแรงงำนที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่และอัตรำกำรว่ำงงำนสูงโดยเฉพำะในภำคบริกำร ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์
ภำยในประเทศ รวมถึงช่องว่ำงทำงนโยบำยของแต่ละประเทศลดลง ซึ่งจะกลำยเป็นข้อจ ำกัดส ำคัญของกำรฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในระยะต่อไป นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยงจำกแรงกดดันด้ำนเงินเฟ้อที่เพ่ิมมำกขึ้นตำมกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซ่ึงอำจท ำให้ธนำคำรกลำงเริ่มปรับทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินเร็วกว่ำที่คำด และอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของภำคธุรกิจและครัวเรือน ควำมผันผวนของเศรษฐกิจและระบบกำรเงินโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทำง                          
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำ ควำมผันผวนของเงินลงทุนระหว่ำงประเทศ 
รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์ และเสถียรภำพทำงกำรเมือง อำทิ ควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับไต้หวัน สถำนกำรณ์                 
ทำงกำรเมืองในฮ่องกงและเมียนมำ ควำมขัดแย้งในตะวันออกกลำง ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครน และเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบในอิสรำเอล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ควำมขัดแย้งที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อระดับรำคำพลังงำน 
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แม้ว่าภาพเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในสภาวะที่ผันผวน หลายประเทศได้มีความพยายามในการก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนพลังงานโลก โดยเฉพาะทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลวงเงินรวมประมาณ 6.1 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีการลงทุนก่อสร้าง
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการลงทุนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G การส่งเสริม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและ
กระตุ้นให้เกิดจากจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูง และนโยบายด้านพลังงานที่เน้นพลังงานสะอาด ได้แก่ การลดอัตราการปล่อย   
ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 การน าประเทศกลับเข้าสู่ความตกลงปารีสว่าด้วยการลดปัญหาโลกร้อน 
เช่น การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ และการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า กำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิต
ของพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2564 คาดการณ์ว่าทิศทางพลังงานโลกและรูปแบบการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจะก้าว
กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทุกรูปแบบ บทบาทของพลังงานหมุนเวียนมีมากขึ้น 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอ่ืนๆ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแบตเตอรี่มีความชัดเจน
และตอบโจทย์การสร้างพลังงานหมุนเวียนให้เกิดความมั่นคงที่มากขึ้น และการน าธุรกิจโมเดล Circular Economy มาปรับใช้
เพ่ือธุรกิจสีเขียว เช่น การรีไซเคิลขยะพลาสติก การก าจัดแผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ เป็นต้น 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญ ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   
อย่างบูรณาการได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการ
สร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลง                  
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อตกลงปารีสจะมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น และมีการก าหนดเป้าหมาย    
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ Carbon Neutral ในอีก 30 - 40 ปีข้างหน้า  

3.2 บทบาทประเทศไทยเกี่ยวกับพลังงานในเวทีโลก 

๓.2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนา โดยเป้าหมายด้านพลังงาน           
ถูกบรรจุเป็นเป้าหมายที ่7 ภายใต้แนวคิด “การสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน” ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ร่วมรับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยจะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ 7 ซึ่งมีเป้าประสงค์ประกอบด้วย 
3 ประเด็นหลัก คือ การเข้าถึงพลังงาน การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

๓.2.2 ข้อตกลงปารีส การท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศที่จะร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างมีนโยบายที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกันทางสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายส าคัญในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการจัดประชุมสุดยอดผู้น าในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ Conference of the Parties (COP) นั้นคือ การที่จะไม่ให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส 
เป้าหมายระยะยาวที่ส าคัญอีกสองเป้าหมาย คือ การบรรลุระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในระดับโลก                     
(Peak Global Greenhouse Gas Emissions) โดยเร็วที่สุด และการบรรลุสมดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 
(COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ประกาศการ ลดก๊าซเรือนกระจก
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ลงให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ใน 3 สาขาหลัก คือ สาขาพลังงานและการขนส่ง สาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ในสาขาพลังงานได้มีนโยบาย  ลดการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล และกระจายชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยให้ความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันมีการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมให้มี
การใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงในพ้ืนที่เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้และจ าหน่ายอย่างยั่งยืน และการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้า   
จากพลังงานหมุนเวียน ในขณะเดียวกันมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเติบโต                    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.3 สถานการณ์เศรษฐกิจและทิศทางพลังงานของประเทศไทย 

ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ลดลงร้อยละ 2.6 ปรับตัว
ดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมมาสที่ผ่านมา มาจากการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตรและ
เศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟ้ืนตัวส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตสินค้าส าคัญเพ่ือ
การส่งออก อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในระลอกใหม่ที่เริ่มขึ้นในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนและการเดินทาง                     
เพ่ือการท่องเที่ยวลดลง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อ
สถานการณ์พลังงานของประเทศ โดยความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.7 จากการ
ใช้น้ ามันส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 9.3 ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 การใช้ไฟฟ้าพลังน้ าและการน าเข้าไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด               
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส าหรับการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายลดลงร้อยละ 3.0 
โดยลดลงเกือบทุกประเภทพลังงาน การใช้น้ ามันส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 9.3 การใช้ก๊าซธรรมชาติ/LNG ลดลงร้อยละ 0.5   
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ขณะที่การใช้ถ่านหินและลิกไนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.1 
และร้อยละ 7.8 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ลดลงร้อยละ 5.2 โดยลดลงในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ร้อยละ 47 ลดลงร้อยละ 0.3 ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ลดลงร้อยละ 3.8 
และ 15.4 ตามล าดับ ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ าในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากการขยายตัวการผลิตในภาคการเกษตร 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2564 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี พ.ศ. 2563 มาจากการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ าผิดปกติ
ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ 10.3 การอุปโภคบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 1.6 และร้อยละ 4.3 ตามล าดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 9.3 โดยภาพรวมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2564 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเพ่ือให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงและอยู่ในวงจ ากัดโดยเร็วและการป้องกันการ
กลับมาระบาดรุนแรงระลอกใหม่ โดยออกมาตรการการควบคุมโรคและป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และเร่งรัด
การจัดหาและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเยียวยา
ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลักที่มีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ                 
การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน เช่น การด าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูด
นักลงทุน การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด 



15 
 

และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งที่ส าคัญๆ ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและภาคบริการที่ส าคัญ ตลอดจนการรักษาแรงขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ  

แม้ว่ำสภำพเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวช้ำอันเกิดจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดการแพร่ระบาดของ                    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำรขับเคลื่อนพลังงำนยังคงต้องด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมมั่นคง
ทำงด้ำนพลังงำนของประเทศในอนำคต รองรับกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด ำรงชีวิต                   
ในรูปแบบ Next Normal ที่มีกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) กำรด ำเนินธุรกิจออนไลน์ (Online business) 
สังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด (Cashless economy) และกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำสนับสนุนงำนหลำยๆ ด้ำน 
ตลอดจนกำรขับเคลื่อนบทบำทภำคพลังงำนของประเทศไทยในกำรลดกำรปลดปล่อยปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ตำมกระแสควำมเปลี่ยนแปลงในระดับโลกในกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งมีเป้ำหมำยกำรลด            
กำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ Carbon Neutral รวมทั้งกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีทำง 
ด้ำนพลังงำนที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive Technology) ดังนั้น กำรพัฒนำพลังงำนของประเทศไทย จึงมุ่ง
สู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนแบบยั่งยืน ค ำนึงถึงลดกำรปลดปล่อยปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกำรจัดหำ
พลังงำนของประเทศและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนจะใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบำยสนับสนุนกำรใช้
พลังงำนสะอำดหรือพลังงำนหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพ่ิมมำกขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและส่งเสริมกำรแข่งขัน
เพ่ือสนับสนุนกำรลงทุนด้ำนพลังงำน มุ่งเน้นควำมรวดเร็วและควำมคุ้มค่ำด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ     
มำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนในกำรประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบกรอบแผนพลังงำนชำติ โดยมีเป้ำหมำยสนับสนุนให้ประเทศไทยสำมำรถมุ่งสู่
พลังงำนสะอำด และลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภำยในปี  
ค.ศ. 2065-2070 เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันและกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรของไทยให้สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่
กำรลงทุนเศรษฐกิจคำร์บอนต่ ำตำมทิศทำงโลก ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกำรลงทุนในนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยในระยะยำว เพ่ือขับเคลื่อนแผนพลังงำนทุกด้ำน โดยเฉพำะนโยบำยพลังงำนสะอำด รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำง
กิจกำรพลังงำนที่จะรองรับ Energy Transition ตำมแนวทำง 4D1E ได้แก่ Digitalization, Decarbonization, 
Decentralization, De-regulation และ Electrification ส ำหรับกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนของ
ประเทศไทยที่ส ำคัญก ำลังด ำเนินกำรปัจจุบัน ได้แก่ กำรขับเคลื่อนกำรเปิดเสรีก๊ำซธรรมชำติ ระยะที่ 2 เพ่ือกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ให้เป็นรูปธรรมภำยในปี พ.ศ. 2564 กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) ของประเทศ 
ซึ่งให้สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก้ำวสู่กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนที่ส ำคัญของโลก โดยมีก ำลังกำร
ผลิตรถ (Zero Emission Vehicle: ZEV) อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เพ่ือจะ
น ำพำประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นสังคมคำร์บอนต่ ำ (Low-carbon Society) ในอนำคต โดยกระทรวงพลังงำนสนับสนุน
ในเรื่องของกำรส่งเสริมสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ (Charging Station) และกำรพัฒนำแบตเตอรี่ใน EV และกำรส่งเสริมกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยมีมำตรกำรส่งเสริมเพ่ือจูงใจให้เอกชนเข้ำมำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียน ตำมมำตรกำร (Feed in Tariff: FiT) รวมทั้งกำรสนับสนุนให้ประชำชนผลิตไฟฟ้ำใช้เองตำมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำส ำหรับภำคประชำชน และกำรจัดตั้ง “ศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ” 
(National Energy Information Center : NEIC) เพ่ือรองรับกำรใช้ ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรขับเคลื่อน
แผนพลังงำนของประเทศไทย ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลพลังงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เข้ำใจง่ำย สอดรับกำรปฏิรูป
ประเทศ Thailand 4.0 เพ่ือสร้ำงฐำนนวัตกรรมในอนำคต 
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บทที่ 4 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีของหน่วยงานของ
รัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๗ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล และแผนแม่บทที่ ๒๐ การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  (ฉบับปรับปรุง)  และกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ได้แก่ การอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่
แท้จริง และการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 25๖๐ - 256๔ นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

4.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว โดยให้
ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้ง
ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต                  

การด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 สรุป ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 
โครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมไทย 
เช่ือมโลก 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดย
การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมมีราคาที่เหมาะสม และการสร้าง
โครงสร้ า งพื้ นฐานที่ รองรับการใช้
พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิต 

การให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุน
ในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและแผนขยาย
ระบบโครงข่ายพลังงาน และก ากับการจัดหาไฟฟ้าตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1 พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 

  บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในสัดส่วนที่มากขึ้นตลอดจน
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ ก ากับอัตราค่าบริการพลังงานสะท้อนต้นทุน ตลอดจน
ก ากับการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานให้เกิดความเป็น
ธรรม และส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม               
และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล การฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบน                 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ และการยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

การด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 สรุปดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน 
ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงาน 

การก ากับกิจการพลังงาน ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 
การสร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

การส่งเสริมการ
บริโภคและผลิตที่
ยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลั งงาน
ทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิต การ
ใช้และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน 

ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย และ
ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมี
ส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าผ่านการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

การพัฒนาความ
มั่นคงทางน้ า
พลังงาน และ
เกษตร ที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาความ
มั่นคงพลังงานของ
ประเทศและส่งเสริม
การใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทาน
และด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพ และ
ความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่
เพิ่มขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคง และมี
เสถียรภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใน
ภาคอุตสาหกรรมและสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ ง
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน 
และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น
และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์
มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไก
การตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า และก ากับการจัดหา
ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ ก ากับอัตราค่าบริการพลังงานสะท้อนต้นทุน 
ตลอดจนก ากับการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานให้
เกิดความเป็นธรรม และส่งเสริมให้การบริการของระบบ
โครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่ อสัตย์
สุจริต สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาiที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของส านักงาน กกพ. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 
สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ความเชื่อมโยงกบัการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 

ภำครัฐมีควำม
ทันสมัย 

พัฒนำและปรับระบบ
วิธีกำรปฏิบัติงำนให้
ทันสมัย 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออำชีพ โดยพัฒนำระบบบริหำรงำน
องค์กรและกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำแบบ Online  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีจ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง                     
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และ                 
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง  และ
ขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) 
เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ า
ทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4.2.1 แผนแม่บทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ได้แก่ แผนแม่บทที่ 7 ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
และประเด็นแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริม
พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 7 แผนย่อยโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยส านักงาน กกพ. ได้ให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า และก ากับการจัดหาไฟฟ้าตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ ก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้มีมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ก ากับอัตราค่าบริการพลังงานสะท้อนต้นทุน ตลอดจนก ากับการแข่งขันในการประกอบ
กิจการพลังงานให้เกิดความเป็นธรรม และส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

4.2.2 แผนแม่บทในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ได้แก่             
แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาบริการ
ประชาชนเพื่อให้บริการภาครัฐอ านวยความสะดวกประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส  

การพัฒนาระบบบริหารงานของส านักงาน กกพ. สอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 20 ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแบบ Online  

4.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเมืองด้านการบริหารราชการ ด้านกฎหมาย ด้านยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ              
ด้านสาธารณสุขด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และ ด้านการป้องกันและ  
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ก าหนดกิจกรรมปฏิรูประเทศที่จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง             
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

4.3.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้การ
บริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนใน อุตสาหกรรม                
ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน รวม 17 ประเด็น การด าเนินงาน
การก ากับกิจการพลังงานสอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน ดังนี้ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
ด้าน ประเด็น 

การบริหารจัดการ 
พลังงาน 

การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
เพื่อให้มีองค์กรที่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกิจการไฟฟ้าแบบ One Stop Service เพื่อ
ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการอนุญาต และให้บริการอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้า และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์ทั้งบนเว็บไซต์และ Mobile 
Application 

การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิ่มการ
แข่งขัน  

การจัดท าระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับการเปิดให้บุคคลที่สามใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Third Party Access) 

ปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี 

การพัฒนาอุตสาหกรรมกา๊ซ 
ธรรมชาติ 

การพัฒนากฎระเบียบในการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติตามนโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 

การสนับสนุนพลังงาน
ทดแทนเพื่อการส่งเสริม
การแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูปอย่างเสรี การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การขอจดแจ้งยกเว้นการขอรับใบอนุญาต ลด
เอกสารและขั้นตอนการจดแจ้งยกเว้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ภาคประชาชนตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐ 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
ด้าน ประเด็น 

เทคโนโลยีนวัตกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าให้สามารถให้บริการแก่ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะแรกที่มีการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 
เพื่อน าระบบกกัเกบ็พลังงานไปใช้ในการ
ปรับเปลีย่นระบบการบรหิารจัด
การพลังงานของประเทศและใชใ้น
อุตสาหกรรมอื่น  ๆอยา่งกวา้งขวาง 

พัฒนากฎระเบียบในการก ากับมาตรฐานและก ากับข้อก าหนดทางเทคนิคการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ารองรับการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตจากโซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่ 

4.3.2 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) การด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน                       
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock สรุป ดังนี้ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการ
พลังงาน กิจกรรมปฏิรูป เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ศูนย์อนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จด้านกิจการ
ไฟฟ้าที่แท้จริง 

ปรับกระบวนการอนุมัติ
อนุญาต และจัดตั้ งเป็น 
One Stop Service อย่าง
แท้จริง  

(1) กระบวนการอนุมัติอนุญาตลด
ระยะเวลาภายในปี 2564 
(2) ก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน
และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อ
การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและ
หลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  
(3) ก าหนดมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติ งาน และระบบ KPI ติดตาม
ประเมินผลเพื่ออ านวยความสะดวกการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(1) การปรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกิจการไฟฟ้าแบบ 
One Stop Service เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
อนุญาต และพัฒนาการให้บริการอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้า และรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้า
ส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตแบบออนไลน์ทั้ งบนเว็บไซต์และ Mobile 
Application ตลอดจนก าหนดมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินโรงไฟฟ้า และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านเทคโนโลยี 
(2) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อการอนุญาตแบบ OSS 

ปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน กิจกรรมย่อยที่ 
 2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มการแข่งขันและ
ปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า 

(1) ส่งเสริมและจัดท าระเบียบ
และกฎเกณฑ์ส าหรับ Third 
Party Access ของระบบส่ ง
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(2) ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้
สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม
เป็นธรรมและเพื่อเตรียมการ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer  
(3) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้า
โดยเปิ ดเผยข้ อมู ลและ
รายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(1) ประกาศใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
อัตราส าหรับ Third Party Access ของ
ระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(2) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติเพื่อเตรียมการเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุค Prosumer 
(3) ปรับปรุงรายละเอียดใบแจ้งค่าไฟฟ้า
อ ย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

(1) ทบทวนหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า  (TPA Framework)  และก าหนด
หลักเกณฑ์การอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Wheeling Charge)  
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า
รองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
เพื่อรองรับการเข้ามาของ Prosumers ตามนโยบาย
การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ                   
ปี พ.ศ. 2564-2568  
(3) ประสานทบทวนการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน คือ 

การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า ตลอดจนการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมี
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เป้าหมายรวม คือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                     
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

การด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา ความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 

การปรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกิจการไฟฟ้าแบบ One Stop 
Service เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการอนุญาต และให้บริการ
อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า และรับแจ้งการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
แบบออนไลน์ทั้งบนเว็บไซต์และ Mobile Application 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น พัฒนามาตรการสนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยลดการผลิตและการใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

ก ากับการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
และพัฒนากฎระเบียบการก ากับกิจการไฟฟ้ารองรับการซ้ือขายไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส ์

การจัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงใน
การผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

ก ากับการจัดหาไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

4.5 นโยบายด้านพลังงานที่ปรากฏในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ดังนี้ 

4.5.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของ    
แหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน  

4.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 

3.5.3 สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการ               
ด้านพลังงานให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม รำคำพลังงำนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้ำนพลังงำนในอนำคต 

4.5.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมี
เสถียรภาพ โดยการให้ความเห็นและติดตามการลงทุนกิจการไฟฟ้าและแผนขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่                       
ในอนาคต เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

4.5.5 ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการในการ
อนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแบบ Online เพ่ือให้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที และทุกเวลา พัฒนา
ระบบข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
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4.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของส านักงาน กกพ. กล่าวคือ  
การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์กร โดยจัดให้มีการบริการอัจฉริยะตามความต้องการประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานเน้นการ
เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน และพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน
ภาครัฐรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการท างานของหน่วยงานของรัฐให้
เป็นดิจิทัลและเข้าเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางเพ่ือการท างานในเชิงรุก 

4.7 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563               
มีมติเห็นชอบแผนพลังงาน โดยมีแผนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับกิจการพลังงาน ๓ แผนงาน  

4.7.1 แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ก าหนดเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีก าลังการผลิตรวม 18,696 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 52,894 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ร้อยละ 34.23  ในปี 2580 โดยมี
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมจาก 6,000 เป็น 9,290 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ า 2,725 เมกะวัตต์  

4.7.2 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1                 
ให้ความส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายก าลัง
การผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จ านวนทั้งสิ้น 18,696 เมกะวัตต์ โดยลดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ ลง เ พ่ิมนโยบายโรงไฟฟ้าชุ มชนเ พ่ือเศรษฐกิ จฐานราก ก าลั งผลิตรวม 1,933 เมกะวั ตต์   
การปรับแผนโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐภาคใต้ เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบออกไปเป็นปี 2565 - 2566 เพ่ือเข้าระบบปีละ 60 
เมกะวัตต์ รวมถึงเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นปี พ.ศ 2565 จากเดิมปี พ.ศ. 2577 โดยในปี พ.ศ. 2580 มีสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 53 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 21 ถ่านหินและลิกไนต์ ร้อยละ 11 
และพลังน้ าต่างประเทศ ร้อยละ 9 และการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 6  

4.7.3 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีเป้าหมายส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือลดปัญหามลพิษทางอากาศ เร่งรัดการส ารวจและผลิต               
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศพ้ืนที่พัฒนาร่วมและพ้ืนที่ทับซ้อน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
ก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการใช้ในระดับภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซ
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้าน
พลังงานของประเทศไทย 

๔.๘  กรอบแผนพลังงานชาติซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบเม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการ
ลงทุนของผู้ประกอบการของไทยให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การลงทุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าตามทิศทางโลก ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จาการลงทุนในนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในระยะยาว  
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๔.๘.๑ แนวนโยบำยของแผนพลังงำนชำติ (Policy Direction) ประกอบด้วย (๑) เพ่ิมสัดส่วน                       
กำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ โดยมีสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ (๒) ปรับเปลี่ยนกำรใช้พลังงำนภำคขนส่ง  
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำสีเขียว ผ่ำนกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) ตำมนโยบำยกำรก้ำวสู่กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์
ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนที่ส ำคัญของโลก โดยมีก ำลังกำรผลิตรถ (Zero Emission Vehicle: ZEV) อย่ำงน้อยร้อยละ ๓๐                    
ของกำรผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030) (๓) ปรับเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนมำกกว่ำร้อยละ ๓๐ และ (๔) 
ปรับโครงสร้ำงกิจกำรพลังงำนรองรับแนวโน้มกำรเปลี่ยนผ่ำนพลังงำน (Energy Transition) ตำมแนวทำง 4D1E ได้แก่ 
Digitalization, Decarbonization, Decentralization, De-regulation และ Electrification  

๔.๘.๒ กรอบกำรจัดท ำแผนสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนตำมแนวทำง 4D1E ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่                     
ด้ำนไฟฟ้ำ ด้ำนก๊ำซธรรมชำติ ด้ำนน้ ำมัน ด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก และ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  

กรอบการจัดท าแผนสู่การเปลี่ยนผ่านตามแนวทาง 4D1E 
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บทที่ 5 ผลการด าเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

5.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกพ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวม 3 มาตรการ ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ านวน 23.70 ล้าน
ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ บิลค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 และบิลค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยใช้
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,972 ล้านบาท นอกจากนี้ กกพ. ได้ขยายมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด 
(Minimum Charge) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไร และการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ิมเติมอีก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2564 โดยมี
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้สิทธิจากมาตรการดังกล่าว จ านวน 140,697 ราย (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) สรุปผล
การด าเนินงานส าคัญตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ภายใต้ 9 
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

กลยุทธ์ที่ 1.๑ เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ              
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

(1) ก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยส านักงาน กกพ. ได้ออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการส าคัญ 
ดังนี้  

ก. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ส าหรับ
ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายปีละ 50 เมกะวัตต์ ต่อปี (ระยะเวลา 10 ปี) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดย กกพ. ได้ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการ Solar 
Rooftop ส าหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วเสร็จ การด าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Solar 
Rooftop ภาคประชาชน ตามนโยบายที่ผ่านจนถึงการด าเนินการรับซื้อไฟฟ้าในโครงการปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562 – 
พ.ศ. 2564) มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 61๓ ราย ก าลังผลิตติดตั้ง 3,36๔ kWp ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกระเบียบและ
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ Solar Rooftop ส าหรับภาคประชาชนส าหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล 
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และสูบน้ าเพ่ือการเกษตร (โครงการน าร่อง) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อยู่
ระหว่างเปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564  

ข. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) โดยมีเป้าหมายการรับซื้อ  
150 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานมีรายได้ที่แน่นอนจากการขายเชื้อเพลิงในรูปแบบบเกษตรพันธ
สัญญาและร่วมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากโรงไฟฟ้ารวมถึงให้โรงไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดย กกพ. ได้ออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 กันยายน 2564  

(๒) สรุปสถานะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของรัฐ โดยมีโครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 8,822 ราย คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้ง 
9,788.250 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการที่จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date: COD) แล้ว จ านวน 7,833 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 9,050.954 เมกะวัตต์ โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(Power Purchase Agreement: PPA) แล้ว และอยู่ระหว่างรอ COD จ านวน 594 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 
500.552 เมกะวัตต์ และ โครงการที่มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว จ านวน 395 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 236.744 เม
กะวัตต์ นอกจากนี้ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เองและจ าหน่ายลูกค้าตรงมีจ านวน 1,810 ราย 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 2,194.991 เมกะวัตต์  

ตารางท่ี 5.1 สถานะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
เชื้อเพลิง โครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ1/ ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิต

ไฟฟ้าใช้เองและจ าหน่ายลูกค้าตรง  
จ านวน (ราย) ก าลังผลิตติดต้ัง (MW) จ านวน (ราย) ก าลังผลิตติดต้ัง (MW) 

(1) พลังงานขยะ 56 495.658 - - 
-ขยะชุมชน  49 458.234 - - 

-ขยะอุตสาหกรรม  7 37.424 - - 

(๒) ชีวมวล 245 4,047.461 42 980.440 

(๓) ชีวภาพ 183 415.624 43 123.645 

(๔) พลังงานน้ า 75 163.094 - - 

(๕) พลังงานลม 38 1,539.614 - - 

(๖) พลังงานแสงอาทิตย์ 8,220 3,029.913 1,708 808.881 

-โซลาร์ฟาร์ม 473 2,509.617 100 136.672 

-โซลาร์รูฟท็อป 6,129 129.565 1,608 672.209 

-โซลาร์ราชการ/สหกรณ์การเกษตร 98 382.485 - - 

-โซลาร์ภาคประชาชน 1,520 8.246 - - 

(๗) พลงังานหมุนเวียนอื่นๆ2/ 5 96.886 17 282.025 

รวม 8,822 9,788.250 1,810 2,194.991 
ที่มา: รายงานข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หมายเหตุ: 1/ โครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ หมายถึง โครงการที่จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ โครงการที่มีการตอบรับซ้ือไฟฟ้าแล้ว  

2/ พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ (RE-Others) หมายถึง การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซที่เหลอืใช้จากกระบวนการผลิต และพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) 
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(๓) ศึกษาแนวทางการก ากับเพ่ือพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่จาก EV และ
การบริหารจัดการพลังงานที่มีการใช้ ESS  

(4) รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินงาน LNG Receiving Terminal ของประเทศไทย                
เพ่ือจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์กลางการซื้อ -ขาย LNG ของภูมิภาค 
(Regional LNG Trading Hub) ส าหรับประเทศไทย และแนวทางการก ากับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิง
พาณิชย์ เพ่ือรองรับแผนงานตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส านักงาน กกพ. 
ได้จัด Online training เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2564 ตามล าดับ 

(๕) พัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการจัดหาไฟฟ้าและการติดตามตรวจสอบการลงทุนกิจการไฟฟ้าให้
เป็นไปตามแผนการลงทุนกิจการพลังงาน และจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร            
ด้านการวิเคราะห์จัดท าข้อเสนอแนะต่อแผนด้านพลังงาน โดยมีหัวข้อการอบรม 13 เรื่อง เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และกิจการก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า การพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาว การประเมินความคุ้มค่าโครงการลงทุนด้านพลังงาน ความรู้เชิงประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 
และการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านแผนพลังงาน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีพลังงาน
ที่เพียงพอ และม่ันคง 

(1) ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต และปรับปรุงประเภทใบอนุญาตส าหรับ
กิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ (Licensing Scheme) เพ่ือให้สอดคล้องกับกับสภาพธุรกิจและการส่งเสริมการ
แข่งขัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กกพ. มติเห็นชอบหลักการปรับปรุงขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้า
ส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ส าหรับกรณีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งต่ ากว่า 200 kVA 
โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายออกหนังสือรับจดแจ้งยกเว้นฯ ในรูปแบบ Automatic License ให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
การเชื่อมต่อจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายแล้ว และให้รายงานมายังส านักงาน กกพ. เพ่ือการจัดเก็บเป็นสถิติต่อไป  และ
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างหารือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพ่ือปรับลดระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความเห็นจาก พพ. ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200 kVA เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตของ กกพ. ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
รวมทั้งความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการออกหนังสือรับจดแจ้งยกเว้นฯ แบบ Automatic License โดย พพ. 
นอกจากนี้ ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวนประเภทใบอนุญาตอ่ืนๆ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 และจะด าเนินการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานเพ่ือให้
สอดคล้องกันต่อไป 

(2) ปรับปรุงการอนุญาตแบบ One Stop Service (OSS) ตามแผนการด าเนินงาน Big Rock ตามแผน   
ปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส านักงาน กกพ. จะเสนอระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าต่อ 
กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนกันยายน 2564 และ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือก ากับดูแลการอนุญาตแบบ OSS  
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นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงระบบการรับแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอยู่ระหว่างก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับจดแจ้งการยกเว้นจากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการให้บริการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือการให้บริการอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแบบ Online ผ่าน
เว็บไซต์ส านักงาน กกพ. ทั้งนี้ คาดว่าระบบการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจะแล้วเสร็จภายในดือนกันยายน 
2564  

วัตถุประสงค์ที่ 2: ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ)                 
ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

(1) ออกประกาศว่าด้วยประกาศใช้คู่มือส าหรับการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงิน และ
ประกาศว่าด้วยรูปแบบรายงานการบัญชีและการเงิน เพ่ือให้การไฟฟ้าที่จัดท ารายงานการบัญชีและการเงินให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและใช้ในการตรวจสอบและการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน รวมทั้งส านักงาน กกพ. 
ได้ประชุมหารือร่วมกับ 3 การไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์การบัญชีให้มีมาตรฐานสากล (USOA) และได้ประสานงาน
ร่วมกับ USAID เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานของต่างประเทศ และส านักงาน กกพ. ได้ออก
ประกาศก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติเป็นผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานการบัญชีและการเงิน 
และจะด าเนินการจัดท าคู่มือและรูปแบบการรายงานการบัญชีและการเงินเพ่ือการก ากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติเพ่ือ
ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(2) ก ากับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เพ่ือให้อัตราค่าไฟฟ้าสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้า 
และผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากระดับค่าไฟฟ้าฐาน โดยจะพิจารณาปรับค่า Ft 
ทุกๆ 4 เดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับลด Ft 2 งวด ได้แก่ งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 
ปรับลดลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย อยู่ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย และงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2564 ได้ปรับลง
อีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย อยู่ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย และ Ft ในงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 กกพ.    
มีมติให้ตรึงอัตราค่า Ft ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาท   
ต่อหน่วย ต่อไปอีก 4 เดือน เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์              
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้อง                     
กับนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568 ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดย กกพ.                  
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า                         
ปี 2564 - 2568 และให้ส านักงาน กกพ. จัดท าประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า                               
และจัดท าข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้า ปี 2564 - 2568 เสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                         
เพ่ือประกาศใช้ต่อไป  

(๔) ศึกษาและจัดท าแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนในอนาคต “RE 100 package” ในพ้ืนที่ EEC ตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนด
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อัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาข้อมูลการท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual PPA) ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อย                  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของนานาประเทศ 

(๕) ก ากับอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กกพ. เห็นชอบอัตราค่าผ่าน
ท่อธรรมชาติส าหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) 
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ 
ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจ าปี 2564 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กกพ. และเมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 กกพ. เห็นชอบในหลักการการก าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรับการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเสนอ กบง. และ กพช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าผ่านท่อก๊าซ ส่วนผันแปร (Tc) และหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ส่วนผันแปร (Lc) เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าวภายในกันยายน 2564  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลา                          
และการให้บริการที่ท่ัวถึง 

(๑) ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการไฟฟ้า เพ่ือก ากับดูแลการให้บริการด้านพลังงาน
อย่างเพียงพอ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 
รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือก่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดี
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบว่าด้วยมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า และประเภทใบอนุญาตควบคุม
ระบบไฟฟ้า และจะเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

(๒) ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการพลังงาน เพ่ือตรวจสอบการให้บริการของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และน าข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(๓) ออกประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเพ่ือประกอบการ
ทบทวนประกาศว่าด้วยมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 - ประเภทที่ 5 ได้แก่ กิจการขนาดกลาง 
กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง และเพ่ือก าหนดประกาศว่าด้วยมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภท ที่ 6 - ประเภทที่ 8 ได้แก่ องค์กรไม่แสวงหาก าไร การสูบน้ าเพ่ือการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว เพ่ือให้
ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเทศ โดยจะออกประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วัตถุประสงค์ที่ 3: ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ            
ในการประกอบกิจการพลังงาน 

กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน 
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(๑) ด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ตามมติ กพช. 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สรุปการด าเนินงานดังนี้ 

ก. ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการ                     
ส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2563 (TSO Regulatory Framework) เพ่ือรองรับการเปิดการแข่งขันในกิจการจัดหาและ                       
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) และเห็นชอบอัตราค่าปรับการใช้ความสามารถในการให้บริการเกินก าหนดรายวัน (Capacity 
Over-Use Penalty Charge) และอัตราค่าปรับในการไม่รักษาสมดุลรายวัน (Imbalance Penalty Charge) ทั้งนี้ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าร่างข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ (TSO Code)                  
แล้วเสร็จ และส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณาและน าเสนอต่อ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข. การบริหารจัดการความสามารถของ LNG Terminal ตลอดจนบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทย
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และก าหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
สามารถใช้ By Pass Gas โดยส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการดังนี้ ๑) จัดท าร่างประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
บริหารจัดการและการเรียกรับจ่ายก๊าซธรรมชาติ ผู้บริหารราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซที่ส่งเข้าระบบส่งก๊าซของประเทศ (Pool Price) 
๒) ร่างประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหา LNG ด้วย สัญญา Spot ในรูปแบบ Spot Flexible เพ่ือน ามาใช้ส าหรับ Pool 
Gas และ ๓) หลักเกณฑ์ให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สามารถใช้ By Pass Gas เพ่ือเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในกันยายน ๒๕๖๔   

ค. ด าเนินการศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์ราคา LNG Benchmark เพ่ือเสนอ กบง. และ กพช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ง. ก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพ่ือเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

จ. ปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติในระบบส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day โดยส านักงาน กกพ. 
ได้จัดตั้งคณะท างานก าหนดการปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติในระบบส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day ครั้งที่ 4 เพ่ือก าหนด
กรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติและก าหนดวันเปลี่ยนคุณภาพก๊าซธรรมชาติ  

(๒) ปรับปรุงระบบ Near Real Time (NRT) เพ่ือใช้ในการติดตามและก ากับการผลิตไฟฟ้า และอุปสงค์
และอุปทานก๊าซธรรมชาติ เพ่ือก ากับการบริหารจัดการในช่วงวิกฤต และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้การก ากับกิจการพลังงาน    
ในมิติต่างๆ ผ่านระบบ ERC Data Sharing Platform  

(๓) ออกประกาศ กกพ. ว่าด้วยแนวปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเป็นการประมวลแบบแผนมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรม               
ที่ผู้รับใบอนุญาตทุกรายพึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นวิถีทางเดียวกัน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขัน และ
ขจัดอุปสรรคอันเป็นการกีดกันทางการค้า รวมถึงการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต และแนวปฏิบัติทางธุรกิจของผู้รับใบอนุญาต เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ             
ต่อความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ไม่ด าเนินการที่เป็นการกีดกันหรือร่วมมือกับบุคคลอ่ืน
กีดกันหรือขัดขวาง การบริหารจัดการต้องมีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและดูแลความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นและจะน าเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

วัตถุประสงค์ที่ 4: ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
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กลยุทธ์ จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล 

(1) ด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ตามมติ กพช. 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยส านักงาน กกพ. ได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party 
Access Regime: TPA Regime) โดยอ้างอิงผลการทดสอบการด าเนินงานน าเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. และได้
ให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการ
เชื่อมต่อ (Third Party Access Code: TPA Code) ฉบับที่ 3 แล้วเสร็จ 

(2) เพ่ือรองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าในอนาคตตามแผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรม Big Rock  กกพ. ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการ ERC Sandbox ส าหรับทดสอบ
นวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจ และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในรูปแบบ  Peer-to Peer Energy Trading 
และ Bilateral Energy Trading สรุปการด าเนินงาน ดังนี้  

ก. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กพช. เห็นชอบในหลักการให้ผ่อนปรนให้มีการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าตามที่ กกพ. เสนอ โดยใช้อัตราค่าบริการตามที่ กกพ. ก าหนด 
ภายใต้การก ากับของ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในพ้ืนที่การด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีก าลังผลิต
ติดตั้งรวมเพ่ือใช้ในการทดสอบนวัตกรรมไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลาแต่ละโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องไม่ได้รับผลก าไรในเชิงการค้าจากการด าเนินโครงการ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  

ข. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กกพ. เห็นชอบอัตราค่าบริการให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) ส าหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากับทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox รายงานข้อมูลการซื้อ-ขาย ต้นทุนค่าใช้จ่าย และผลประกอบการทางการเงิน และให้การไฟฟ้าทั้ง 
3 แห่ง รายงานข้อมูลผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อระบบของโครงการต่อส านักงาน กกพ. ทุก 3 เดือน และเม่ือสิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการ 

ค. ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างจัดท าร่างหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (TPA Framework) เสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและน าไปทดลองใช้ในโครงการ ERC Sandbox  

ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ไปทบทวน TPA 
Framework และหลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา Wheeling Charge ตลอดจนทบทวนข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(๓) ศึกษาและจัดท าแนวทางการก ากับการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานส าหรับกิจการพลังงาน                   
โดยส านักงาน กกพ. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ USAID Clean Power Asia เพ่ือศึกษามาตรฐานด้านเทคนิค
ส าหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ของประเทศไทย และได้ด าเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่
ภายใต้ โครงการ ERC Sandbox จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
ร่วมกับระบบสะสมพลังงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเพ่ิมเสถียรภาพในระบบจ าหน่าย ขนาด 22 ,000 โวลต์              
มีระยะเวลาด าเนินการ 4 เดือน โครงการ Energy Bank At เกาะพงัน มีระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน และ โครงการ 
Smart Battery Energy Storage in Samui Island มีระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้ส่งผล
การศึกษาเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างจัดท าแนวทางการก ากับการใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน
ส าหรับกิจการพลังงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
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วัตถุประสงค์ที่ 5: ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
ต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

(1) ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาตตามแผนการตรวจติดตาม
สถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้า จ านวน 105 ราย  และพัฒนาระบบข้อมูลการ
ตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (Digital Platform) ภายใต้โครงการตรวจสอบติดตาม
เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (Post-COD Audit) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการตรวจติดตามแบบ 
Online และจัดท าระบบเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล และจะด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ ERC 
Smart Audit Platform (ERC-SAP) ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือการก ากับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  

(2) ออกหลักเกณฑ์การก ากับการสั่งจ่ายของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน ส านักงาน กกพ. 
ได้จัดท าร่างหลักเกณฑ์การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าล้วเสร็จและอยู่ระหว่างน าเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

วัตถุประสงค์ที่ 6: ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เช้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน  

(1) ออกระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของผู้รับ
ใบอนุญาต รวมทั้งการปรับอัตราค่าไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วม
ในกระบวนการก ากับกิจการพลังงาน  

(2) พิจารณาเรื่องร้องเรียนรวมจ านวนทั้งสิ้น 62 เรื่อง โดยมีสถานะการพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณา
เรื่องร้องเรียนในกรณีผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตและ
การเรียกเก็บค่าบริการไม่เป็นธรรมแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 31 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณา 
จ านวน 10 เรื่อง 3) พิจารณาเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบกิจการในการปล่อยน้ าเสียและผงเขม่าแล้วเสร็จตามกรอบเวลา
ที่ก าหนดจ านวน 1 เรื่อง และ 3) อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ านวน 20 เรื่อง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 

(3) พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้อสังหาริมทรัพย์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,240 เรื่อง โดยมี
สถานะการพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาอุทธรณ์การก าหนดเขตส ารวจและก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานแล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาจ านวน 22 เรื่อง 2) พิจารณาอุทธรณ์การก าหนด
ราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนดจ านวน 3 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาจ านวน 1 เรื่อง 
3) พิจารณาอุทธรณ์การประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 143 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาจ านวน 360 เรื่อง และ 4) อุทธรณ์   
ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงานแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 512 เรื่อง และอยู่
ระหว่างพิจารณาจ านวน 198 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 
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(4) ทบทวนกระบวนการและออกแบบเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อร้องเรียน 

(5) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (๑) ของพระราชบัญญัติฯ โดยมีการชดเชยและ
อุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง               
เป็นเงิน 7,711 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ตารางท่ี 5.2 การชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 
หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2564 

หน่วย: ล้ำนบำท 
  ปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวมท้ังสิ้น 

การชดเชย
รายได้
ระหว่าง
การไฟฟ้า 

9,707 13,291 14,192 14,404 12,456 21,028 19,153 15,679 14,874 14,838 6,573 156,195 

การ
อุดหนุน
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ด้อยโอกาส 

2,810 8,631 3,212 3,631 3,578 2,428 2,109 2,225 2,113 2,077 1,138 33,952 

รวมท้ังสิ้น 12,517 21,922 17,404 18,035 16,034 23,456 21,262 17,904 16,987 16,915 7,711 190,147 
หมายเหตุ: ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

(๖) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) ของพระราชบัญญัติฯ เพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

ก. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทบทวนและปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และด าเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าชุดใหม่ตามสัดส่วนที่ก าหนด เพ่ือการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ และการ
ด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนประกาศเกิดการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนวางระบบ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการในพื้นท่ีประกาศ 

ข. กกพ. อนุมัติกรอบงบประมาณระจ าปี 2564 จ านวน 56 กองทุน วงเงินรวม 2,919.24 ล้านบาท 
มีการด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศ จ านวน 4,124 โครงการ วงเงินรวม 1,316.66 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาชุมชน
ในด้านสาธารณสุขเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพรอบโรงไฟฟ้า ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพด้านการศึกษาของ
เยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมหรือบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี                
ด้านสาธารณูปโภคเพ่ือยกระดับการเข้าถึงและความครอบคลุมของสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปผลการอนุมัติโครงการในพื้นที่ประกาศเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)   
 

ปีงบประมาณ 

กองทุนประเภท ก และ ข กองทุนประเภท ค 

รวมงบประมาณ 
 (ล้านบาท) จ านวน

กองทุน 

บริหาร 
จัดการ 

(ล้านบาท) 

โครงการชุมชน โครงการชุมชน 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนกองทุน 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2562 75  273.98 7,184 2,517.57 169 498 85.75 2,603.32 

2563  136 204.01 6,907 2,618.92 311 953 218.47 2,837.39 

2564 56 273.79 4,124 1,316.66 - - - 1,316.66 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

(6) สร้างความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในด้านไฟฟ้าต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยังคงมุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การก ากับกิจการไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง 

วัตถุประสงค์ที่ 7: ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D (Decarbonisation, 
Digitalization, Decentralization) 

(1) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) 
ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ดังนี้ 

ก. ก ากับการด าเนินโครงการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน                         
อย่างประหยัด รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี                       
พ.ศ. 2563 จ านวน 13 โครงการ วงเงิบรวม 137.67 ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 5.4 โครงการที่ได้รบัการสนับสนุนเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) 
โครงการ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

1. โครงการทั่วไป๑/ 43.78 
1.1 โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Connection) ของ IPS (พลังงานหมุนเวียน) ของมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ระยะเวลาด าเนินโครงการ  9 เดือน 

9.51 

1.2 โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นชีวมวลประสิทธิภาพสูง ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ  24 เดือน 

9.23 

1.3 โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนส าหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระยะเวลาด าเนินโครงการ  18 เดือน 

10.77 

1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสถานีควบคุมภาคพื้นของอากาศยานไร้คนขับโดยใช้แหล่ง พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก
เพื่อปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควันของกองทัพอากาศ ระยะเวลาด าเนินโครงการ  12 เดือน 

3.08 

1.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุนาโนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ และการใช้งานเซลล์
แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ในประเทศไทย ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินโครงการ  30 เดือน 

11.19 
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โครงการ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
2. โครงการส าหรับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issue) และการศึกษาเกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าในระยะยาว (Long Term Issue)๒/ 93.89 
2.1 โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 เดือน 

15.01 

2.2 โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแลกิจการ
พลังงานของ สนพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 เดือน 

15.89 

2.3 โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 15.00 
2.4 โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศของ สนพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 เดือน 

15.00 

2.5 โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย
ของ สนพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 เดือน 

12.00 

2.6 โครงการศึกษาพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
และลดปัญหาการปลดปล่อย PM 2.5 ของ สนพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  16 เดือน 

10.00 

2.7 โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของ พพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  9 เดือน 

5.70 

2.8 โครงการการศึกษาศักยภาพพลังน้ าและความเหมาะสมการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ าท้ายน้ าโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาด
เล็กของ พพ. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  15 เดือน 

5.29 

หมายเหตุ: ๑/  สนับสนุน (1) แผนงานส่งเสริม และสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และ (3) แผนงานศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ไม่รวมโครงการในการจัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

๒/ สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในด้านการบริหารจัดการพลังงาน ด้านไฟฟ้า ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน 
และด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับ พน. ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการส่งเสริมเรื่องดังกล่าว 

ข. กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี                         
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97 (4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
1,920 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4)  

(๒) สรุปผลงานการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่และใช้งานเพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติ ในโครงการ
การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการส่งเสริม EV 
ESS และ Technology Digital รองรับการบริหารจัดการพลังงานจากการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
และการวิจัยการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต  

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน  

(1) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
มาตรา 97 (5) ในการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตะหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ดังนี้ 

ก. ก ากับการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 26 โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 476.468 ล้านบาท สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.5 โครงการที่ได้รบัการสนับสนุนเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) 
หัวข้อ จ านวน 

(โครงการ) 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 
(Affordable and clean Energy) โดยมุ่งเน้นการสื่อสารในประเด็น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  

๒๐ ๓๖๕.๒๘๗ 

๒. การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลกิจการพลังงาน แบ่งเป็นหัวข้อหลัก คือ การสื่อสารการก ากับดูแลกิจการ
พลังงานไฟฟ้า และการสื่อสารนโยบายด้านไฟฟ้า  

๓ ๔๖.๘๕๕ 

๓. การสร้างความรู้ความตระหนักทางด้านไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ๑ ๓๒.๓๕๖ 
๔. การสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ๒ ๓๑.๙๗๐ 

รวม ๒๖ ๔๗๖.๔๖๘ 

ข. กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าตามมาตรา 97 (5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 600 ล้านบาท และ
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการก าหนดกรอบการสนับสนุนเพ่ือออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97 (5) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการ
ขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

(๒) สรุปผลการด าเนินโครงการการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น โครงการการออกแบบ
บ้านประหยัดพลังงานภายใต้การสนับสนุนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๕) และเผยแพร่แบบบ้านเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปสามารถ Download ได้ฟรี เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ที่ 8: ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อให้การประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

(1) รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรคการออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ผ่านมา และศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรูปแบบการก ากับดูแล/หลัก
ปฎิบัติ (Regulation Model) ของต่างประเทศเพ่ือประกอบการทบทวนและพัฒนาการก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ 

(๒) สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าผ่านกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ามาตรา 97 (4) และจะน าผลการศึกษาและงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนที่ผ่านมา เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ได้แก่  
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานในพ้ืนที่ห่างไกล โครงการศึกษารูปแบบ            
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 9: บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน 

กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 
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(๑) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001:2015
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานของส านักงาน 
กกพ. และด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรับปราบการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักงาน กกพ. 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๒) พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และกฎหมายล าดับรองหมวดการอนุญาตและการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๔ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(๓) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ดังนี้ ๑) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ๒) 
พัฒนาระบบการให้บริการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแบบออน์ไลน์ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการอนุมัติอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟ้าและการรับจดแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบ
ออน์ไลน์ได้ภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) พัฒนา ERC Data Sharing Platform เพ่ือใช้ในการก ากับกิจการ
พลังงานหรือการตัดสินใจของ กกพ. และผู้บริหารส านักงาน กกพ. ๔) พัฒนาระบบปฏิบัติการในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ได้แก่ ระบบการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี และระบบข้อมูลการบังคับคดี และ
ประเมินระบบการพัฒนาการขยายขีดความสามารถระบบ Enterprise Resources Planning ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชีของส านักงาน กกพ. และพัฒนาระบบช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และ ๕) ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน กกพ. และจัดท ามาตรฐานการ
ตรวจสอบและประเมินผลด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของหน่วยงานในก ากับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก าหนด  

(๔) ก่อสร้างสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง และออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือใช้ในอาคารส านักงาน กกพ. แห่งใหม่ โดยคาดว่าการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลางจะแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตจ านวน ๑๓ เขต ซึ่ง 
กกพ. ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน ๖๕๓.๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป และการให้บริการออกใบอนุญาตแบบ OSS ในอนาคต โดยส านักงาน กกพ. ได้กันเงินงบประมาณ
ส าหรับการจัดหาที่ดินจ านวน ๘ เขต และก่อสร้างอาคารจ านวน ๖ เขต ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
วงเงินรวม ๓๔๖.๓๐๐ ล้านบาท และจะทะยอยจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารให้ครบทั้ง ๑๓ 
เขต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น ปัจจุบันส านักงาน กกพ. สามารถจัดหาที่ดินจากกรมธนารักษ์เพียงเขตเดียว 
คือ ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 5 (อุบลราชธานี) ส าหรับอีก 12 เขต ยังไม่สามารถหาที่ดินที่เหมาะสมได้ และการ
จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารต้องใช้งบประมาณสูงประกอบกับมีการปรับบทบาทการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. 
ในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และการตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการพลังงาน และได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการมากขึ้น การจัดซื้อที่ดินและ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขตอาจไม่คุ้มค่าในการด าเนินการ ดังนั้น กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดหาที่ท าการส านักงาน กกพ. ประจ าเขตเป็นการ
ถาวร โดยให้ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ประจ าเขต ๕ (อุบลราชธานี) และให้น าส่งเงินที่ได้
กันไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ านวน 271.300 ล้านบาท คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือให้รัฐบาล
น าไปใช้ในการด าเนินงานที่จ าเป็นต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 9.๒ พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
(๑) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือน                                       

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
(๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความรู้เชิงลึกในงานด้านการก ากับกิจการ

พลังงาน และจัดท าองค์ความรู้พ้ืนฐานงานก ากับกิจการพลังงานและการวเิคราะห์แผนด้านพลังงาน โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ 
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  โครงสร้าง/
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและลักษณะการใช้ไฟฟ้า การประเมินความคุ้มค่าโครงการลงทุนด้านพลังงาน โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า การ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว แหล่งก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิต กักเก็บและส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ ความรู้เชิง
ประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบก๊าซธรรมชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านแผนพลังงาน และหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์นโยบาย  

5.2 การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 932.419 

ล้านบาท โดยส านักงาน กกพ. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกันเงินเป็นภาระที่จ าเป็นของ
ส านักงาน กกพ. จ านวน 892.379 ล้านบาท ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะน าเงินส่งคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 40.04๐ ล้านบาท 

ตารางท่ี 5.6 งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

รายละเอียด 
ผลการใชจ้่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ล้านบาท) 

การใช้จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 
งบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับการอนุมัติ1/ 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1. รายจ่ายด้านบุคลากร2/ 249.043 266.122 266.122 
2. รายจ่ายด้านการจัดการและบริหาร
ส านักงาน3/  

297.150 405.451 404.45๗ 

3. รายจ่ายงบลงทุนและเงินอุดหนุน4/ 151.868 83.527 86.322 
5. รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ 103.872 111.500 116.500 
6. รายจ่ายอื่นๆ5/ 3.387 25.778 18.978 

รวม 805.320 892.379 892.379 
หมายเหตุ: 1/ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  

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 
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บทที่ 6 แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กกพ. ในการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๓๔) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผน 
การด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงาน กกพ. ได้ประเมินผลส าเร็จ             
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก                                
ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือน ามาทบทวนแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้อง                     
กับเป้าหมาย ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์หลัก ๙ วัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน          
ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๑ 
พบว่า แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวช้าอันเกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การขับเคลื่อนพลังงานยังคงต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต รองรับการ                
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตในรูปแบบ Next Normal ที่มีการท างานจากที่บ้าน (Work From 
Home) การด าเนินธุรกิจออนไลน์ (Online business) สังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด (Cashless economy) และการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนงานหลายๆ ด้าน ตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทภาคพลังงานของประเทศไทยในการลดการ
ปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ Carbon Neutral รวมทั้งการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ดังนั้น การพัฒนาพลังงานของประเทศ
ไทย จึงมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานแบบยั่งยืน ค านึงถึงลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการ
จัดหาพลังงานของประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนด้านพลังงาน มุ่งเน้นความรวดเร็วและความคุ้มค่าด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการใช้พลังงาน  

แผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕  
ของส านักงาน กกพ. มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ                  
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ได้แก่ การอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้า               
ที่แท้จริง และการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25๖๐-256๔ นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว สรุปความท้าทายในการก ากับกิจการพลังงาน ดังนี้  

- การก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก และตอบสนองความคาดหวังหน่วยงานภายนอกทั้งภาคนโยบาย  
ผู้ประกอบกิจการพลังงาน ผู้ใช้พลังงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก ากับบนหลักบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมาย  
“ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการ (Accessibility) ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ (Affordability) และระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง
และเชื่อถือได้พร้อมในการให้บริการ (Availability)” ก าหนดกลไกการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมมีมาตรฐานสากล      
ส่งเสริมบทบาทของไทยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก ากับบริหารจัดการพลังงานรองรับเทคโนโลยี
พลังงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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- ความพร้อมการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่มีการแข่งขันตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ     
ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 และการพัฒนาการก ากับการซื้อขายไฟฟ้าจากตลาดพลังงานหมุนเวียนและตลาดซื้อขายไฟฟ้า                  
ที่มีการแข่งขันในอนาคต ได้แก่ กฎระเบียบการก ากับ ข้อก าหนดตลาด และอัตราค่าบริการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน 

- พัฒนาระบบการตรวจติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบตรวจติดตามผ่านระบบดิจิทัล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย                   
ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล  

- การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนางานก ากับกิจการพลังงาน และบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด 

- ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้มีมาตรฐานสากล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งกฎหมายและแนวปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาบุคลากรมีความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นพร้อมก ากับกิจการพลังงานเชิงรุก 

ความเชื่อมโยงแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับแผน ๓ ระดับ 
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วัตถุประสงค์ที ่1 ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้
พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

1.1 เป้าหมาย  

1.1.1 ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

1.1.2 การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด 

1.2 ตัวชี้วัด  

1.2.1 ร้อยละของความเชื่อถือต่อการด าเนินงานของส านักงาน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.2.2 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) 

1.3 กลยุทธ์  

1.3.1 เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  

(๑) วิเคราะห์และให้ความเห็นแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา 
แผนการจัดหากาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงาน โดยค านึงถึงการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

๒) ก ากับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐให้เป็นไปตามกรอบการ
จัดหาไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เช่น การจัดหาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น  

๓) จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการ
พลังงานตามมาตรา ๓๑ (๔) ของพระราชบัญญัติฯ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ 

1.3.2 ปรับปรุงระบบการก ากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีพลังงาน               
ที่เพียงพอ และม่ันคง  

(1) ทบทวนโครงสร้างการก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจพลังงานใหม่รองรับ
รูปแบบธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(2) ให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ One Stop Service และรับแจ้งการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าส าหรับกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์บนบนเว็บไซต์และ Mobile 
Application ที่พัฒนาไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบ ติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และก าหนดมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามการอ านวยความสะดวกการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

(3) พัฒนาระบบการอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบการ
อนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2564 และบูรณาการการให้บริการจดแจ้งยกเว้นกับศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือภาคธุรกิจ Biz Portal ตามแนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของส านักงาน กพร. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย 

2.1.1 จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการพิจารณา
และแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

2.1.2 ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพบริการ
ไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟ้าไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

2.2 ตัวชี้วัด 

2.2.1 ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการที่ได้รับการพิจารณาและแจ้ง 
ผู้ร้องเรียน 

2.2.2 ร้อยละความพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการพลังงาน มาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า 
และคุณภาพไฟฟ้า 

2.3 กลยุทธ์ 

2.3.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) ให้มีความ
โปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  

(1) ออกประกาศว่าด้วยการประกาศใช้คู่มือส าหรับการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงิน
และการก าหนดรูปแบบรายงานการบัญชีและการเงิน เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติจัดท ารายงาน
การบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและการก า กับอัตรา
ค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน และมีมาตรฐานสากล (USOA)  

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน      
ในกิจการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเข้ามาของ Prosumers รวมถึงการพิจารณาก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าแบบทางเลือกให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้าตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเติมเงิน (Pre-paid) 
อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ให้ความร่วมมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแบบชั่วคราว (Temporary demand 
response programs) เป็นต้น ตามนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2568                   
ที ่กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

(๓) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า 
(Targeted Subsidy) ร่วมกับส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน และออกประกาศหรือระเบียบ กกพ. เรื่องการก าหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า ใน
การช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาส 

(๔) วิเคราะห์และจัดท าความต้องการระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา Data Analytic Platform
ส าหรับการรายงานข้อมูลและใช้ก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบและก าหนดมาตรการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการก าหนดอัตราค่าบริการต่างๆ ส าหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าที่มีการแข่งขันในอนาคต  
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2.3.2 ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลาและ
การให้บริการที่ท่ัวถึง  

(1) ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 - ประเภท 8 ได้แก่                
บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาก าไร                
การสูบน้ าเพ่ือการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว  

(๒) จัดท าข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราที่ชดเชย กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ตามมาตรฐานการให้บริการพลังงานก าหนด  

(๓) วิเคราะห์และจัดท าความต้องการระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา Data Analytic Platform 
ส าหรับการก ากับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการพลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ                   
ในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย ก ากับการส่งเสริมการแข่งขันได้ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.2 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการแข่งขันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

3.3 กลยุทธ์  

3.3.1 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน  

(1) ก ากับการด าเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะท่ี ๒      
ที่ กพช.เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้แก่ บริหารจัดการความสามารถของ LNG Terminal และปรับปรุง
เงื่อนไขต่างๆ การบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในส่วนของโรงแยกก๊าซฯ และก ากับ 
ปตท. ในการใช้ By Pass Gas ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก ากับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสั่งการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้า และ ตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือปรับกรอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติ                       
ที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4 ตามแนวทางการปรับคุณภาพก๊าซฯ (C-Day) ที่ กกพ. เห็นชอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) จัดท าแนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคตรองรับการพัฒนา 
Regional LNG Trading Hub โดยติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ ปตท. LNG Hub ภายใต้โครงการ              
ERC Sandbox รวมทั้งก ากับการด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG 
(Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาวของ ปตท. ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพ่ือรองรับเป้าหมายตามแผน
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในการพัฒนาศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) 
ส าหรับประเทศไทยในอนาคต 

(3) ก าหนดแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าที่มีการแข่งขันและรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE 100) ประกอบด้วย Regulatory Guideline & Code of Conduct เพ่ือก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงานและบทบาทการด าเนินงานของ กกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการไฟฟ้าตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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(๔) วิเคราะห์และจัดท าความต้องการระบบข้อมูล เพ่ือการพัฒนา Data Analytic Platform 
ส าหรับการรายงานข้อมูลและใช้ก ากับการก ากับการแข่งขันกิจการพลังงาน  

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.1 เป้าหมาย ประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 

4.2 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการประกาศหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
แก่บุคคลที่สาม 

4.3 กลยุทธ์  

4.3.1 จัดท ามาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริการระดับสากล  

(1) ติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก ากับการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (TPA Framework) ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และการใช้อัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge)                  
ภายใต้โครงการ ERC Sandbox เพ่ือน ามาทบทวน TPA Framework และก ากับข้อก าหนด (TPA Code) ของผู้รับใบอนุญาต 
ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ของระบบส่งไฟฟ้า
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าในอนาคต  

 (๒)  ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายพลังงาน  

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

5.1 เป้าหมาย  ผู้ประกอบกิจการพลังงานร้อยละ 100 มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.2 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน 

5.3 กลยุทธ์  

5.3.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน  

(1) ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาต และต่อยอดการพัฒนา
ระบบตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมาก (Big Data) จากระบบ Continuous Emission Monitoring 
System (CEMS) ที่รายงานข้อมูลในรูปแบบออน์ไลน์มายังส านักงาน กกพ. เพ่ือใช้ในการก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

(2) เผยแพร่งานวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน
รองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) ของพระราชบัญญัติฯ  

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตใน
การมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

6.1 เป้าหมาย  ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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6.2 ตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต                
ต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3 กลยุทธ์ 

6.3.1 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน  

(1) ประเมินผลการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมงานก ากับกิจการพลังงานตามระเบียบว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งการปรับอัตราค่าไฟฟ้า/ ค่า Ft  ที่
ออกประกาศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ
ผู้รับใบอนุญาตมั่นใจว่าการก ากับกิจการพลังงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรม  

(2) ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 และพัฒนาศักยภาพ คพข. โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านพลังงาน                   
ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างการรับรู้                     
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 

(๓) ปฏิรูปกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) กับสภาคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปกป้องสิทธิเสรีภาพ                
ของผู้ใช้พลังงาน 

(๔) บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
มาตรา 97 ของพระราชบัญญัติฯ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ๒ โดยด าเนินการ ดังนี้  

ก. ชดเชยและอุดหนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการให้บริการอย่าง
ทั่วถึงตามมาตรา ๙๗ (๑) 

ข. พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า                       
ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน (คุณภาพชีวิตที่ดี)               
และส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่ประกาศได้มีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการด าเนินโครงการชุมชน ตลอดจนตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3)  

ค. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา ๙๗ (๔) โดยปรับปรุงระเบียบและประกาศเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนที่ปลาย/ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมาย/
นโยบายของภาครัฐ อาทิ RE 100 รวมทั้งการศึกษาและวิจัยเพ่ือส่งเสริมหรือก ากับดูแลการใช้พลังงานหมุนเวียน  

ง. ส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ตามมาตรา ๙๗ (๕)  

(5) พัฒนาระบบระบบสารสนเทศการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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วัตถุประสงค์ที่ 7 ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

7.1 เป้าหมาย  ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100 

7.2 ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบ
กิจการพลังงาน 

7.3 กลยุทธ์  

7.3.1 พัฒนาระบบการก ากับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานที่ขับเคลื่อน 3D ได้แก่ แนวโน้มการ
ลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอน (Decarbonisation) แนวโน้มปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) และแนวโน้ม
การกระจายศูนย์พลังงาน (Decentralization)  

(1) ก าหนดมาตรการ Demand Response  

(2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๔) โดยให้การสนับสนุบเงินลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการศึกษา วิจัย เพ่ือการก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

7.3.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

(1) เผยแพร่ให้ความรู้ ความตระหนักการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๕) โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๕ เผยแพร่แบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้จากการสนับสนุนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปน าไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย  ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับใช้พลังงานทดแทนในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

8.3 กลยุทธ์  
8.3.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อให้การประกอบกิจการ

ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
(๑) ศึกษาแนวทางการส่งเสริม/ก ากับ (Regulatory Framework) ส าหรับวิธีการลงทุน

รูปแบบใหม่ และการศึกษาต้นทุน มาตรการด้านราคา เทคโนโลยี และผลกระทบ เน้นการสนับสนุนการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนากฎระเบียบการจัดหาไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (4)  
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(2) เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (๕)  

วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1 เป้าหมาย 

9.1.1 ระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล 

9.1.2 ระบบฐานข้อมูลส าหรับการก ากับกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. และเป็นศูนย์ข้อมูล
การก ากับกิจการพลังงานแห่งชาติ 

9.1.3 กฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน  

9.1.4 บุคลากรเป้าหมายของส านักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  

9.1.5 บุคลากรส านักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร  

9.2 ตัวชี้วัด 

9.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส านักงาน กกพ. ให้มีมาตรฐานสากล  

9.2.2 ระดับความส าเร็จการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลการก ากับกิจการพลังงาน
แห่งชาติภายในปี พ.ศ. 2567 

9.2.3 ระดับความส าเร็จการปรับปรุงกฎหมายรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

9.2.4 ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการอบรมร้อยละ 100  

9.2.5 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรักและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.3 กลยุทธ์  
9.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้ตอบสนอง

ความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ โดยส านักงาน กกพ. จะด าเนินการดังนี้ 

(1) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรให้มีมาตรฐานสากลตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจน
ตรวจวัดผลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และลดปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงาน กกพ.  

(๒) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจะด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรับปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

(๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์กฎหมายในปี พ.ศ. 2564 และด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองให้ครบถ้วนต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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(๔) พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนี้ 

ก. ให้บริการ Online (E-service) การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและ 
การรับจดแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ตลอดจนพัฒนาระบบให้ครอบคลุม 
การอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งการปรับปรุงระบบ E-Petition เพ่ือให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนตามที่ออกแบบระบบในปี พ.ศ. 2564 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้พลังงานในการยื่นเรื่องร้องเรียน  
การติดตามผล และแจ้งผลการพิจารณา และประมวลผลเพ่ือใช้ประเมินผลในการให้บริการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้
พลังงานได ้

ข. พัฒนา ERC Data Sharing Platform ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยจะ
รวบรวมความต้องการข้อมูลและรูปแบบการรายงานข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการสามารถรายงานข้อมูล                  
ผ่านระบบดิจิทัล น าข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ มาวิเคราะห์ประมวลผล เพ่ือการก ากับทุกมิติ อาทิ การให้ความเห็น
แผนพลังงาน การก ากับการจัดหาไฟฟ้า การบริหารจัดการการจัดหาก๊าซธรรมชาติ การก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ก ากับ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และ การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน และน าส่งข้อมูลในระบบ  ERC Data Sharing 
Platform ไปแสดงผลในรูป Dashboard เพ่ือประกอบการก ากับกิจการพลังงานหรือการตัดสินใจของ กกพ. และผู้บริหาร
ส านักงาน กกพ. ตลอดจนเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานภาพรวมต่อสาธารณะชนในอนาคตต่อไป 

ค. พัฒนาระบบปฏิบัติการของส านักงาน กกพ. โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะปรับปรุงระบบ
บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และระบบบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะพัฒนาระบบ ERC Smart 
Audit Platform เพ่ือให้การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9.3.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

(1) ปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ประกอบด้วย วิเคราะห์
ความต้องการการฝึกอบรม การวางเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตลอดจน
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และความรู้เชิงลึกในการก ากับกิจการพลังงาน 
และวางระบบการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับ/หน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานไปปฏิบัติงานและรับมาปฏิบัติงานระหว่างองค์กร (Secondment Program) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีโลกทัศน์กว้าง เข้าใจธุรกิจในหลายมุมและมีประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย 

6.2 งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๖.2.๑ งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กกพ. ได้พิจารณา
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือตอบสนองภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติ
การด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๙๐๔.๗๖๙ 
ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายด้านบุคลากร จ านวน 276.07๖ ล้านบาท รายจ่ายด้านการจัดการและบริหารส านักงาน 
จ านวน 4๔๐.๕๗๙ ล้านบาท รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 11.136 ล้านบาท รายจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 2.500 ล้านบาท รายจ่าย
โครงการตามกลยุทธ์ จ านวน ๑1๗.000 ล้านบาท และรายจ่ายอื่นๆ จ านวน ๕๗.๔๗๘ ล้านบาท  
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รูปแสดงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งตามประเภทรายจ่ายของส านักงาน 

 
สรุปงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 10 โครงการ วงเงินรวม ๑1๗.000 ล้านบาท ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕6๕) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ ปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตรา
ค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ 
 

กลยุทธ์: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) 
ให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
(๑) โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้างการ

แข่งขันในกิจการไฟฟ้า 

๕.๐๐๐ 
 

๕.๐๐๐ 
 

กลยุทธ์ : ก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการให้บริการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการให้บริการได้ทันเวลา และการให้บริการที่ทั่วถึง 
(๒) โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ 

๘.๐๐๐ 
 
 

๘.๐๐๐ 

วัตถุประสงค์ที่ ๓ ส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้
อ านาจในทางมิชอบในการประกอบ
กิจการพลังงาน 
 

กลยุทธ์: เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน 
(๑) งานพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายส าคัญเร่งด่วน 

(เพื่อรองรับการด าเนินโครงการต่างๆ ในการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ ๒ การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การซ้ือขายไฟฟ้า
ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ หรือ นโยบายส าคัญเร่งด่วน) 

(๒) โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ ๔ 

๕๑.๐๐๐ 
 

๕๐.๐๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐๐ 

วัตถุประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมให้การ
ประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

กลยุทธ์: ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ใช้พลังงาน 
(๑) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

๕.๐๐๐ 
 

๕.๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕6๕) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ที่ ๖ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ใช้พลังงาน ชมุชนท้องถิ่น ประชาชน 
และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม 
เข้าถึง ใช ้และจัดการด้านพลังงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

กลยุทธ์: พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และ
ผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 
(๑) โครงการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(๒) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานก ากับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(๓) โครงการปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก คพข. 

๓๒.๐๐๐ 
 

๑๐.๐๐๐ 
๑๒.๐๐๐ 
๑๐.๐๐๐ 

วัตถุประสงค์ที ่๙ บรหิารจัดการองค์กรที่
ทันสมยั มีประสทิธิภาพ และพัฒนา
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชพีด้านการก ากับ
กิจการพลังงาน 

กลยุทธ์: พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ 
(๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 
(๒) โครงการพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการก ากับ

กิจการพลังงานระยะที่ ๑  

๑๖.๐๐๐ 
 

๑.๐๐๐ 
๑๕.๐๐๐ 

รวม ๑๑๗.๐๐๐ 

๖.๒.2 ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กกพ. คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
และการประกอบกิจการพลังงานรายปีตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 3 จ านวน 1,002.771 ล้านบาท  

 

รายละเอียด 
ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 

25641/ 25652/ 
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ ต่ออายุ/ ใบแทน 1.030 1.315 

1.1 ใบอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน 0.415 0.450 
1.2 การต่อ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน 0.615 0.865 
2. ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปี 930.440 993.229 
2.1 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกจิการไฟฟ้า 651.821 685.112 
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกจิการก๊าซธรรมชาติ 278.619 308.117 
3. รายได้อ่ืนๆ อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ กกพ. 0.949 8.227 
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า - 6.000 
3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและรายได้อื่นๆ 0.949 2.227 

รวมทั้งสิ้น 932.419 1,002.771 
หมายเหตุ: 1/ ปีงบประมาณ 2564 เป็นรายได้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

2/ ปีงบประมาณ 2565 เป็นประมาณการรายได้ 
 

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายละเอียดงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 25641/ ปีงบประมาณ 2565  

เปลี่ยนแปลง* 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

 1. รายได้ 932.419   1,002.77๑  7.55 
 2. รายจ่าย 892.379 ๑๐๐ ๙๐4.๗๖๙ ๑๐๐ 1.61 
   2.1 รายจ่ายดา้นบุคลากร2/ 266.122 29.82 276.07๖ 30.51 3.74 
   2.2  รายจ่ายการจัดการและบริหารส านกังาน3/ 404.457 45.32 4๔๐.๕๗๙ 48.70 8.๙๓ 
   2.3 รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน4/ 83.822 9.39 11.136 1.23 -86.71 
   2.4 รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุน5/ 2.500 0.28 2.500 0.28 - 
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รายละเอียดงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 25641/ ปีงบประมาณ 2565  

เปลี่ยนแปลง* 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

   2.5 รายจ่ายโครงการตามกลยุทธ ์ 116.500 13.06 ๑1๗.000 12.93 0.43 
   2.6 รายจ่ายอื่นๆ6/ 18.978 2.13 57.478 6.35 213.4 
 3. รายได้ส่งคลัง (ประมาณการ) 40.04๐  ๙8.๐๐๒   

   หมายเหตุ: 
1/ รายได้ที่คาดวา่จะจัดเกบ็ได้และรายจา่ยที่คาดวา่จะใช้จา่ย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 ที่ดิน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง  
5/ รายจ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
6/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ งบกลางส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเปน็

ซ่ึงเป็นงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขั้นโดยมิได้คาดหมาย ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนจ าเป็นหรือค่าใช้จ่ ายส าหรับพนักงานที่มิได้จัดตั้ง
งบประมาณไว้จัดตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ  

ทั้งนี้ กรณีที่ส านักงาน กกพ. จะต้องด าเนินการตามภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือด าเนินการโครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายของส านักงาน กกพ. หรือตามนโยบายรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ ส านักงาน กกพ. จะถัวจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ส าหรับการจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน กกพ. ส่วนกลางเป็นการถาวร ส านักงาน กกพ. ได้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 เพ่ือด าเนินการดังกล่าว จ านวน 831.210 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง ซึ่งตามแผนการด าเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปลายปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และจะมีการตรวจสอบและรับรองเกณฑ์ LEED-NC Version 2009 โดยส านักงาน กกพ. จะขอจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 0.210 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

รายการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (ล้านบาท) ความคืบหน้าการด าเนินการ 
2557-2562 2563-2565 2566 รวม 

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

ผูกพันวงเงิน 25.800 ล้านบาท 
4. การกอ่สร้างอาคารส านกังาน 
พร้อมตกแต่งภายใน 

650.000 - - 650.000 ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
โดยมีก าหนดการแล้วเสร็จ 18 กันยายน 
2565 และก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน 
618.198 ล้านบาท  
 

5. อุปกรณ์เครื่องเสียงและภาพ
ห้องประชุม 

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. การจา้งที่ปรึกษาตรวจสอบ/
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 
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ส าหรับการจัดหาส านักงาน กกพ. มีความจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน กกพ. ส่วนกลางเป็นการถาวร ซึ่งได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 
จ านวน 831.210 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ภายในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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

1. วิสัยทัศน ์

“ก ากับกิจการพลังงานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน และส่งเสรมิการแข่งขันใหเ้หมาะสมเปน็ธรรม” 

2. พนัธกิจ 

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

(2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และ 
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

(3) ส่งเสริมสังคมและประชำชนให้มีควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนกำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพลังงำน 

(4) พัฒนำองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์เป้าหมาย ตัวชีว้ัด และกลยทุธ์การก ากับกิจการพลังงาน 

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

วัตถุประสงค์ที่  1  ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และ 
มีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

1.1 เป้าหมาย 

(1)  กำรออกใบอนุญำตมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ กกพ. ก ำหนด 

(2)  ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องมีควำมเชื่อถือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 60 

1.2 ตัวชี้วัด 

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

(2)  ร้อยละของควำมเช่ือถือต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.3 กลยุทธ์ 
(1)  เพิ่มศักยภำพกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนด้ำนพลังงำนให้มีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ

ของผู้เกี่ยวข้อง  
1 ) พั ฒ นำบุ คลำกรด้ ำนกำรวิ เครำะห์  และกำรจั ดท ำข้ อ เสนอแนะต่ อแผน 

ด้ำนพลังงำน รวมทั้งจัดท ำคู่มือหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนำพลังงำน 
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2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรเสนอแนะด้ำนนโยบำยให้ทันสมัย มีควำมครบถ้วน เช่ือถือได้ และสำมำรถใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรอนุญำต ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน เป็นต้น 

3) ปรับปรุงแผนประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง รวมทั้ง
ส ำรวจควำมนำ่เชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กกพ. ทุกสองปี 

(2) ปรับปรุงระบบกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้มีพลังงำน             
ที่เพียงพอ และมั่นคง  

1) ปรับปรุงระบบกำรอนุญำตทั้งระบบกำรออกใบอนุญำตให้สอดคล้องตำมขนำด
โรงไฟฟ้ำและประเภทเชื้อเพลิง และกำรด ำเนินงำนตำมเงื่อนไขอนุญำตที่ก ำหนด รวมทั้งปรับปรุงกำรให้บริกำร  
กำรออกใบอนุญำตให้มีประสิทธิภำพ 

2 ) บู รณ ำกำรกำรท ำงำน ในด้ ำนกำรจัดหำพลั งงำน  กำรก ำหนดมำตรฐำน 
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน และอัตรำค่ำบริกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้ง  
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกิจกำรด้ำนพลังงำนและนโยบำยรัฐบำล 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และประกำศที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
ให้ชัดเจนและทันสมัย 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการ
ให้บริการ  

2.1 เป้าหมาย 

(1) โครงสร้ำงค่ำบริกำรพลังงำนได้รับกำรทบทวนทุก 2 - 5 ป ี

(2) จ ำนวนข้อร้องเรียนของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรได้รับกำร
พิจำรณำและแจ้งผู้ร้องเรียนได้ร้อยละ 100 

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

2.2 ตัวชี้วัด 

(1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำบริกำรพลังงำน 

(2) ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำและแจ้ง
ผู้ร้องเรียน 

(3) ร้อยละควำมพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรพลังงำน มำตรฐำนคุณภำพ
บริกำรไฟฟ้ำ และคุณภำพไฟฟ้ำ 
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2.3 กลยุทธ์ 

(1)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรก ำกับอัตรำค่ำบริกำรพลังงำน (ไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติ) ให้มีควำม
โปร่งใส และได้มำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น 

1) ก ำกับดูแลกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรทั้ งด้ำนต้นทุนและอัตรำผลตอบแทน 
ตำมมำตรฐำนสำกล ให้อัตรำค่ำบริกำรอยู่ในระดับที่ประชำชนและผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถรับภำระได้ รวมทั้งก ำหนด
มำตรฐำนกำรจัดท ำบัญชีให้สำมำรถก ำกับกิจกำรพลังงำนให้สอดคล้องตำมแบบสำกล 

2) ปรับปรุงแนวทำงกำรสื่อสำร และก ำกับให้ผู้รับใบอนุญำตประกำศเผยแพร่อัตรำ
ค่ำบริกำรให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึงและเป็นระบบ 

(2)  พัฒนำกำรก ำกับด้ำนคุณภำพบริกำร (ไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติ) เพื่อให้ประชำชนได้รับ
บริกำรที่ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

1) ก ำกับดูแลคุณภำพกำรให้บริกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรทั้งด้ำนกำรให้บริกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรได้ทันเวลำ และ 
กำรให้บริกำรที่ทั่วถึง 

2) ทบทวนและปรับปรุง มำตรฐำนสัญญำกำรให้บริกำร รวมทั้ งก ำกับสัญญำ 
กำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน  

3.1 เป้าหมาย 

ก ำกับกำรส่งเสริมกำรแข่งขันได้ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

3.2 ตัวชี้วัด 

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรแข่งขันตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

3.3 กลยุทธ์ 

(1)  เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนพลังงำน 

1) ศึกษำแนวทำงกำรก ำกับกิจกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติให้สนับสนุนกำรแข่งขัน 

2) จัดท ำระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรประกอบกิจกำร
พลังงำนที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ใช้งำนง่ำย และเพียงพอต่อกำรใช้ประกอบกำรวำงแผน และลงทุนของผู้ประกอบกำร 
และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ  
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วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.1 เป้าหมาย 

ประกำศหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำแก่บุคคลที่สำม
ภำยในปี 2564 

4.2 ตัวชี้วัด 

ระดับควำมส ำเร็จกำรประกำศหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
แก่บุคคลที่สำม 

4.3 กลยุทธ์ 

(1)  จัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของระบบโครงข่ำยเพื่อให้มีมำตรฐำนบริกำรระดับสำกล 

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

2) จัดท ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอใช้และเชื่อมต่อไฟฟ้ำ และบูรณำกำร 
ข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

3) จัดท ำหลักเกณฑ์กำรคิดอัตรำค่ำบริกำรในกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยของกำร
ไฟฟ้ำ (Wheeling Charge) ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

4) ทบทวนมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงระบบโครงข่ำย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ำยพลังงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

5.1 เป้าหมาย 

ผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนร้อยละ 100 มีแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

5.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่มีแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

5.3 กลยุทธ์ 

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

2) วำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกอบกิจกำรพลังงำนตำมใบอนุญำต  
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3) ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย และเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำนไฟฟ้ำแก่ผู้ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง 

4) ทบทวนกำรประเมินประสิทธิภำพและตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำร
พลังงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตใน
การมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

6.1 เป้าหมาย 

ผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น ประชำชน และผู้รับใบอนุญำตมีควำมพอใจต่อกระบวนกำร
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

6.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น ประชำชน และผู้รับใบอนุญำต 
ต่อกระบวนกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

6.3 กลยุทธ์ 

(1)  พัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้พลังงำน ชุมชนท้องถิ่น 
ประชำชน และผู้รับใบอนุญำตมีส่วนร่วมไดอ้ย่ำงครบถ้วนทุกขั้นตอน 

1) ปรับปรุงระเบียบด้ำนกำรมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งระดับกำรให้ข้อมูล กำรให้
ข้อคิดเห็น กำรร่วมด ำเนินงำน และกำรร่วมติดตำมและประเมินผล 

2) สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ COP EIA/ EHIA รวมทั้งเพิ่มศักยภำพเกี่ยวกับ
กำรเสริมสร้ำงกระบวนมีส่วนร่วมของประชำชนให้กับคณะกรรมกำรผู้ใช้พลังงำนประจ ำเขต (คพข.) และส ำนักงำน 
กกพ. ประจ ำเขต 

3) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำในพื้นที่ประกำศให้มีประสิทธิภำพและ
สำมำรถยกระดับกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมในพื้ นที่ประกำศตำมวัตถุประสงค์ 
ของ พ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 มำตรำ 97 (3) 97 (5) และ 97 (6) ให้มีมำตรฐำนสูงกว่ำ
พื้นที่ทั่วไป 
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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) 

1) ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับประสิทธิภำพกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
และน ำวิธีกำร Sandbox มำศึกษำรูปแบบธุรกิจกำรประกอบกิจกำรพลังงำนที่ประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร  

2) สนับสนุนกำรศึกษำวิจัย ทดลอง และพัฒนำกำรใช้พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรในกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี               
ในปัจจุบันและอนำคต รวมทั้งกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงต่อเนือ่งและทั่วถึง 

(2)  ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนหมุนเวียน  

1) สนับสนุนกำรวิจัย ทดลอง และพัฒนำกำรประหยัดและกำรอนุรักษ์พลังงำน เช่น 
กำรสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนและนักศึกษำในทุกภูมิภำคจัดท ำโครงงำนที่เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนหรือใช้
พลังงำนหมุนเวียน รวมทั้งกำรจัดประกวดโครงงำนที่ให้ทุนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ที ่8  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

8.1 เป้าหมาย 
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ผู้ประกอบกำรได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำรประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 

8.2 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำร
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

8.3 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำแหล่งพลังงำนหมุนเวียนเพื่อให้กำรประกอบกิจกำร
ไฟฟ้ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดหำไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนหมุน เวียนให้มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

2) สนับสนุนกำรศึกษำมำตรกำรด้ำนรำคำ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ 

วัตถุประสงค์ที่ 9  บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพด้านการก 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. ได้รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ร้อยละ 100 ทุกป ี
(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 ำเร็จของกำรพัฒนำข้อมูลเพื่อกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนพร้อมใช้ภำยในปี                    

พ.ศ. 2563 
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(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 

9.3 กลยุทธ์ 

(1)  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล เพื่อให้
ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นมืออำชีพ 

1) สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนให้เป็นสำกล 

2) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีระบบบริหำรและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัลตำม
แนวทำง พ.ร.บ. กำรบริหำรและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เผยแพร่สำรสนเทศต่อ
สำธำรณะชน และมีเป้ำหมำยเป็นผู้น ำด้ำนข้อมูลระดับประเทศ 

3) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยให้รองรับกำรแข่งขันทั้งในระดับพระรำชบัญญัติ และ
ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับธุรกิจภำคพลังงำนรูปแบบใหม่และนโยบำยภำครัฐ 

(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 และประสำนควำมร่วมมือในโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เป็นต้น 

3) ปรับปรุง และทบทวนบทบำทของบุคลำกรของส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขตเกี่ยวกับ
กำรก ำกับกิจกำรพลังงำน และกำรบริหำรงำนกองทุนให้ชัดเจนและมีควำมเหมำะสม รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เช่น จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (career path) และควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร เป็นต้น 

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



 



ภาคผนวก 2 
การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 
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การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 

กองทุนพัฒนาไฟฟา เปนกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนในสํานักงานคณะกรรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 97 แหงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และจะตองรายงานผลการดําเนินงานตอ 
กพช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา พรอมเปดเผยตอสาธารณชน และมี
การตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. ไดมีการจัดเก็บรายไดและใชจายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนตนมา 

กกพ. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2563 - 2567) เพ่ือเปนกรอบการ
บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 โดยมุงเนนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟา และสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
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แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

การบริหารงานภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟามีโครงสรางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

สํานักงาน กกพ. บริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาจําแนกตามวัตถุประสงคตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 สรุปไดดังนี้ 

1. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (1)  เพ่ือชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟาซ่ึงไดใหบริการแกผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส หรือเพ่ือใหมีการใหบริการไฟฟาอยางท่ัวถึง หรือเพ่ือสงเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยออกคําสั่งเพ่ือใหมีการอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนาย
ไฟฟาซ่ึงไดใหบริการไฟฟาไปยังทองท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง รวมถึงการนําสงและเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา สําหรับผูรับ
ใบอนุญาตจําหนายไฟฟาเพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาซ่ึงไดใหบริการแกผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส  

2. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (2) เพ่ือชดเชยผูใชไฟฟาซ่ึงตองจายอัตราคาไฟฟาแพง
ข้ึนจากการท่ีผูรับใบอนุญาตท่ีมีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝนมาตรา 87 วรรคสอง โดยท่ีผานมายังไมปรากฏ
กรณีผูรับใบอนุญาตศูนยควบคุมระบบไฟฟาดําเนินการสั่งจายไฟฟาท่ีไมเปนธรรม ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามความเหมาะสมตอไป 

3. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (3) เพ่ือพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของโรงไฟฟา ดําเนินการภายใตระเบียบ หลักเกณฑและคําสั่งท่ี กกพ. กําหนด ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เปนตนมา โดยกําหนดกรอบวัตถุประสงคและลักษณะประเภทโครงการ แบงเปน 7 ดาน ประกอบดวย  
(1) ดานสาธารณสุขเพ่ือลดหรือปองกันปญหาสุขภาพรอบโรงไฟฟา (2) ดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพดานการศึกษาของ
เยาวชนและครูผูสอนในสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟา (3) ดานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดของชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบโรงไฟฟา (4) ดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิมหรือบํารุงรักษาสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  



๖๒ 
 

(5) ดานสาธารณูปโภคเพ่ือยกระดับการเขาถึงและความครอบคลุมของสาธารณูปโภค (6) ดานพลังงานชุมชนเพ่ือสงเสริม
การอยูรวมกันของโรงไฟฟาและชุมชน และ (7) ดานอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนการพัฒนาชุมชน  

4. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (4) เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ดําเนินการโดยออกประกาศเปดรับขอเสนอการ
จัดสรรแผนงานตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา และมีกรอบการดําเนินงาน  
4 แผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานสงเสริม และสาธิต การใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา (2) แผนงาน
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  
(3) แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และ (4) แผนงานการบริหารจัดการ เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

5. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (5) เพ่ือสงเสริมสังคม และประชาชนใหมีความรู 
ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา ซ่ึงมุงเนนในการสรางความรูความเขาใจและขยายผลไปสูการปฏิบัติจริง 
ดําเนินการโดยออกประกาศเปดรับขอเสนอโครงการตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เปนตนมา และมีกรอบการดําเนินงาน 5 แผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมบทบาท และพัฒนาองค
ความรูดานไฟฟาใหแกประชาชนหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ (2) แผนงานประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความตระหนัก  
ปลูกจิตสํานึก ความเขาใจ ทัศนคติท่ีดีดานไฟฟา (3) แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมทางดานไฟฟา เชน การพัฒนา
เครือขายหรือการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนหรือหนวยงานดานไฟฟา (4) แผนงานสนับสนุนสรางความ
ม่ันคง และเตรียมความพรอมรับสถานการณไมปกติดานไฟฟา และ (5) แผนงานการบริหารจัดการ เพ่ือเปนคาใชจายใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

6. การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (6) เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟาใน 3 ดาน ประกอบดวย (1) คาใชจายในการบริหารจัดการกองทุน (2) สํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเยียวยาหรือ
บรรเทาความเสียหายในเบื้องตนจากผลกระทบท่ีมีสาเหตุจากโรงไฟฟา และ (3) อุดหนุนใหกับการพัฒนาหรือฟนฟู
ทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาท่ีไดรับการจัดสรรเงินจํานวนนอยไมเพียงพอตอการพัฒนาหรือ
ฟนฟูทองถ่ิน  

ท้ังนี้ การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาจะใชสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟาตาม
มาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไมสามารถนํามาใชบรหิารจัดการสาํนักงาน กกพ. ได 
 



 



ภาคผนวก 3 
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวย
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและการ
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  ดังตอไปนี้ 

ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน  ดังตอไปนี้ 
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 งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 



 



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

1. รายจายดานบุคลากร  276,075,400.00

    1.1 คาตอบแทนกรรมการและคาผลประโยชนอื่นของ กกพ. 21,750,000.00

    1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจาง 218,565,500.00

    1.3 คาตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,904,000.00

    1.4 คาตอบพิเศษรายป 32,855,900.00

2. รายจายในการจัดการและบริหารสํานักงาน  440,579,197.66

    2.1 คาตอบแทน 27,658,000.00

              2.1.1 คาเบี้ยประชุม 18,791,800.00

              2.1.2 คาตอบแทนลวงเวลา 4,800,000.00

              2.1.3 คาเชาที่พัก 3,600,000.00

              2.1.4 คาตอบแทนอื่น 466,200.00

    2.2 คาใชสอย 382,630,057.66

              2.2.1 คาประกันสุขภาพของ กกพ. 210,000.00

              2.2.2 เงินสมทบประกันสังคมสวนนายจาง 3,015,000.00

              2.2.3 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวนนายจาง 18,416,200.00

              2.2.4 ประกันสุขภาพหมู 7,988,900.00

              2.2.5 คาตรวจสุขภาพประจําป 1,700,000.00

              2.2.6 คารักษาพยาบาลสวนที่เกินจากประกันสุขภาพ 60,000.00

              2.2.7 คาเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 1,591,100.00

              2.2.8 บําเหน็จตอบแทน 25,973,631.00

              2.2.9 เงินสวัสดิการ 20,000,000.00

              2.2.10 คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม 6,228,510.00

              2.2.11 คาเชาอาคารสํานักงาน/สํานักงานเขต 62,328,551.86

              2.2.12 คาเชารถยนตของสํานักงาน/สํานักงานเขต (ผูกพัน 5 ป) 13,958,483.60

              2.2.13 คาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการเฉพาะดาน และเลขานุการ กกพ. 29,668,860.00

              2.2.14 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 30,457,364.00

              2.2.15 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 48,618,890.00

              2.2.16 คาซอมแซมยานพาหนะ และขนสง 1,100,000.00

              2.2.17 คาซอมแซมครุภัณฑ 901,000.00

              2.2.18 คาจางเหมาบริการ 46,924,135.20

              2.2.19 คารับรองและพิธีการ 395,000.00

              2.2.20 คาธรรมเนียมตออายุสมาชิกขอมูล 1,260,000.00

              2.2.21 คาภาษีและคาธรรมเนียม 382,000.00

              2.2.22 คาประกันภัยทรัพยสินของสํานักงาน 125,000.00

              2.2.23 คาประกันรถยนต 210,000.00

              2.2.24 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 868,800.00

              2.2.25 คาเชาศูนยคอมพิวเตอร 2,284,000.00

              2.2.26 คาตออายุอุปกรณและจางดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส 17,040,000.00

              2.2.27 คาใชจายในการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 582,000.00

              2.2.28 คาจางจัดทํารายงานประจําป 1,900,000.00

              2.2.29 คาเชาอุปกรณสํานักงาน 11,691,232.00

              2.2.30 คาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร 2,500,000.00

              2.2.31 คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็น 6,400,000.00

              2.2.32 คาเชาบริการระบบอิเล็กทรอนิกส 4,500,000.00

              2.2.33 คาใชสอยอื่น 13,351,400.00
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รายการ จํานวนเงิน (บาท)

    2.3 คาวัสดุ 15,136,100.00

              2.3.1 วัสดุสํานักงาน 3,074,000.00

              2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,002,000.00

              2.3.3 วัสดุงานบานงานครัว 963,600.00

              2.3.4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 213,900.00

              2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,806,400.00

              2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 860,400.00

              2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 508,800.00

              2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร 2,016,000.00

              2.3.9 วัสดุอื่น 691,000.00

    2.4 คาสาธารณูปโภค 15,155,040.00

              2.4.1 คาไฟฟา 5,034,000.00

              2.4.2 คาน้ําประปา 99,840.00

              2.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 1,562,400.00

              2.4.4 คาโทรศัพทสํานักงาน 1,403,600.00

              2.4.5 คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 1,356,000.00

              2.4.6 คาบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่นๆ 5,099,200.00

              2.4.7 คาบริการไอเย็น 600,000.00

3. รายจายที่เปนงบลงทุน  11,136,205.00

    3.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,275,200.00

              3.1.1 เครื่องพริ้นเตอร 25,200.00

              3.1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟทแวร 600,000.00

              3.1.3 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork 230,000.00

              3.1.4 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) 120,000.00

              3.1.5 กระดานอัจฉริยะ 300,000.00

    3.2 ครุภัณฑสํานักงาน 1,537,540.00

              3.2.1 โตะเอนกประสงค 3,000.00

              3.2.2 เกาอี้หองประชุม 124,000.00

              3.2.3 ชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้ 30,000.00

              3.2.4 เครื่องปรับอากาศ 542,600.00

              3.2.5 เครื่องเจาะกระดาษ 9,000.00

              3.2.6 ตูเก็บเอกสาร/ตูลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร 232,500.00

              3.2.7 โตะทํางาน 55,000.00

              3.2.8 โตะประชุม 60,000.00

              3.2.9 เกาอี้ 233,340.00

              3.2.10 โทรศัพทเคลื่อนที่ 87,500.00

              3.2.11 เครื่องฟอกอากาศ 55,000.00

              3.2.12 รถเข็น 5,600.00

              3.2.13 เครื่องพิมพบัตรพนักงาน 100,000.00

    3.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว 62,100.00

              3.3.1 ตูเย็น 18,500.00

              3.3.2 ไมโครเวฟ 9,500.00

              3.3.3 เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 34,100.00

    3.4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 16,500.00

              3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง 16,500.00

    3.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 232,125.00

              3.5.1 กลองถายรูปดิจิตอล 40,000.00

              3.5.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 50,000.00

              3.5.3 กลองวงจรปด 93,525.00

              3.5.4 โทรทัศนสี 48,600.00
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รายการ จํานวนเงิน (บาท)

    3.6 ครุภัณฑอื่น 65,200.00

              3.6.1 เครื่องตรวจวัดกาซ 62,000.00

              3.6.2 บันไดอลูมิเนียม/เหล็ก 3,200.00

    3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง 7,947,540.00

              3.7.1 คาปรับปรุงตกแตงสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 7,661,540.00

              3.7.2 คาปรับปรุงหองประชุม 286,000.00

4. รายจายที่เปนเงินอุดหนุน  2,500,000.00

    4.1 เงินใหการสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 2,500,000.00

5. รายจายอื่นๆ  174,478,100.00

    5.1 โครงการตามกลยุทธ 117,000,000.00

                         (๑) โครงการศึกษาหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟารองรับนโยบายและโครงสรางการแขงขันในกิจการไฟฟา 5,000,000.00

                         (๒) โครงการศึกษาการชดเชยผูใชพลังงานตามมาตรฐานการใหบริการ 8,000,000.00

                          (๑) โครงการตรวจประเมินคาใชจายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาเพื่อปรับกรอบคุณภาพกาซธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงในระบบกาซธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4

1,000,000.00

                          (๒) งานพัฒนาการกํากับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายสําคัญเรงดวน 50,000,000.00

                        (๑) การพัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 5,000,000.00

          วัตถุประสงคที่ 6  ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาตในการมีสวนรวม 
เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย

32,000,000.00

                       (๑) งานสรรหาคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต (คพข.) ประจําปงบประมาณ 2565 10,000,000.00

                       (๒) การสื่อสารประชาสัมพันธงานกํากับและบริหารภาพลักษณองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 12,000,000.00

                       (๓) งานปรับระบบการคุมครองผูใชพลังงาน : รีฟอรมกลไก คพข. 10,000,000.00

                        (๑) การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมพรอมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 4) 1,000,000.00

                        (๒) การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะหขอมูลบน ERC Data Sharing Platform เพื่อการกํากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ 1

15,000,000.00

    5.2 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในตางประเทศ 32,478,100.00

              5.2.1 คาใชจายในการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมในตางประเทศ 15,000,000.00

              5.2.2 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในตางประเทศ 17,478,100.00

    5.3 งบกลางสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 25,000,000.00

รวม 904,768,902.66

         วัตถุประสงคที่ 3  สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และ ปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการ
พลังงาน

51,000,000.00

          วัตถุประสงคที่ 2  ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ 13,000,000.00

หมายเหตุ :  1. งบสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เปนงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณโดยมิไดคาดหมาย คาใชจายกรณีเรงดวนจําเปน หรือคาใชจายสําหรับพนักงานที่มิไดจัดตั้งงบประมาณไว จัดตั้งไวแตไม

เพียงพอ เชน บําเหน็จพนักงาน เงินชดเชย และอื่นๆ

                 2. กรณีที่สํานักงาน กกพ. จะตองดําเนินการตามภารกิจที่จําเปนเรงดวน หรือดําเนินการโครงการตางๆ ตามนโยบายของสํานักงาน กกพ. หรือตามนโยบายรัฐบาลระหวางปงบประมาณ สํานักงาน กกพ. จะถัว

จายงบประมาณรายจายประจําปภายใตกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๖๘

          วัตถุประสงคที่ 09  บริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการกํากับ
กิจการพลังงาน

16,000,000.00

          วัตถุประสงคที่ 5  สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตและ
ผูใชพลังงาน

5,000,000.00



จํานวน (บาท)
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3. รายไดอื่นๆ

3.1 คาธรรมเนียมการจัดรับฟงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
๑/

2.2.3 กิจการขนสงกาซฯ ทางทอผานระบบสงกาซฯ

2.2.1 กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซฯ จากของเหลวเปนกาซ

2.2.4 กิจการคาปลีกกาซฯ ผานระบบจําหนายกาซฯ

2.2.2 กิจการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ

2.1 คาธรรมเนียมผูประกอบกิจการไฟฟา

2.1.1 กิจการผลิตไฟฟา ไมเกิน 10 เมกะวัตต

2.1.2 กิจการผลิตไฟฟา เกิน 10 เมกะวัตตแตไมเกิน 150 เมกะวัตต

2.1.3 กิจการผลิตไฟฟา เกิน 150 เมกะวัตต

1.2.1 คาธรรมเนียมการตอ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา

1.2.2 คาธรรมเนียมการตอ/ใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ

2. คาธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายป

หมายเหตุ: 
1/

 คาธรรมเนียมจากการจัดรับฟงความคิดเห็น EHIA โรงไฟฟาพระนครใต และโรงไฟฟาถานหิน โกลว เอสพีพี 3 โครงการละ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท

ประมาณการรายไดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

2.1.5 กิจการระบบจําหนายไฟฟา

2.1.6 กิจการจําหนายไฟฟา

2.1.7 ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟา

2.2 คาธรรมเนียมผูประกอบกิจการกาซธรรมชาติ

2.1.4 กิจการระบบสงไฟฟา

รายละเอียด

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาต/ตออาย/ุใบแทน

1.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

1.1.2 ใบอนุญาตผลิตไฟฟา ไมเกิน 10 เมกะวัตต

1.1.3 ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซฯ จากของเหลวเปนกาซ

1.2 คาธรรมเนียมการตออายุ/ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

1.1.1 ใบอนุญาตผลิตไฟฟา เกิน 10 เมกะวัตตแตไมเกิน 150 เมกะวัตต
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