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สรุปรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ภาพรวมแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณ
รายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปแผนงานที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 32 งาน ประกอบด้วยงานเชิงนโยบาย 12 แผนงาน และงานตามภารกิจส าคัญ 19 แผนงาน 

 

2. สรุปผลการด าเนินงานเชิงนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

2.1 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินงานตามแผนงานเชิงนโยบาย จ านวน 12 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 
92.40 โดยมีงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 7 งาน และงานที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 5 งาน ดังนี้  

2.1.1 งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 7 งาน ได้แก่ (1) แนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับ
นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า (2) การพัฒนาอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกเพ่ือรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (3) การวางระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน (4) การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่ส านักงาน กกพ. 4.0 (6) การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐาน (ITA) อย่างต่อเนื่องและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 
อย่างต่อเนื่อง และ (7) การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับกิจการพลังงาน 

2.1.2 งานที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน ๕ งาน สรุปดังนี้ 

(1) การให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) มีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 68 โดยส านักงาน กกพ. ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ (1) กฎหมายล าดับรองว่าด้วยการอนุญาต
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กิจการไฟฟ้าตาม Licensing Scheme ใหม่แล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศว่าด้วยการก าหนดประเภทใบอนุญาตฯ ระเบียบ
ว่าด้วยการขอรับใบนุญาตฯ และ ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตฯ และ (๒) ปรับปรุงขั้นตอน
การรับจดแจ้งส าหรับกิจการไฟฟ้าและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar Rooftop 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS เพ่ือให้บริการระบบ online บนเว็บไซต์ 
ซึ่งคาดว่าสามารถอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS เพ่ือให้บริหารระบบ Online  

ปัญหาอุปสรรค ส านักงาน กกพ. ได้เร่งด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการอนุญาตแบบ Online ตามขั้นตอนกระบวนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานแต่มีความล่าช้าในกระบวนการวิจารณ์ TOR และต้องเปิดรับข้อเสนอถึง 2 ครั้ง ปัจจุบัน
ส านักงาน กกพ. ได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 

(2) การทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 87.5  
โดยส านักงาน กกพ. ได้ก าหนดอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ อัตราค่าบริการผู้รับใบอนุญาตขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ อัตราค่าบริการผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลว 
เป็นก๊าซฯ และอัตราค่าบริการผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ส าหรับอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตค้าปลีก 
ก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซ ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซฯ 
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 และให้ผู้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ จ านวน 5 ราย เสนออัตรา
ค่าบริการก๊าซฯ และเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 มีผู้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ จ านวน 2 ราย เสนออัตราค่าบริการฯ มาแล้ว  
ส าหรับอีก 3 ราย ได้มีหนังสือขอเลื่อนการเสนออัตราค่าบริการฯ 

ปัญหาอุปสรรค ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการของผู้รับ
ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซตามแผนการด าเนินงาน แต่การเสนออัตราของผู้รับใบอนุญาตมีความ
ล่าช้า ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ได้พิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ 2 ราย แล้ว พบว่า จะท าให้
อัตราค่าบริการสูงขึ้นจากปัจจุบันเป็นอย่างมากประกอบกับ สถานการณ์การความผันผวนของราคา Pool Gas ได้ปรับตัว
สูงขึ้นตามสภาวะการณ์ของตลาดพลังงานทั่วโลก รวมถึงมีความต้องการน าเข้า LNG มากขึ้นจากการที่ก๊าซจากอ่าวไทยลดลง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ อย่างรุนแรง ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาต รวมถึงควร
ด าเนินการเปรียบเทียบอัตราของผู้รับใบอนุญาตทุกรายเพ่ือก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมต่อไป  

(3) การก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติ
ระยะที่ 2 มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94 โดยส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ (1) แผนการใช้และการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ (Demand-Supply) ประกอบด้วย แผนภาพรวมของประเทศรายเดือนเพ่ือบริหารจัดการการน าเข้า 
spot LNG แผนรายปีเพ่ือก ากับการบริหารจัดการการจัดหา LNG ระยะสั้น และแผนช่วง 10-20 ปี เพ่ือบริหารจัดการการ
จัดหา LNG ระยะยาว (2) ออกหลักเกณฑ์การก าหนดราคา LNG (LNG Benchmark) (3) ส านักงาน กกพ. ได้ประเมิน
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากการปรับปรุงกรอบคุณภาพก๊าซในระบบส่งก๊าซธรรมชาติเสนอ กกพ. เห็นชอบในหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างจัดท ารายละเอียดเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป และ (4) คู่มือการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  

ส าหรับการพัฒนากฎระเบียบการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่บุคคล 
ที่สาม ส านักงาน กกพ. ได้ปรับปรุง และ ปตท. ประกาศ TSO Code ฉบับปรับปรุง มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 ปัจจุบันส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนได้หารือร่วมกับ PTT TSO เพ่ือ
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น าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง TSO Code ครั้งที่ 2 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือความเป็นธรรมต่อ 
Shipper ทุกราย จึงต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ  

(4) การปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 โดยส านักงาน 
กกพ. ได้ทบทวนกระบวนการและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และ 103 และทบทวน
กระบวนการและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการคัดค้านโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ส าหรับการพัฒนากลไกการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมประเด็นปัญหาและ  
แนวทางการด าเนินงานหลายเวที เช่น เวทีประชาสัมพันธ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และเวทีประชาสัมพันธ ์
การสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 เพ่ือประกอบการจัดท าแนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและกระบวนการ  
สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสรุปแนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในการสร้าง
เครือข่ายภายในไตรมาส 2 ของปี 2566 และสามารถสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ได้ 15 จังหวัด ภายในปีงบประมาณ 2566 

(5) การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายล าดับรอง มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 โดยได้ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดับรองกลุ่มเร่งด่วนหมวด 3 
ส่วนที่ 1 การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และหมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า วิเคราะห์ผลกระทบฯ และร่าง
กฎหมายล าดับรองที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ ในช่วงเดือนกันยายน – 
ตุลาคม 2565 จ านวน 5 ครั้ง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ และหลักการการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ เพ่ือเสนอ กกพ. ต่อไป  

ปัญหาอุปสรรค การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ส านักงาน กกพ. ได้เร่งจัดจ้างที่ปรึกษาตามขั้นตอนกระบวนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานแต่มีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพราะสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ส่งผลกระทบให้ส านักงาน กกพ. ต้องจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดจ้างที่
ปรึกษาแล้ว ได้เร่งด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

ภาพแสดงผลการด าเนินตามแผนงานเชิงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.2 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจส าคัญ จ านวน 19 แผนงาน ผลการด าเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95 
โดยมีงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 17 งาน และงานที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 2 งาน ดังนี้  

2.2.1 งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนจ านวน 17 แผนงาน ได้แก่ (1) การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับปี 2565 (2) ก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กิจกรรม Big Rock เรื่อง OSS ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (3) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า 
(Targeted Subsidy) เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (4) แนวทางการก ากับกิจการ
ก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคตรองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hub (5) ด าเนินการ รวบรวม และวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานโครงการ ERC Sandbox เพ่ือพัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อก าหนดให้เหมาะสมรองรับการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า (6) ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(7) พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า จากระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS) 
(8) ประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการก ากับกิจการ พลังงาน (9) สรรหา
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 (10) การบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กร (11) 
แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่ประกาศได้มีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการด าเนินโครงการชุมชนตามมาตรา 97(3) (12) 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ตามแผนการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลระยะยาวที่ด าเนินการตามแผนงานปี 2564 (13) เผยแพร่งานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้ใช้พลังงาน ประชาชนทั่วไป (14) 
เผยแพร่ ให้ ความรู้ การใช้พลั งงานอย่ างประหยัดและมีประสิทธิภาพเ พ่ือให้ประชาชนทั่ ว ไปน าไปขยายผล 
ในเชิงปฏิบัติ (15) การทบทวนมาตรการ Demand Response (16) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง และ (17) 
ศึกษาและรวบรวมนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26)  
ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และบทบาท การด าเนินงานภาคพลังงานของประเทศไทย 

2.2.2 งานที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 2 งาน ได้แก่  

(1) ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1 - ประเภท 8 ได้แก่ 
บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาก าไรการ
สูบน้ าเพ่ือการเกษตร และการไฟฟ้าชั่วคราว มีผลการด าเนินงานร้อยละ 20 โดยส านักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูล
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า ประเภทที่ 1 – 8 ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบ
และประกาศ กกพ. ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
และประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ได้จัดประชุมเพ่ือ รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค โดยอยู่ระหว่างนัดหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกและจัดท า
ข้อสรุปประเด็นทบทวน และการก าหนดมาตรฐานสัญญาผู้ใช้ไฟฟ้า และแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2566 

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย (ประเภทที่ 1 - ประเภทที่ 8) มีความหลากหลาย
และมีจ านวนมาก จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเภท 

(2) ก ากับการปรับปรุง TPA Code ไฟฟ้า ให้เป็นไป TPA Framework มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 88 โดยการไฟฟ้าจะต้องจัดท า TPA Code เสนอต่อ กกพ. ภายใน 180 วันหลังบังคับใช้ TPA Framework เพ่ือ 
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กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการไฟฟ้าประกาศใช้ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ส่งร่าง TPA Code มายังส านักงาน กกพ. 
เมื่อวันที่ 26 และ 28 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตามการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สามภายใต้ TPA 
Code จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการโครงสร้างกิจการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจะก าหนดต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค การประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการ
เปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามแผนโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการปรับปรุงตามความเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น จึงท าให้ผู้ใบอนุญาต
การทบทวน TPA Code ปัจจุบันไม่เป็นไปตามแผนงาน ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจาณา TPA Code ของการไฟฟ้าและจะ
เสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป 

3. สรุปการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

การจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 
1,012.178 ล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการรายได้จ านวน 12.941 ล้านบาท ส านักงาน กกพ. เบิกจ่ายและผูกพัน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 779.153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.12 ของงบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 904.769 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายด้านบุคลากร จ านวน 254.765 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 92.20 รายจ่ายด้านการจัดการและบริหารส านักงาน จ านวน 343.779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.16 
รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 51.390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 รายจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 1.465 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 58.60 รายจ่ายอื่นๆ จ านวน 12.536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.75 และรายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ 
จ านวน 115.218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.48 รายละเอียดดังภาพ 

 

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณหลังโอน

เปลี่ยนแปลง 
(ล้านบาท) 

การใช้จ่าย (ล้านบาท) สัดส่วนการใช้จ่าย (%) 

1. รายจา่ยด้านบุคลากร1/ 276.319 254.765 92.20 

2.  รายจ่ายในการจัดการและบรหิารส านักงาน2/ 413.402 343.779 83.16 
3. รายจา่ยที่เป็นงบลงทุน3/ 56.060 51.390 91.67 
4. รายจา่ยที่เป็นเงินอุดหนุน4/ 2.500 1.465 58.60 

5. รายจา่ยอื่นๆ5/ 39.488 12.536 31.75 
     5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

32.478 12.536 38.60 

     5.2 งบกลางส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 7.010 0.00 0.00 

6. รายจา่ยกิจกรรมตามกลยุทธ6์/ 117.000 115.218 98.48 

รวม 904.769 779.153 86.12 
หมายเหตุ:  
1/ รายจ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ 

2/ รายจ่ายการจัดการและบริหารส านักงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

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

5/ งบรายจ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ และ งบกลางส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็นซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ันโดยมิได้คาดหมาย ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนจ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานที่มิได้จัดต้ังงบประมาณไว้จัดต้ังไว้แต่ไม่เพียงพอ 

6/ รายจ่ายกิจกรรมตามกลยุทธ์ มีโครงการตามกลยุทธ์ 11 โครงการ วงเงิน 76.00 ล้านบาท และมีการกันงบประมาณส าหรับรองรับงานพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงาน
ภาครัฐ และนโยบายส าคัญเร่งด่วน จ านวน 41.00 ล้านบาท 
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สรุปสถานะการจัดจ้างงานโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 11 โครงการ จ านวน 76.00 ล้านบาท  

โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

สรุปสถานะการจดัจ้าง 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ลา้นบาท) 

วงเงนิรวม เบกิจา่ย 
ผกูพนัแบบมีหนีแ้ละ

กรณีไม่มีหนี ้
1. โครงการศกึษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา
ค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้างการ
แข่งขนัในกิจการไฟฟ้า 

5.000 ลงนามสัญญาแลว้ 28 ก.ย. 2565  4.693 - 4.693 

2. โครงการศกึษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตาม
มาตรฐานการให้บรกิาร 

8.000 คาดว่าลงนามสัญญาภายใน ม.ค. 2566 8.000 - 8.000 

3. โครงการจัดท ารายงานบัญชีและการเงินเพื่อ
การก ากับดูแลกจิการไฟฟา้ตามมาตรฐานสากล 

4.000 ลงนามสัญญาแลว้ 30 ก.ย. 2565 3.953 - 3.953 

4. โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่ปรับกรอบคณุภาพ
ก๊าซธรรมชาตทิี่เปลี่ยนแปลงในระบบก๊าซ
ธรรมชาติ C-day ครั้งที่ 4 

3.000 ยกเลิกจัดซ้ือจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มาย่ืน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่ ทั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 
2566 

3.000 - 3.000 

5. การพฒันาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้า 

5.000 ลงนามสัญญาแลว้ 29 ก.ย. 2565 4.800  4.800 

6. โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของ
โรงไฟฟ้า (กลุ่มเฝ้าระวัง) ประจ าปี 2565 

3.000 ลงนามสัญญาแลว้ 30 ก.ย. 2565 2.949 - 2.949 

7. งานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ า
เขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

10.000 ลงนามสัญญาแลว้ 24 มิ.ย. 2565  9.193 - 9.193 

8. การสือ่สารประชาสมัพันธ์งานก ากับและ
บริหารภาพลักษณอ์งคก์ร  

12.000 ลงนามสัญญาแลว้ 30 มิ.ย. 2565  11.644 - 11.644 

9.  งานปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รฟีอร์ม
กลไก คพข. 

10.000 ยกเลิกจัดซ้ือจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มาย่ืน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะ
สามารถได้ผูร้ับจ้างภายในเดอืน ม.ค. 2566 

10.000 - 10.000 

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม 
ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 2) และการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งเพือ่เตรียมพรอ้มการรับ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที ่3) 

1.000 ลงนามสัญญาแลว้ 5 พ.ค. 2565 1.000 0.420 0.580 

11. การพัฒนาระบบการจดัการและวเิคราะห์ขอ้มลู
บน ERC Data Sharing Platform เพื่อการก ากบั
กิจการพลังงาน ระยะที่ 1 

15.000 อยู่ระหว่างพจิารณาคัดเลือก ทั้งนี ้จะลง
นามสัญญาได้ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 

15.000 - 15.000 

รวม 76.00  74.232 0.420 73.812 

 

4. สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4.1 งานตามภารกิจส าคัญที่มีลักษณะเป็นงานโครงการที่ด าเนินงานโดยการจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผน มา
จากหลายสาเหตุ เช่น การจัดท า TOR ใช้ระยะเวลาด าเนินการ/ปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
นโยบายต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอันเนื่องจาก มีการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีการวิจารณ์ TOR ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และ มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ผ่านการ
พิจารณาข้อเสนอเพียงรายเดียวจึงต้องท าให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  

4.2 ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564  
มาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2565 ส่งผลต่อการประสานงานและการจัดประชุมต่างๆ ของส านักงาน กกพ. จึงท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
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5. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต  

5.1 การด าเนินงานในลักษณะงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน กกพ. ได้ก าหนด
มาตรการเร่งรัดการด าเนินงาน ดังนี้ (1) ให้ฝ่ายงานจัดท ารายละเอียดขอบเขตการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จและเสนอ
ขออนุมัติภายในพฤศจิกายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถด าเนินการจัดจ้างได้ และ (2) ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างในแต่ละวิธีและได้ผู้รับจ้างงานโครงการตามกลยุทธ์ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

5.2 ผู้บริหารส านักงาน กกพ. ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ผลกระทบ และการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด  
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ตารางแสดงสรุปการด าเนินงานเชิงนโยบายตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ส่งเสรมิให้บรกิารด้นพลังงาน อย่างเพียงพอ มคีวามมั่นคงและมคีวามเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน 
1. การให้บริการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบ OSS 
ผลผลิต 
(1) กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตาม Licensing 
Scheme ใหม่ โดยรวมถึงระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตที่
รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่  
 
 
 
(2) ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการ
ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้
ขอรับใบอนุญาต และเป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรม Big Rock 
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS 
เพื่อให้บริการระบบ online บน website และบูรณาการการ
ให้ บริ การกับศูนย์กลางการบริ การภาครั ฐผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อภาคธุรกิจ Biz Portal  
 

67.33 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 

57.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47.00 

 

 
 
(1) วันที่ 5 เมย. 2565 กกพ. มีมติเหน็ชอบหลักการร่างกฎหมายล าดับรองตาม Licensing 
Scheme ใหม่ 3 ฉบับ ได้แก ่ประกาศวา่ด้วยการก าหนดประเภทใบอนุญาตฯ ระเบียบวา่ด้วย
การขอรับใบนุญาตฯ และ ระเบียบว่าดว้ยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตฯ 
(2) ส านักงาน กกพ. เสนอการปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองต่อคณะอนุกรรมการ ตั้งแต่ 18 เมย - 
21 กค. 2565 (5 ครั้ง) และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นวันที่ 11 ส.ค. 2565 
(3) 4 ตค. 2565  กกพ. เห็นชอบกฎหมายล าดับรองฯ  
 
1. วันที่ 20 ต.ค. 2565 และวันที่ 1 เม.ย.  2565 ส านักงาน กกพ. ประชุมหารอืกับการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายโดยเห็นชอบหลักการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกีย่วกับขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และน าความเห็นเพิ่มเติมของการไฟฟ้าไปปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน 
2. ส านักงาน กกพ. พัฒนาระบบแจ้งยกเวน้ฯ Online แล้วเสร็จ และได้จัดจ้างพฒันาระบบการ
อนุญาต Online ส าหรับ กฟภ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Online และ กฟน. มรีะบบ Online 
แล้วอยู่ระหวา่งหารือกบัส านกังาน ในการเชือ่มโยงข้อมูลรว่มกัน  
3. วันที่ 26 พ.ค. 2565 กกพ. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการรับจดแจ้งส าหรับกิจการไฟฟ้าฯ 
4. วันที่ 25 ส.ค. 2565 ส านกังาน กกพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟา้ฝ่ายจ าหน่ายเร่ือง
การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ตดิตั้ง Solar 
Rooftop โดยเห็นควรใหป้รับปรุงการด าเนินงานของการไฟฟ้าฝา่ยจ าหนา่ยใหอ้ยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 30 วันท าการส าหรับผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
(5) วันที่ 28 ก.ย. 2565 ส านักงาน กกพ. ออกประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบ
กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
 
(1) วันที่ 13 ม.ค. 2565 เลขาธกิารส านักงาน กกพ. อนุมัติ TOR โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยวธิี e-
bidding โดยเผยแพร่ TOR เพื่อใหว้ิจารณ์ในเดือน มี.ค. 2565 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ส านกังาน 
กกพ. ได้ปรับปรุง TOR และเปิดใหว้ิจารณ์ TOR ในวันที ่13 - 27 มิ.ย. 2565 ไม่มีผู้ใดวิจารณ์  
(2) ส านักงาน กกพ. เปิดรับยื่นขอ้เสนอ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2565 พบว่ามีผู้ยื่นรายเดียว จึง
ได้พิจารณายกเลิก และ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ก.ค. 2565 มีผูย้ื่นข้อเสนอ 2 ราย ปัจจุบันมกีารลง
นามสัญญาแลว้เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ส านักงาน กกพ.  ได้เร่งด าเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนกระบวน
ตามพรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานแต่มีความล่าช้า
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดย มีผู้
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(3) ส านักงาน กกพ. ได้ศึกษาก าหนดรายละเอียดแนวทางการเชื่อมโยงผ่าน Biz Portal แล้วเสร็จ 
และจะน าไปการด าเนินงานเช่ือมโยงกับระบบ E-Licensing ใหม่  

วิจารณ์ TOR และการเปิดรัข้อเสนอ
ต้องด าเนินการถึง 2 ครั้ง   

วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ 
1. แนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการ
ส่งเสรมิการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า  
ผลผลิต 
(1) แนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้า เช่น Wheeling Charge, Pre-Paid, 
Temporary Demand Response Programs, Prosumers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 

 
100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2565-2568 : ส านักงาน กกพ. ได้น าเสนออัตราค่า
ไฟฟ้ารองรับการส่งเสริมการแข่งขันฯ ต่อ กกพ. (วันที่ 23 มี.ค. 2565) จ านวน 3 อัตรา และ
ต่อมาได้รับความเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2565-2568 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 
เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 

1) อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Public EV Charger): 
ส าหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2565-2568 ประกอบด้วย อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (ไม่รวม
ค่า Ft ค่า PE และค่าบริการรายเดือน) ในอัตรา 2.9162 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
และไม่มีค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สะท้อนต้นทุนค่าซ้ือไฟฟ้าเฉลี่ยที่ กฟน. และ กฟภ. ซ้ือจาก กฟผ. รวมทั้ง ไม่ท าให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น และหากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ก าหนดอัตรา Public EV Charger ต่ ากว่าอัตราดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลอาจพิจารณาน าเงิน
งบประมาณจากส่วนอื่นๆ มาอุดหนุนเพื่อให้อัตรา Public EV Charger ลดลงได ้

2) อัตรา Prosumer จากฐานข้อมูลที่มีการแจ้งการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตมายังส านักงาน กกพ. (ณ เดือนมิถุนายน 2565) มีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 
Prosumer ประมาณ 7,228 ราย ก าลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1,058 เมกะวัตต์ หรือ
ประมาณร้อยละ 0.01 ของสัดส่วนก าลังผลิตทั้งหมดของประเทศ พบว่ายังคงมีสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้าของ Prosumer ไม่มากนัก ซ่ึงส านักงาน กกพ. จะได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการ
ก าหนดอัตรา Prosumer เพื่อน าเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป ซ่ึงที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ มี
ความเห็นว่า สามารถน าอัตรา TOU มาใช้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวได้ (เสนอ กกพ. วันที่ 23 
มีนาคม 2565) 

3) อัตรา Green Power Tariff: ส านักงาน กกพ. ได้ศึกษาและน าเสนอเป็นอัตราทางเลือก
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยแนวทางหนึ่งอาจก าหนดเป็นอัตรา Premium เพิ่มเติมจากอัตราปกติ ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะใช้ Green Energy 
เพื่อจัดท าแนวทางการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมน าเสนอ กกพ. ส าหรับประกาศใช้ต่อไป 
ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. จะได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่  3-17 ตุลาคม 2565 เพื่อ
น าเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(2) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff 
Impact Assessment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) รายงานการแยกบัญชีกิจการก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐานสากล 
(USOA) ประกอบด้วย ร่างคู่มือ USOA ส าหรับกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ  และ คู่ มื อการแยกบัญชี กิ จการไฟฟ้ าตาม
มาตรฐานสากลเพื่อน าไปประกาศใช้ 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
100.00 

(2) วันที่ 30 ก.ย. 2565 กกพ. ได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับ Third Party Access 
(Wheeling Charge) เพื่อใช้ทดลองในโครงการ ERC Sandbox 
(1) ส านักงาน กกพ. ด าเนินการศึกษาข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2564-2568 
และประเมินผลกระทบจ านวนรายและจ านวนเงินในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามผลการศึกษา 
(2) วันที่ 23 มี.ค. 2565 ส านักงาน กกพ. ได้เสนอการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ต่อ กกพ. โดยมี
ความเห็นว่าควรคงอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ กกพ. มีความเห็นให้ศึกษาผลกระทบ
ต่อการปรับอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถอธิบายภาพรวมทั้งระบบของประเทศครอบคลุมทุกมิติอย่าง
เป็นระบบครบวงจร ซ่ึงในประเด็นนี้ ส านักงาน กกพ. ได้น าความเห็นดังกล่าวปรับปรุงขอบเขต
การด าเนินงานโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้าง
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 และขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ Tariff Impact Assessment ตามแผนงานที่ก าหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือ USOA ส าหรับกิจการไฟฟ้า
และกิจการก๊าซฯ และ จัดท าคู่มือ USOA ส าหรับกิจการก๊าซฯ  
(2) วันที่ 20 ก.ย. 2565 คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดท ารายงานการบัญชีฯ เห็นชอบใน
หลักการร่างคู่มือ USOA ส าหรับกิจการก๊าซฯ ที่ส านักงาน กกพ. เสนอ โดยมีความเห็นว่า การ
ก าหนดรายละเอียดของค าอธิบายรหัสบัญชีต่างๆ และหลักเกณฑ์การแบ่งแยกบัญชี การปันส่วน
ต้นทุน และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ ควรพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี (Thai Financial Reporting Standards: TFRS ซ่ึง
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และบริบทของประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับผู้รับใบอนุญาตจนเกินสมควร จึง
เห็นควรให้มีคณะท างานฯ ด้านไฟฟ้าและคณะท างานฯ ด้านก๊าซธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคู่มือการ
จัดท ารายงานบัญชีเพื่อการก ากับกิจการไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลดังกล่าวต่อไป 
(3) วันที่ 28 ก.ย. 2565 กกพ. ได้เห็นชอบในหลักการของร่างคู่มือ USOA ก๊าซฯ และมอบหมาย
ให้ ส านักงาน กกพ. น าความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปพัฒนาคู่มือ USOA ส าหรับกิจการ
ไฟฟ้าและก๊าซฯ ในปี 2566 ต่อไป 

2. ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ผลผลิต 
(1) อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (T) 
 
 
 
 

87.5 
 

100.00 
 
 
 
 
 

 
 
(๑). วันที่ 27 ก.ค. 65 ส านักงาน กกพ. เสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อผ่านระบบส่งก๊าซ และ ส านักงาน กกพ. รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 27 ก.ค. - 10 
ส.ค. 65   
(๒) วันที่ 17 ส.ค. 2565 กกพ. มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) และ
อัตราค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(2) อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพจากของเหลว
เป็นก๊าซ (LNG Terminal: L) 
 
 
 
 
 
 
 
(3) อัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซ (S) 
 
 
 
 
 
 
(4) อัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ (R) 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

 
 

50.00 
 
 
 
 
 

(1) วันที่ 1 ก.พ. 65 และ 14 มี.ค. 65 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการ Lc 
ของ LMPT1 และ Ld ของ LMPT2 ของ PTTLNG  
(2) วันที่ 18 เม.ย. 2565 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนโครงการ LNG Terminal  
(3) วันที่ 11 พ.ค. 2565 กกพ. มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการ Ld ส าหรับ LMPT2 และส านักงาน 
กกพ. ได้รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 12 - 26 พ.ค. 2566 
(4) วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กกพ. เห็นชอบผลการรับฟัง และวันที่ 2 มิ.ย. 2565 ส านักงาน กกพ. มี
หนังสือแจ้งมติ กกพ. ไปยัง PTTLNG เรียบร้อยแล้ว 
 
(1) ส านักงาน กกพ. ตรวจสอบข้อเสนออัตราค่าบริการ S ของ ปตท. และ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติฯ พ.ศ. 2564 
(2) วันที่ 7 ก.ค. 2565 และ 26 ส.ค. 2565  คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการค านวณอัตรา
ค่าบริการฯ ของ ปตท. และ กฟผ.  
(3) วันที่ 28 ก.ย. 2565 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบให้น าอัตราค่าบริการที่ใช้ในปัจจุบัน ตามมติ กพช. 
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 มาใช้อ้างอิงส าหรับการก าหนดอัตราค่าบริการในการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
 
(1)  กกพ. ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซฯ พ.ศ. 2564 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 
(2) วันที่ 22 ธ.ค. 2564 ส านักงาน กกพ. ออกหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ จ านวน 5 
ราย ให้เสนออัตราค่าบริการก๊าซฯ และได้จัดประชุมหารือกับผู้รับใบอนุญาต เพื่อชี้แจงรายละเอียด
สูตรการค านวณตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ และติดตามการเสนออัตราค่าบริการฯ  
(3) ผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง 5 ราย มีหนังสือขอเลื่อนการเสนออัตราค่าบริการฯ โดยให้เหตุผลว่า
จ าเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูล และหารือเพิ่มเติมก่อนน าเสนออัตราค่าบริการฯ ต่อมา ส านักงาน กกพ. 
ได้มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง 5 ราย ขอให้เร่งด าเนินการเสนออัตราค่าบริการฯ 
(4) วันที่ 26 - 27 พ.ค. 2565 ผู้รับใบอนุญาต 3 ราย  มีหนังสือขอเลื่อนการเสนออัตราค่าบริการ 
โดยขอรอความชัดเจนอัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งฯ และจ าเป็นต้องใช้เวลาในการจัดท าข้อเสนอ  
(5) วันที่ 2 มิ.ย. 2565 มีผู้รับใบอนุญาต 2 ราย เสนออัตราค่าบริการฯ ส านักงาน กกพ. ให้บริษัทฯ 
จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดขององค์ประกอบค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้รับใบอนุญาตแจ้งว่า
สามารถน าส่งให้ส านักงาน กกพ. ได้ภายในเดือน ต.ค. 2565 
(6) ส านักงาน กกพ. พิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต 2 ราย  พบว่า จะท าให้
อัตราค่าบริการสูงขึ้นจากปัจจุบันอย่างมาก ประกอบกับ สถานการณ์การความผันผวนของราคา Pool 
Gas ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะการณ์ของตลาดพลังงานทั่วโลก รวมถึงมีความต้องการน าเข้า LNG 
มากขึ้นจากการที่ก๊าซจากอ่าวไทยลดลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ อย่างรุนแรง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการทบทวน
อัตราค่าบริการฯ ตามแผนการ
ด าเนินงาน แต่การเสนออัตราของผู้รับ
ใบอนุญาตมีความล่าช้า ประกอบกับ 
สถานการณ์การความผันผวนขอราคา 
Pool Gas ได้ปรับตัวสูงขึ้นตาม
สภาวะการณ์ของตลาดพลังงานทั่วโลก 
รวมถึงมีความต้องการน าเข้า LNG มาก
ขึ้นจากการที่ก๊าซจากอ่าวไทยลดลง ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ อย่าง
รุนแรง ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณา
รายละเอียดข้อเสนอของผู้รับ
ใบอนุญาต รวมถึงควรด าเนินการ
เปรียบเทียบอัตราของผู้รับใบอนุญาต
ทุกรายเพื่อก าหนดอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมต่อไป ซ่ึงจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ผลกระทบจากการปรับอัตราของผู้รับใบอนุญาต เพื่อก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยยัง
ไม่สมควรปรับอัตราค่าบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสรมิการแขง่ขันในกิจการพลังงานและป้องกนัการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกจิการพลังงาน 
1. ก ากับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
กิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2 
ผลผลิต 
(1) แผนการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของ
ประเทศ (Demand-Supply) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) หลักเกณฑ์การก าหนดราคา LNG (LNG Benchmark) 
และแนวทางก ากับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ 
(LNG Hub) 
 
 
 
(3) ก ากับการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 
 
 
 

94.00 
 
 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.00 

 
 
 
 

 
80.00 

 
 
 
 

 
 
 
ส านักงาน กกพ. ได้รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปแบบการจัดท าข้อมูล Demand -Supply เสนอต่อ 
กกพ. เมื่อวันที่  17 พ.ย.  2564 สรุปผลการด าเนินงานในการจัดท าแผน Demand-Supply ดังนี ้
 (1) จัดท าแผน Demand-Supply รายเดือน เพื่อบริหารจัดการการน าเข้า spot LNG โดย
น ามาใช้ในการก ากับการจัดหา Spot LNG และบริหารจัดการก๊าซฯ ของอนุกรรมการบริหาร
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน (Execution Operation Team) ที่มีหน้าที่ในการจัดท า
แผนการจัดหาเชื้อเพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้าทดแทน LNG และตัดสินใจด าเนินการตามแผน รวมถึง
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาเช้ือเพลิงอื่นทดแทนการน าเข้า LNG  
(2) จัดแผน Demand-Supply รายปี เพื่อก ากับการบริหารจัดการการจัดหา LNG ระยะสั้น และ
จัดท าข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าในสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซฯ 
ในช่วงรอยต่อสัมปทานก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 ซ่ึง ส านักงาน กกพ. ได้น าเสนอ ต่อ กบง. เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
(3) จัดท าแผน Demand-Supply ช่วง 10-20 ป ีเพื่อบริหารจัดการการจัดหา LNG ระยะยาว 
และน ามาใช้ร่วมกับการพิจารณาการจัดหา Long term LNG ของ Shipper และของ ปตท. ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผา่นมา ม ีShipper สนใจน าเข้า Long term LNG จ านวน 2 ราย 
โดยส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่าง ปรับปรุง ข้อมูล Demand-Supply ให้เป็นปัจจุบัน และใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดหา LNG  
 
(1) วนัที่ 24 พ.ย. 2564 กกพ. เหน็ชอบหลักเกณฑก์ารจัดหา LNG ระยะกลาง/ยาว  
(2) วันที่ 6 ม.ค. 2565 กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG (LNG Benchmark) 
ส าหรับกลุ่ม Regulated Market)  
(3) ส านักงาน กกพ. ได้ศึกษาแนวทางก ากับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG 
Hub) ร่วมกับ Deloitte และได้จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาแลว้เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค. 
2565 
 
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กกพ. มีมติปรับปรุง TSO code  เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้รับใบอนุญาต 
โดย ปตท. ได้ประกาศ TSO Code ฉบบัปรับปรุงและมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ส.ค. 2565 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กกพ. มีมติยกเวน้การเก็บค่าปรับการใช้ความสามารถเกนิก าหนดและ
ค่าปรับในการไม่รักษาสมดุลส าหรับปี 2565  

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค 
การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ 
เนื่องจากงรวบรวมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนได้หารือร่วมกับ 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากการปรับกรอบคุณภาพ
ก๊าซในระบบส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day (มีงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานผ่านโครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับกรอบคุณภาพก๊าซฯ 
ครั้งที่ 4 วงเงิน 1 ล้านบาท) 
 
(5) หลักเกณฑ์การก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติเพื่อการแข่งขัน
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 

 
 
100.00 

(1) วันที่ 16 ส.ค. 2565 คณะอนกุรรมการฯ มอบหมายให้ส านักงาน กกพ. มหีนังสือถึง  
Shippers รวมทั้ง PPT TSO เพือ่รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนหารือร่วมกับ PTT 
TSO เพื่อความเป็นธรรมต่อ Shipper ทุกราย เพือ่ให้มีข้อมูลรอบด้านประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง TSO Code ครั้งที่ 2 
(2) วันที่ 30 ก.ย. 2565 ส านักงาน กกพ. ได้รับประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของ New 
Shipper ทุกราย เพื่อประกอบการปรับปรุง TSO code และส านกังาน กกพ. ได้น าประเด็น
ทั้งหมดหารือร่วมกับ PTT TSO แล้ว 
(3) วันที่ 17 ต.ค. 2565 คณะอนกุรรมการฯ มีมติมอบหมายให้ PTT TSO จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผู้ใช้บริการทกุราย ซ่ึงรวมถึงการหารือใน
ประเด็น Key concern ตา่งๆ ที่ Shipper แจ้งมายังส านกังาน กกพ. เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุง TSO Code ครั้งที่ 2 ตอ่ไป 
 
ส านักงาน กกพ. ได้ประเมินค่าใช้จ่ายเบือ้งต้นจากการปรับปรุงกรอบคุณภาพก๊าซในระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติเสนอ กกพ. เห็นชอบในหลักการแล้ว และอยู่ระหวา่งจัดท ารายละเอียดเสนอ กกพ. 
พิจารณาต่อไป  
 
 
 
(1) วันที่ 17 พ.ย. 2564 กกพ. รับทราบความคืบหน้าการจัดท า Demand Supply ก๊าซธรรมชาติ
รายเดือนของประเทศไทย และส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการน าข้อมูล Demand -Supply มาใช้ใน
การจัดท าหลักเกณฑ์การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
(2) วันที่ 30 ก.ย. 2565 กกพ. มีมติรับทราบคู่มือการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  

PTT TSO เพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง TSO Code ครั้งที่ ๒ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อความเป็นธรรมต่อ Shipper ทุกราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจาก
การปรับกรอบคุณภาพกา๊ซในระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ C-Day ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจาก
รวบรวมความเห็นจากผู้ที่เกีย่วข้อง 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 

2. ความส าเร็จการพัฒนาอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกเพื่อ
รองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ผลผลิต 
(1) อัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกส าหรับการใช้ไฟฟ้าสีเขียว 
(Green Power Tariff) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ส านักงาน กกพ. จัดท าข้อมูลต้นทุน RE ในระบบไฟฟ้าปี 2561-2564 และเสนอเลขาธิการ
ส านักงาน กกพ. พิจารณาในเดือน มี.ค. 65 รวมถึงจัดท าหลักเกณฑ์การก าหนด Green Power 
Tariff และวันที่ 20 เม.ย. 2565 ส านักงาน กกพ. ได้เสนอหลักเกณฑ์การก าหนด Green 
Power Tariff ต่อ กกพ. พิจารณา ทั้งนี้ กกพ. ให้จัดท าแนวทางการก าหนด Green Power Tariff 
เสนอ ต่อ รมว.พน. เพื่อน าเสนอ กพช. ก าหนดนโยบายก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามมาตรา 64  
 
 
 
 
 

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ได้ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานโดยเร่งด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า Green 
Power Tariff เพื่อเสนอต่อภาคนโยบาย
ตามมาตรา 64 เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์การ
ก า ห น ด  Green Power Tariff แ ล ะ
ประกาศใช้ Green Power Tariff ในไตร



14 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 
 
(2) อัตราค่าบริการใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
ระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับ Third Party Access ที่
เป็นธรรม 
 
 

 
 
 
100.00 

 
 

 
 
 
2. ส านักงาน กกพ. จัดท าขอ้เสนอแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม (Wheeling Charge) เพื่อใช้ทดสอบในโครงการ ERC 
Sandbox  วันที่ 5 ก.ย. 2565 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอแนวทางการก าหนดอัตรา 
Wheeling Charge เพื่อใช้ทดลองในโครงการ ERC Sandbox และวันที ่30 ก.ย. 2565 กกพ. 
พิจารณาข้อเสนอแนวทางการก าหนดอตัราค่าบริการ Wheeling Charge  เพื่อใช้ทดลองใน
โครงการ ERC Sandbox  
 

มาสแรกและไตรมาสที่ สอ งของ
ปีงบประมาณ 2566 ตามล าดับ 
 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 

ประกาศ กกพ. เร่ือง หลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการ
เปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหแ้ก่
บุคคลที่สาม (Third Party Access) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้ผู้มี
หน้าที่จัดท า Grid Code ซ่ึงมี 
Wheeling Charge เสนอต่อ กกพ. 
ภายใน ๑๘๐ วัน โดย Wheeling 
Charge ที่ผู้มีหน้าที่เสนอจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ฯ 
โดยหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการ
รับฟังความคิดเห็นแล้ว  
ส านักงาน กกพ. จึ งได้ เสนอแนว
ทางการก าหนด Wheeling Charge 
เพื่อใช้ทดสอบใน ERC Sandbox ซ่ึง
จะน าไปสู่การปรับปรุง Grid Code ที่
เ กี่ ย ว กั บ  Wheeling Charge ใ ห้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบัน 
กพช. ยังไม่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การเปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลที่สามภายใต้ TPA Code ตาม
ข้อ ๑๓ ของหลักเกณฑ์ฯ อีกทั้ง ผู้มี
หน้าที่ยังมิได้เสนอ Grid Code ดังนั้น 
จึงต้องมีการด าเนินการเพื่อให้มีการ
ท ด ส อ บ  wheeling charge ใ น
สภาพแวดล้อมที่มีการด าเนินการจริง 
รองรับการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในอนาคต 
 



15 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
วัตถุประสงค์ที่ 5 : ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพฯ 
1. การตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 
ผลผลิต 
(1) มีระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วย
ดิจิทัล (E-Post Licensing) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยครบถ้วน 
(2) รายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าในรูปแบบ Dash Board 

100.00 
 
 

 
 
1. พัฒนาระบบและน าขอ้มูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงานผลตรวจติดตามสถาน
ประกอบกิจการพลังงานเข้าระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า มีการรายงานผล
ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงานต่อ กกพ. เมื่อวันที ่21 ก.ย. 2565 
2. ส านักงาน กกพ. ออกแบบและก าหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูลส าหรับการจัดท า Dash Board 
ปัจจุบันได้จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานในรูปแบบ Dash Board 
แล้วเสร็จ 

 
 
- 

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนทอ้งถิ่น ประชาชน และผูร้ับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้
ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 
1. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 
(1) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มากกว่า ร้อยละ 86 
 
 
(2) จัดท าแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ภายใต้นโยบายกระจายอ านาจตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2563 

100.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 

 
 

 
 
 
1. วันที่ 17 พ.ค. 2565 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนนิงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าประจ าป ี2565 ส านักงาน กกพ. ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียนงวดสิ้นปี
บัญชี 2565 คิดเป็นร้อยละ 89.94 
 
1. จัดท าคู่มือการด าเนินงานของกองทุนฯ แล้วเสร็จ และจัดอบรมและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565  
2. จัดอบรมสัมนา คพรฟ. และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง จ านวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 
870 คน (เมื่อวันที ่14-16, 28-30 ม.ีค., วันที่ 26-28 เม.ย., วันที่ 9-11, 23-25 และ 30 
พ.ค., วันที่ 1 มิ.ย. 2565)  
3. จัดอบรมเจ้าหนา้ที่กองทุนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2 ครั้ง รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 110 
คน  เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 2565 และ วันที ่28 กพ.-1 มี.ค. 2565  
4. รวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมกับอบรมสัมนา และน ามาสรุปจัดหมวดหมู่
ประเด็น และน าเข้าหารือในคณะท างานทบทวนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565  
5. แนวทางการปรับปรุงการท างานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ส านักงาน กกพ. เสนอ 
กกพ. สรุปดังนี้  

- วันที่ 2 ก.ย. 2565 เสนอแนวทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
ระหว่างส านกังาน ป.ป.ท. และส านักงาน กกพ.  
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
- วันที ่14 ก.ย. 2565 เสนอแนวทางการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณการศึกษาดู

งานในประเทศและต่างประเทศตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนฯ 
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

- วันที่ 28 ก.ย. 2565 เสนอแนวทางการด าเนินงานของผู้ได้รับจัดสรรที่เป็นนิติบุคลในชุมชน 
2. การปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 
ผลผลิต 
(1) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การ
คัดค้านโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมกระบวนการก่อนและหลัง
การอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงาน กกพ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) จัดท าแนวทางการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้
พลังงาน และแนวทางกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  
1) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.00 
 

100.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ส านักงาน กกพ. ได้เสนอกระบวนการและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 
และ 103 ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และวนัที่ 
23 กันยายน 2565 และได้จัดประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับฝ่ายส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 1-
13 เพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 
และ 103 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 
2. ทบทวนกระบวนการและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการคัดค้านโรงไฟฟ้า 

- เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้เสนอคู่มือฯ ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยมีมติ
เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. น าคู่มือดังกล่าว และแผ่นภาพอินโฟกราฟฟิก ไปหารือกับฝา่ย
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 1-13 เพื่อให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อนจัดพิมพ์แผ่นภาพอินโฟกราฟฟิก เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

- วันที่ 30 กันยายน 2565 ส านักงาน กกพ. ได้จัดประชุมร่วมกับส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 1-13 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 1-13 ได้จัดเวทีประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย
พันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 
 
1. ส านักงาน กกพ. ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากเวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ที่ได้
ด าเนินการระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 2565 เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เพื่อประกอบการจัดท าแนวทางการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 
2. ส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Mobile Application ERC Thailand เพื่อ
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้พลังงานตามมาตรา 100 และ 103 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบกับ
ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มใช้งานจริง 
3. ส านักงาน กกพ. ได้หารือกับผู้วิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการ
น าระบบ Traffy Fondue มาใช้ในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้พลังงานทั้งระบบเพิ่มเติมจากระบบ 
Mobile Application ERC Thailand และได้จัดท า TOR เพื่อด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เรียบร้อยแล้ว 
ส านักงาน กกพ. ได้เสนอแนวทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและกระบวนการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565 ซ่ึงประกอบไป
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 4 ปี และหลักสูตรการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 
การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้
พลังงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน
การรวบรวมประเด็นปัญหาและแนว
ทางการด าเนินงานที่ผ่านจากหลาย
เวที เช่น เวทีประชาสัมพันธก์าร
ด าเนินงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ
เวทีประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. 
รุ่นที่ ๔ เพื่อประกอบการจัดท าแนว
ทางการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้ใช้
พลังงานและกระบวนการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 
 
2) ข้อเสนอการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราเงินชดเชยกรณี
ที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานการ
ให้บริการพลังงานก าหนดตามมาตรา 89 วรรคสอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

skill) โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการและให้ส านักงาน กกพ. ปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วน
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ก่อนน าเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป 
 
(1) ส านักงาน กกพ. ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การคืน
หลักประกับการใช้ไฟฟ้า 2) การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 3) การจัดระเบียบสาย
สื่อสารโทรคมนาคมและสายไฟฟ้าเก่าบนเสาไฟฟ้า และ 4) การคิดอัตราค่าบริหารพลังงานของการไฟฟ้าฝา่ย
จ าหน่าย 
(2) ส านักงาน กกพ. ได้น าเสนอ กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 41/2565 (ครั้งที่ 808) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 
2565 เพื่อรายงานการด าเนินงานกรณีข้อร้องเรียนของระบบจ าหน่าย ในประเด็นความปลอดภัย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ กกพ. เห็นชอบให้ตั้งคณะท างานด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนระบบจ าหน่าย 
เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะ รวมทั้งทบทวนหรือพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ที่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกจิการพลังงาน 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายล าดับรอง 
ผลผลิต 
(1) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล าดับรองการประกอบ
กิจการพลังงาน 

85.00 
 
 

70.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
1. ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธกีารคัดเลือกแต่ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และวันที่ 
29 เม.ย. 2565 เลขาธิการส านักงาน กกพ. อนุมัติจัดจ้างโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ 
โดยวิธีคัดเลือกใหม่ มีผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและ
ข้อเสนอราคา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 และวันที่ 19 ก.ค. 2565 และได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 
ส.ค. 2565  
2. ส านักงาน กกพ. ร่วมกับที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ จ านวน 5 ครั้ง โดยจัดไปแล้ว 3 ครั้ง (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง 
และจังหวัดเชียงใหม่) และจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จังหวัดสงขลา และ
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในกรุงเทพฯ 
 
2. ส านักงาน กกพ. ได้รับอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 และ ลงนามสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 จัดกลุ่มกฎหมายล าดับรองประมาณ 104 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะปกติ โดยได้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย
ล าดับรองกลุ่มระยะเร่งด่วน คือ หมวด 3 ส่วนที่ 1การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ
หมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยได้รับฟังความคิดเห็น 4พื้นที่ ได้แก่ 1) วันที่ 2 มิ.ย. 
65 จ.ชลบุรี 2) วันที่ 6 มิ.ย. 65 จ.อุบลราชธานี 3) วันที่ 10 มิ.ย. 65 จ.เชียงใหม่ 4) วันที่ 13 
มิ.ย. 65 กทม. 5) วันที่ 17 มิ.ย. 65 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ส านักงาน กกพ. และที่
ปรึกษาได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ และร่างกฎหมายล าดับรองที่

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ส านักงาน กกพ. ได้เร่งจัดจ้างที่ปรึกษา
ตามขั้นตอนกระบวนตาม พรบ. การจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานแต่มี
ความล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ
เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid  19 ส่งผลกระทบให้ส านักงาน กกพ. 
ต้องจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่  
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ต้องปรับปรุง (4) วันที่ 27 ก.ค. 2565 กกพ. รับทราบรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายล าดบั
รอง หมวด 3 ส่วนที่ 1 การอนุญาตฯ และหมวด 4 ส่วนที่ 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ รับทราบ
หลักการของร่างกฎหมายล าดับรอง ฉบับที่สมควรปรับปรุง ทั้งนี้ให้น าร่างกฎหมายล าดับรองไปรบั
ฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ส านักงาน กกพ. และที่ปรึกษาจะเสนอร่างกฎหมาย
ล าดับรองฉบับที่สมควรปรับปรุงแก้ไข โดย กกพ.เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
กฎหมายล าดับรอง และเห็นชอบร่างกฎหมายล าดับรองฯ 
 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่ส านักงาน กกพ. 4.0  
ผลผลิต 
(1)  พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร 
(Data Governance) ที่รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)  มีระบบข้อมูลเพื่อการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ 
  
 
 
 
 
(3) มีระบบข้อมูลและ Dash Board เพื่อการก ากับกิจการ
พลังงาน (ERC Data Sharing Platform) โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ของส านักงาน กกพ. 
 
 
 
 

100.00 
 
100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
100.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
1. ศึกษาและรวบรวมรายละเอยีดกฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการก ากับดูแล
ข้อมูล และมกีารจัดตั้งคณะท างานด าเนนิการเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และมกีารแต่งตั้งเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: 
DPO) ตามมาตรา 41 ได้จัดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภบิาลข้อมูลภายใต้ พ.ร.บ. 
การบริหารงานและการให้บรกิารภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และฝา่ย บม. กม. และ 
ทศ. ร่วมกันด าเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอและการส่งต่อข้อมูลที่ใช้ปฎิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้กับผู้บริหารและบุคลากรทั้งส านักงานในรูปแบบ Online และ Onsite เมื่อวันที่ 26 
พ.ค. 2565 ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ได้ส ารวจข้อมูลตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. ตามมาตรา 39 
และจัดท าทะเบยีนข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อแพร่ภายในส านักงาน กกพ เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันที ่25 
ก.ค. 2565 ได้เผยแพร่ร่างประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้ารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบน
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. 
 
2. รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน และแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลที่จะจัดเก็บข้อมลูแล้วเสร็จ 
ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลของกจิการไฟฟ้า และจัดท าทะเบียนข้อมูลแล้วเสร็จตามความ
ต้องการที่ก าหนดของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล ได้ออกแบบระบบ Near Real Time 
กิจการก๊าซแล้วเสร็จ พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลกิจการก๊าซ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ
ส านักงาน ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ได้น าเสนอข้อมูลต่อ กกพ. ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 
 
3. ปรับปรุงระบบข้อมูลงานคดี (eCourt) รวมถึงอบรมการใช้งานระบบแล้วด าเนินการจัดท า 
Dashboard เพื่อน าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารงานคดีของส านักงาน และงานตรวจติดตามในระบบ ERC 
Data Sharing หารือกับบริษัทที่ปรึกษาและฝ่ายงานเพื่อจัดท าข้อมูลส่งเข้าระบบ ERC Data sharing 
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดท าสรุปชุดข้อมูลการตรวจสอบติดตาม เพื่อน าเข้าสู่ระบบ MDM วิเคราะห์
ปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียน รวมถึงก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ด าเนินการพัฒนา API เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียน เข้าสู่ระบบ ERC Data 
Sharing รวมถึงออกแบบ Dash board เพื่อน าเสนอข้อมูลแล้วเสร็จ  
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
(4) เผยแพร่ข้อมูลการประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 
31(4) และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
กิจการพลังงานและสถานการณ์พลังงานให้ กกพ ทราบ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 (5) ผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 

 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนดแนวทางการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวม
ส านักงาน กกพ. และพัฒนาระบบแสดงสถานการณ์การผลิต และจ าหน่ายไฟฟา้ และก๊าซ
ธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต แลว้เสร็จ (http://app03.erc.or.th/MDM/Elec_Gas.aspx) 
รายงานสถานการณ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากบักิจการพลังงาน ประจ าเดือน เสนอผู้บริหาร
และฝ่ายงานภายในส านักงาน กกพ. ทั้งหมด โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
https://ercorth.sharepoint.com/sites/ERCDatasharing เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 น าเสนอ 
กกพ. จัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานที่เกี่ยวขอ้งกับการก ากับกิจการพลังงานประจ าเดือน 
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลการประกอบกจิการพลังงานและรายงานข้อมูลตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
5. วันที่ 22 ก.ย. 2565 ส านักงาน กกพ. ได้สรุปผลความพึงพอใจในการใช้บรกิารภายในและ
ภายนอก ตอ่ เลขาธิการส านักงาน กกพ. โดยภาพรวมอยู่ที ่ร้อยละ 88.40 

3. ความส าเร็จการพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใส
และมีมาตรฐาน 
ผลผลิต 
(1) พัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส (ITA) อย่างต่อเนื่อง 

 1) ผลประเมิน ITA ของส านักงาน กกพ. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 92.55  

 2) แผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการ
ต่อต้านการรับสินบน ISO 37001  
 
 
 
 
 
(2) รักษาระบบบริหารงานคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน ISO 
9001 อย่างต่อเนื่อง (มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ผ่านโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 อย่างต่อเนื่อง วงเงิน 1 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
1. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 - ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) โดยส านักงาน กกพ. ได้คะแนน 100 คะแนน  ส านักงาน กกพ. ได้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบวัดภายในวันที่ 31 
พ.ค. 2565 ต่อมาวันที่ 1 ส.ค. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA โดย
ส านักงาน กกพ. ได้ร้อยละ 96.32 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 เลขาธิการส านักงาน กกพ. เห็นชอบ
แผนการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการต่อต้านการรับสินบน ISO 37001 และได้มี
การทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กร (Gap Audit) ของทุกฝ่ายงาน ตลอดจนส านักงาน กกพ. 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ISO 37001 จ านวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 2 มิ.ย. 65 รุ่นที่ 2 
วันที่ 30 มิ.ย. 65 และรุ่นที่ 3 วันที่ 4 ส.ค. 65 
 
2. ส านักงาน กกพ. ได้ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร
ที่ประกาศใหม่ และให้ครบถ้วนตามขอบข่ายการรับรอง ISO 9001 และน าเสนอเลขาธิการ
ส านักงาน กกพ. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ส านักงาน กกพ. ตรวจประเมินภายใน
ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-11 ส.ค. 2565  และส านักงาน กกพ. จะปรับปรุงปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องรวมถึงข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินภายในด้วยแล้ว ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ยื่น
ขอเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 ต่อ สรอ. โดย สรอ. มีก าหนดการเข้าตรวจติดตาม
ผลการรักษาระบบฯ ในวันที่ 14-15 พ.ย. 2565 
 

 
 
 
- 

http://app03.erc.or.th/MDM/Elec_Gas.aspx
https://ercorth.sharepoint.com/sites/ERCDatasharing
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ผลผลิต 
 (1) ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับ
ผังโครงสร้างองค์กรที่ประกาศใหม่ และให้ครบถ้วนตาม
ขอบข่ายการรับรอง ISO 9001  
(2) ตรวจประเมินภายใน สรุปผลการตรวจ และจัดท า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงข้อสังเกต
ที่พบจากการตรวจประเมินภายใน  
(3) ยื่นตรวจรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001 ภายในกันยายน 2565 
 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรด้าน
การก ากับกิจการพลังงาน 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan)   
 (2) วางระบบเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว และวาง
แผนพัฒนาบุคลการรายบุคคล  
 (3) ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและความรู้เชิงลึกในการก ากับ
กิจการพลังงาน  
(4) พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (5) วางระบบการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 

100.00 
 
 
 

 
 
 
1. ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศ เรื่องการก าหนดสมรรถนะของพนักงานและลูกจ้างส านักงาน กกพ. พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 และวันที่ 16 ก.ย. 2565 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงาน กกพ. (คณะกรรมการบริหารฯ) มีมติเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการสายอาชีพ ซ่ึง
ประกอบด้วย ผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  
2. เมื่อวันที่20 ก.ย. 2565 คณะกรรมการบริหารฯ มีมติเห็นชอบการวางระบบเส้นทางการฝึกอบรม โดยมี
เส้นทางการฝึกอบรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการประเมินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ซ่ึงเส้นทางการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 ระดับ (1) การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน (2) 
การผฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (3) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน (4) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อรองกรับความก้าวหน้าสายอาชีพ และ (5) การฝึกอบรมและ
พัฒนาส าหรับผู้บริหาร และมีการแบ่งทักษะความช านาญ 2 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรเพื่อเสริมทักษะด้านการ
บริหารจัดการ (Soft Skill /Manegerial Skill) และหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
ความรู้เชิงลกึด้านการก ากับกิจการพลังงาน (Hard skill/Technical skill)  
3. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 คณะกรรมการบริหารฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและความรู้เชิงลึกในการก ากับกิจการพลังงาน โดยมีหลักสูตร Technical จ านวน 97 
หัวข้อ ซ่ึงครอบคลุมทุกสายงาน 
4. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 คณะกรรมการบริหารฯ มีมติรับทราบผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปการด าเนินงานดังนี้  (1) จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) มีผู้เข้า
อบรม 320 คน (2) การฝึกอบรมภายนอกในประเทศ จ านวน 6 หลักสูตใหญ่ (63 หลักสูตรย่อย) มีเข้ารับการ
อบรมจ านวน 163 คน และฝึกอบรมภายนอกต่างประเทศ จ านวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
20 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร้บการอบรมจ านวน 141 คน  
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา 
5. ส านักงาน กกพ. ได้วางระบบการประเมินการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางกรอบการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร พิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งต้นแบบของผู้บริหารในด้านขีด
ความสามารถและคุณลักษณะ โดยเบื้องต้นจะมีการประเมินผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ. จ านวน 7 คน 
และผู้อ านวยการฝ่าย จ านวน 30 คน  
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ตารางแสดงสรุปการด าเนินงานตามภารกิจส าคัญตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสรมิให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 
1.การรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ส าหรับปี 2565 
ผลผลิต 
(1) จัดท าแนวทาง/กระบวนการจัดหาไฟฟ้า และเสนอ กกพ. 
เห็นชอบ 
(2) จัดท าร่างระเบียบ/ร่างประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟ้า
เสนอ กกพ. เห็นชอบ และ กกพ. ออกระเบียบ/ประกาศเชิญ
ชวนฯ 
(3) เปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าและคัดเลือกตามแนวทางที่ 
กพช. ก าหนด 

100.00 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กพช. มีมติให้รับซ้ือไฟฟ้าและ
เห็นชอบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับปี 2565 ภายใต้
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 
Rev.1) ส าหรับ VSPP และ SPP โดยอัตราดังกล่าวใช้ส าหรับจ านวน 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า
รวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ และก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2568 – 
2569  
กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และออกประกาศเชิญชวนรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการที่
ได้รับความเห็นชอบจาก กพช. ทั้งหมด 34 โครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และการไฟฟ้า
ออกประกาศให้ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Feeder) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  และ
ออกประกาศการรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันมีผู้ยื่นตรวจสอบ Feeder และยื่นค าเสนอขอขาย
ไฟฟ้าแล้ว 

- 

2. ก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบ ติดตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลัง
การก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กิจกรรม Big Rock เรื่อง OSS ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 
ผลผลิต 
(1) ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน 
(2) การจัดท าระบบติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมิน
โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) 

100.00 
 
 
 
 

1. กกพ. ในการประชุมคร้ังที่ 6/2565 (ครั้งที่ 773) เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เห็นชอบ
หลักการฯ และในการประชุมกกพ. ครั้งที่ 17/2565 (ครั้งที่ 784) วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 
กกพ. เห็นชอบร่างระเบียบฯ กกพ. ดังกล่าว ประธาน กกพ. ลงนามประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 
2565 ทั้งนี้ ได้จัดท ารูปแบบจัดท าสื่อ infographic ช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมาส านกังาน 
กกพ. ได้ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 
2. ส านักงาน กกพ. (ส่วนกลาง) และ สข. สามารถน าระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า (ออนไลน์) เข้ามาชว่ยในการตรวจติดตามประเมินผลโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) เฉลี่ยร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
- 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ 
1. ก าหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted 
Subsidy) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่
อาศัยที่มีรายได้น้อย 
ผลผลิต 
(1) หารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

100.00 
 

1. ส านักงาน กกพ. หารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ 
ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย อยู่ระหว่างประเมินผลข้อมูลของผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้รับจาก กฟภ. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งตรวจสอบการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประชุมหารือ
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สศค. และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  
2. กกพ. พิจารณาแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้
น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) 

- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

(2) ก าหนดแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็น
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted 
Subsidy) 
(3) เสนอแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted 
Subsidy) ต่อ กกพ. 

3. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวนัที่ 2 กันยายน 2565 กกพ. เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นใช้ไฟฟ้าบา้นอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) 
เรียบร้อยแล้ว 

2. ประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า 
ประเภท 1 - ประเภท 8 ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก 
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง 
องค์กรไม่แสวงหาก าไรการสูบน้ าเพื่อการเกษตร และการไฟฟ้า
ชั่วคราว  
ผลผลิต 
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น รูปแบบ ความ
ต้องการ ความคาดหวังปัญหาและอุปสรรค โดยหารือร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) 
(2) สรุปแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานฯ เสนอ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ และ กกพ. ให้ความเห็นชอบ  

20.00 
 

ส านักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า ประเภทที่ 1 – 8 และรวบรวมข้อมูล
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบและประกาศ กกพ. ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ประกาศ กกพ. 
เร่ือง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และประกาศ กกพ. เร่ือง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค อยู่ระหว่างนัดหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย 
(ประเภทที่ ๑ - ประเภทที่ ๘) มี
ความหลากหลายและมีจ านวน
มาก จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุกประเภท  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมชิอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
1. แนวทางการก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในอนาคต
รองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hub  

100.00 
 

แนวทางก ากับ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub) อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ Deloitte 
ซ่ึงได้จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 18-19 พ.ค. 65 

- 

2. ด าเนินการ รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ 
ERC Sandbox เพื่อพัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อก าหนดให้
เหมาะสมรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดขอบเขต หัวข้อ คุณสมบัติและเง่ือนไขในการเข้าร่วม
โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เสนอคณะอนุกรรมการ และ 
กกพ. พิจารณาเห็นชอบ 
(2) เสนอรูปแบบการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เพื่อขอความเห็นชอบ กพช. หรือ ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(3) รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงก ากับดูแลการ
ด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 
(4) รายงานผลการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 
(คณะท างาน คณะอนุกรรมการ กกพ.) 

100.00 
 
 

1. รับมอบงานโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการเซ็นสัญญาด าเนินโครงการที่
ต้องการท าการซ้ือขายจริง รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 ให้ กกพ. ทราบ 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2565 
2.  ส านักงาน กกพ. ได้เปิดพื้นที่ให้ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการ
ให้บริการซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการด้านพลังงาน ระยะที่ 2 (ERC Sandbox ระยะที่ 2) โดยส านักงาน กกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จ านวน 36 โครงการ โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 
1 ปี และมีขอบเขตของกิจกรรมที่ทดสอบ ดังนี้ 
     2.1 การซ้ือขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึง REC และ Carbon Credit ระหว่างเอกชนกับเอกชน
ผ่านแพลตฟอร์ม  
     2.2 การทดสอบนวัตกรรมที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น  
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    2.3 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ระหว่างเอกชนกับเอกชน (Corporate PPA) เช่น Virtual PPA, 
Sleeved PPA เป็นต้น 
3. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 กกพ. มีมติเห็นชอบแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม (Wheeling Charge) ส าหรับการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 
และให้ส านักงาน กกพ. ทดสอบการค านวณและจ าลองการท าธุรกรรม (Simulation) ในการใช้อัตรา 
Wheeling Charge แนวทางอื่นในลักษณะที่เป็น Desk study เพื่อศึกษาเพิ่มเติม และน าผลการศึกษา
ทั้งหมดประกอบการพิจารณาแนวทางการก าหนดอัตรา Wheeling Charge ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย
ต่อไป 
4. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 กกพ. มีมติรับทราบการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ ๒ และ
พิจารณาข้อเสนอการผ่อนปรนการด าเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน ดังนี้ 
     4.1 การด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อทดสอบนวัตกรรม
และพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านเทคนิค (2) ด้านธุรกิจ (3) ด้านกฎเกณฑ์ และ (4) ด้านระบบ  

 4.2  การทดสอบการเปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สามเป็นการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox 
ระยะที่ 2 ภายใต้การก ากับดูแลของ กกพ. ทั้งนี้ เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมของการไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
     4.3 การด าเนินการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 โดยใช้ก าลังการผลิตที่มีอยู่เดิมใน
กรอบปริมาณไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตใหม่ในกรอบปริมาณไม่เกิน 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้
ระยะเวลาการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามที่ กกพ. ก าหนด โดยก าลังการ
ผลิตที่มีอยู่เดิมที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้นไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ และการขยายเพิ่มเติมภายใต้กรอบ 
1,500 เมกะวัตต์ ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ กกพ. 

วัตถุประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลอืกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
1. ก ากับผู้รับใบอนุญาตให้ปรับปรุง TPA Code ไฟฟ้า ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) 
ผลผลิต 
(1) จัดท าร่างประกาศ TPA framework ให้สอดคล้องกับผลการ
พิจารณา กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 แล้ว
เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อ
เสนอ กกพ. และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
(2) รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม TPA 
Framework และจัดท ากรอบแนวทางการก ากับ TPA Code 
(ความร่วมมือกับ ENR/NARUC และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ) 
(3)  จัดท ากรอบแนวทางการก ากับ TPA Code เสนอต่อ กกพ. 
พิจารณา 

88.00 
 

1. ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้
ผู้มีหน้าที่จัดท า Grid Code ซ่ึงมี Wheeling Charge เสนอต่อ กกพ. ภายใน ๑๘๐ วัน โดย Wheeling 
Charge ที่ผู้มีหน้าที่เสนอจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์ฯ โดยหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการ
รับฟังความคิดเห็นแล้ว ปัจจุบัน ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณา TPA Code ของการไฟฟ้า  
2. ปัจจุบัน กพช. ยังไม่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สามภายใต้ TPA 
Code ตามข้อ ๑๓ ของหลักเกณฑ์ฯ เพื่อรองรับการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต ส านักงาน 
กกพ. ได้ทบทวนข้อมูลตลาดซ้ือขายไฟฟ้าและการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ 
และ  จึงได้พิจารณาแนวทางการก าหนด Wheeling Charge เพื่อใช้ทดสอบใน ERC Sandbox ซ่ึงจะ
น าไปสู่การปรับปรุง Grid Code ที่เกี่ยวกับ Wheeling Charge ให้เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ กกพ. มีมติเห็นชอบแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม 
(Wheeling Charge) ส าหรับการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ ๒ และให้ส านักงาน กกพ. 
ทดสอบการค านวณและจ าลองการท าธุรกรรม (Simulation) ในการใช้อัตรา Wheeling Charge แนวทาง

 
 
 
 

- 
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(4) ก ากับและติดตามความก้าวหน้า TPA Code ของการไฟฟ้า 
และยื่นต่อ กกพ. ภายใน 180 วันหลังบังคับใช้ TPA 
Framework เพื่อ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการ
ไฟฟ้าการประกาศใช้ 
(5) ก ากับและติดตามการประกาศใช้ TPA Code ของการไฟฟ้า 
ทั้งจาก ERC Sandbox และโครงการอื่น และจัดท าข้อสรุปเสนอ 
กกพ. ทราบ 

อื่นในลักษณะที่เป็น Desk study เพื่อศึกษาเพิ่มเติม และน าผลการศึกษาทั้งหมดประกอบการพิจารณาแนว
ทางการก าหนดอัตรา Wheeling Charge ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยต่อไป  
 
 
 
 

2. ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ 
และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผลผลิต 
(1) รวบรวมประเด็นปัญหาการปรับปรุงแก้ไข Grid code กฟภ. 
และ กฟน. และการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน 
(2) รวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก าหนดกรอบ
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข Grid Code กฟภ. และ กฟน. 
(3)  น ากรอบและแนวทางการแก้ไข Grid code ของ กฟภ. และ 
กฟน. เสนอต่อ กกพ. พิจารณาเห็นชอบ 
(4)  ติดตามการแก้ไข Grid Code ของ กฟภ. และ กฟน. ให้เป็น
รูปแบบเดียวกันตามกรอบและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ และเสนอ
ต่อ กกพ. ทราบ 

100.00 
 

1. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาหรือนโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ Grid Code ทั้ง กฟภ. กฟน. และ 
กฟผ. น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ โครงข่าย 17 ก.พ. 2565 
2. ก าหนดกรอบและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข Grid Code กฟภ. และ กฟน. เสนอคณะท างานด้าน
มาตรฐาน พิจารณาเห็นชอบ  
3. น ากรอบและแนวทางการแก้ไข Grid code ของ กฟภ. และ กฟน. เสนอต่อ คณะอนุกรรมการ ระบบ
ผลิตฯ พิจารณาเห็นชอบ และติดตามการแก้ไข Grid Code ของ กฟภ. และ กฟน. ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ตามกรอบและแนวทางที่ กกพ. เห็นชอบ และเสนอต่อ กกพ. ทราบ 
 
 

 

วัตถุประสงคท์ี่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า จาก
ระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)  
ผลผลิต 
(1) ศึกษาระบบการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) มายังส านักงาน 
กกพ. 
(2) ออกแบบระบบและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมแบบ Real Time 
(3) ทดลองและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 
(CEMs) ของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ กนอ.  
 
 
 
 

100.00 
 

1. ศึกษาระบบการตรวจติดตามรูปแบบเดิมรวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (CEMs) 
มายังส านักงาน กกพ. เสนอต่อ กกพ. เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
2. น าข้อมูลรายงาน CoP/EIA Monitoring และรายงานผลตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน เข้า
ระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
แบบ Real Time มีการทดลองการเชื่อมโยงระบบเรียบร้อยแล้ว และสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบ (CEMs) ของ โรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ กนอ. ได้บางส่วน 

- 
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วัตถุประสงคท์ี่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึงใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

1. ประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมการก ากับกิจการพลังงาน   
 

100.00 
 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 กกพ. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจ
กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 
ฝ่ายงานได้เสนอ ประธาน กกพ. ลงนาม และน าประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ ลงพื้นที่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและส านักงาน กกพ. ประจ าเขต โครงการสัมมนาผู้รับ
ใบอนุญาต รวม 4 ภาค ร่วมกับ อพ.ตพ. ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 1-13 อยู่ระหว่างจัดท าแบบ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ของระเบียบรับฟังความเห็นฯ ปี 65 พร้อม
ทั้งรวบรวมข้อมูลความเห็นเพื่อรายงานเสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ 

 

2. สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.)  
ผลผลิต 
(1) เตรียมการ-คัดเลอืก คพข.รุ่นที ่4  
(2) ส านกังาน กกพ. ประจ าเขต จัดประชุมเพื่อเลอืก ประธาน คพข. 
(3) น าเสนอ กกพ. เพื่อแต่งตั้งประธานและกรรมการ คพข. รุ่นที ่4 

100.00 
 

ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการสรรหา คพข. รุ่งที่ 4 แลว้เสร็จ และด าเนินการคัดเลือกประธาน คพข. 
ในแต่ละเขตแล้วเสร็จวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และเสนอ กกพ. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ใช้
พลังานประจ าเขต 1-13 เสนอตอ่ กกพ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

- 

3. การบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและภาพลักษณ์องค์กร 
ผลผลิต 
(1) การด าเนินงานกจิกรรมสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
ตามแผนงานโครงการบริหารจัดการสื่อสารงานก ากับและ
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 

100.00 
 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารภาพลักษณ์ พ.ศ. 2564-2567  
2. การบริหารประเด็นเชิงบวกและเชิงลบ 3 กิจกรรมหลัก (สรุปข่าวด้านพลังงาน News monitoring 
รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน และสรุปประเด็นเพื่อการบริหารวิกฤตพลังงาน  
3. การบูรณาการช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 2 กิจกรรมหลัก  
4. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ วารสาร  ERC Focus, Infographic,  Press 
Release,  ERC show time,  , Corporate movie  
5. จัดกิจกรรมสัมพันธภาพสื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กิจกรรมหลัก อาทิ Press Trip, กิจกรรม
สัมมนาผู้ประกอบการ, เวทีสื่อสารกับสมาคมนักข่าว เพื่อสื่อสารผลการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงาน 
และการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก ากับอัตราค่าไฟฟ้า 
6. จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้สิทธิและหน้าที่ด้านพลังงาน  
7. ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจการก ากับกิจการพลังงานการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กร  

- 

4. แผนงานส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ประกาศได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจติดตามการด าเนินโครงการชุมชนตามมาตรา 97(3) 
ผลผลิต 
(1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของ คพรฟ. รวมทั้งจัด
อบรม สัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
ให้ คพรฟ./เจ้าหน้าทีก่องทุนฯ สามารถด าเนินการได้เอง เพื่อ
เป็นต้นแบบในการปรับปรุงแนวทางการ (ประเมินโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ)  

100.00 
 

 
 
 
1. สรุปรวบรวมความต้องการเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ เพื่อให้รองรับการด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์มากขึ้น 
2) อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้มีการเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินแล้วในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีก าหนดจัดประชุมเผื่อซักซ้อมแผนการประเมินและแนวทางการ
ประเมินกับกองทุนพื้นที่ ในเดือนกรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
- 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

(2) ทบทวนหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกรอบการประเมินการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศ ผลการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีป่ระกาศในปีที่ผ่านมา (เดิมมีการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ) รวมทั้งแบบฟอร์มในการรายงาน
ผลการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายกระจายอ านาจการบริหารจดัการกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ยกเลิก/ปรับปรงุกระบวนการที่ซ้ าซ้อน) 
(3) ยกร่างตัวชี้วัด กรอบการประเมินการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยให้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหวา่งด าเนิน
โครงการ และการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ท าใหม่ แบ่งเป็น 
3 ระยะ) 
(4) เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2565 

3) อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้เห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินแล้วในเดือนมิถุนายน 2565 โดยจัดประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการประเมินและแนวทางการ
ประเมินกับกองทุนพื้นที่ ในเดือนกรกฎาคม 2565 
 

5. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการและการใช้จ่าย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ตามแผนการตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลระยะยาวที่ด าเนินการตามแผนงานปี 2564 
ผลผลิต 
(1) ก าหนดหลักการประเมินผลการด าเนินโครงการ 97(2) และ
แผนการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 97(3) 
(2) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 97(3) และรายงานผล
การประเมินโครงการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล 

100.00 
 

 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินโครงการ 97(3) และเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 คณะอนุ
กรรมการฯ มีมติรับทราบผลการติดตามประเมินผลโครงการชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
- 

วัตถุประสงค์ที ่7 ส่งเสรมิการใช้พลงังานและการใชท้รัพยากรในการประกอบกิจการพลงังานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสง่เสรมิให้ประชาชนใช้พลงังานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลงังานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุประสงคท์ี่ 8  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
1. เผยแพร่งานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ามาตรา 97(4) ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้ใช้พลังงาน ประชาชนทั่วไป  โดยมี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการไฟฟ้า (2) การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ (3) การใช้
พลังงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย และ (4)  การบริหารจัดการพลังงานรองรับ
เทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ 
 

100.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ผลผลิต 
(1) สนบัสนุนงานศึกษา วิจยั เพือ่พัฒนาการใช้พลังงานและการใช้
ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟา้ที่มปีระสทิธภิาพ และมผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมนอ้ย สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคต และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยัตามมาตรา 97(4) เพือ่ขยาย
ผลไปสูก่ารปฏบิัติจริง 
 
(2) ให้ความรู้ ความตระหนกัให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่ง
ประหยัด และเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียน ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) โดย
มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสว่นร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและ
สาธารณสุขของรัฐ ในพื้นที่หา่งไกลสายส่งหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้า
ไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) 

 
100.00 

 
 

 
 
 
100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 

 
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 25/2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1,930 ล้าน
บาท เพื่อสนับสนุนงานศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กกพ. ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (เพื่อกิจการตามาตรา 97(5)) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 800 ล้านบาท ประกอบด้วย  
1. การสื่อสารภายใต้หัวข้อหลัก “ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” (Clean 
Energy for Life) กรอบวงเงินจ านวน 600 ล้านบาท โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้ (1) ความเชื่อมโยงระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และบทบาท ภารกิจของ กกพ.  (2) การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ในการก ากับกิจการพลังงานของ กกพ.  (3) การสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการก ากับดูแลโรงไฟฟ้าตามกฎหมาย ก ากับกิจการพลังงานและกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)  และ (4) การบริหารจัดการความรู้ คลังความรู้ และการสื่อสารของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) 
2. การรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาวะวิกฤต กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท 
3. ความร่วมมือระหว่างส านักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้
มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท 
 
ปี 2565 ส านักงาน กกพ. ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) เพื่อสนับสนุน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า งบประมาณรวม 330.953 ล้านบาท 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 1 แห่ง งบประมาณรวม 26.220 ล้าน
บาท โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 แห่ง งบประมาณรวม 223.230 ล้านบาท และโรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 แห่ง ทั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
7,428 kg CO2 e/ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutral) ในปี ค.ศ. 2050 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

2. เผยแพร่ให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปน าไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ  
 

100.00 
 

ส านักงานกกพ. ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการจัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานผ่าน
โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ซ่ึงได้มีการประกาศผลการ
ประกวดเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 และได้จัดแสดงผลงานการประกวดในงาน Home Mega Show 2022 
ณ Impact เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8-16 ม.ค. 2565 นอกจากนี้ ได้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน 
กกพ.  

- 

3. การทบทวนมาตรการ Demand Response 
ผลผลิต 
จัดท ารายงานการทบทวนมาตรการ Demand Response  

100.00 
 

ทบทวนข้อมูลมาตรการและอัตรา Demand Response ที่เสนอ กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 ทั้งนี้ 
จัดท าข้อเสนอปรับปรุงอัตรา DR ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และติดตามการด าเนินโครงการน าร่อง DR Pilot 
Project ของ สนพ. ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 97(4) เพื่อน าข้อมูลจากโครงการน าร่องมา
ประกอบการด าเนินงานส านักงาน กกพ.  

- 

วัตถุประสงคท์ี่ 9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
ผลผลิต 
(1) ทบทวนแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน 
โครงสร้างเงินเดือน แผนความก้าวหน้าสายอาชพีและแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง และการก าหนดสมรรถนะ (Competency) 
 

100.00  
 
1. จัดท าแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566-2570  
2. ปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน โครงสร้างเงินเดือน และได้ปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของส านักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 ประกาศลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 และออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานตามชื่อ
ต าแหน่งและระดับใหม่ ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ม.ค. 65 ตลอดจนจัดท าแผน
ความก้าวหน้าสายอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง และก าหนดสมรรถนะ (Competency)  

- 

2. ศึกษาและรวบรวมนโยบายรัฐบาลจากการประชมุสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และบทบาท การด าเนินงานภาค
พลังงานของประเทศไทย 
  

100.00 
 

ส านักงาน กกพ. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และบทบาท การด าเนินงาน
ภาคพลังงานของประเทศไทย รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลแนวทางนโยบายของต่างประเทศว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร จีน ญี่ปุ่น และได้เสนอ กกพ. เพื่อทราบ และใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

- 

 


