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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1 ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลด้าน

พลังงานตามแนวทาง Business Intelligent 
(BI) 

สนพ. ได้น าเทคโนโลยี Business Intelligent 
(BI) มาพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ 
Data Visualization เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

      ด าเนินการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน
ข้อมูล และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน โดยใช้
โปรแกรม Tableau มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าและเผยแพร่แล้วทางเว็บไซต์ 
สนพ. อาทิ ราคาน้ ามันต่างประเทศ และการใช้ไฟฟ้าในลักษณะ 
Data Visualization เพ่ือให้สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ง่าย 
สามารถโต้ตอบในลักษณะ Interactive กับประชาชน และ
ผู้สนใจทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สนพ. ดังรายละเอียดตาม 
เว็บลิงค์ Web Link : http://www2.eppo.go.th/EDV/ 
       ซึ่งต่อมาได้มีข้อมูลรายงานราคาน้ ามันต่างประเทศ และ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในรูปแบบ Data Visualization โดยการ
แปลผลลัพธ์สถิติข้อมูล ตัวเลขออกมาเป็นกราฟฟิกแบบ 
Interactive ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานได้ตามความ
ต้องการ 

ศท. 

2 ด าเนินงานและติดตามแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
(แผนขับเคลื่อน) 

- เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ตามมติ กพช. 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
- เพ่ือจัดท ากรอบแนวทางในการด าเนินการ
โครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   
 

1. การด าเนินงานและติดตามแผนขับเคลื่อนฯ ในปี 2563 
- อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565 - 2574 (แผนแม่บทฯ) โดย สนพ. ได้ด าเนินการ
ติดตามและรวบรวมความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผน 
การขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นของปี 2562 แล้วเสร็จ เมื่อเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563   
2. จัดท ากรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่อง
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
    - อยู่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนิน
โครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน โดยไดด้ าเนินการ 

กฟ. 

http://www2.eppo.go.th/EDV/
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
   จ้างที่ปรึกษามาด าเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 

2562 โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน ปัจจุบันได้
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ 
ผลการศึกษาดังกล่าวได้มีข้อเสนอกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการโครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยต่อไป 
    - กรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่องร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
     โครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
การศึกษาแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการประชุมตรวจรั บ 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

 1. สรุปผลการ ศึกษา/วิเคราะห์ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านระบบสมาร์ทกริด 
     2. สรุปผลการศึกษา/วิเคราะห์ กรอบแผนการลงทุนด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศ 
     3. สรุปผลการ ศึกษา/วิเคราะห์ กระบวนการการร่วม
ลงทุนของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
        4. สรุปผลการ ศึกษา/วิเคราะห์ กระบวนการในการ

ด าเนินโครงการน าร่องของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้อง 
     5. สรุปผลการศึกษา/วิเคราะห์ โครงสร้างและแนวโน้ม
ตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
กรอบโครงการที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนและร่วมทุนกับ
ภาคเอกชนในอนาคต 
     6. สรุปข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนิน
โครงการน าร่องด้วยวิธีการร่วมลงทุนระหว่าง กฟผ./กฟน./
กฟภ. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
     7. สรุปผลการจัดท าร่างข้อเสนอแนะ/แนวทาง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
         - วิธีด าเนินโครงการน าร่องด้วยการวิธีร่วมลงทุน
ระหว่าง กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
ที่เป็นไปได้ภายใต้นโยบาย/กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
         - แนวทางการปรับแก้นโยบาย/กฎระเบียบที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินโครงการน าร่องด้วยวิธีการร่วมลงทุน 
        - กรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่อง
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
     8. สรุปผลการจัดประชุมหารือ/รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีเกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ท่าน 
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

 
หมายเหตุ : ทั้งนี้การจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ขอรับการสนับสนุนปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
สามารถส่งเสริมการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายตลอดจน
สามารถวางแผนด้านพลังงาน เพ่ือรองรับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    1. กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตกลง
ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนการ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 

2. นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งที่ 38/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ    
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ   
ครั้งที่ 1 พิจารณาเห็นชอบแผน Roadmap ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563  

4. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เหน็ชอบ
กรอบแนวทางการส่งเสริมพ้ืนที่ติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Mapping) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563   

5. อยู่ระหว่างการเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลง
รับการสนับสนุน โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมายการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ได้รับงบประมาณปี 2563 
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตร 97 (4) โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 

 
 

กอ. 
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า  

 
หมายเหตุ : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน
ประกาศใช้ปี  พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2563  
ซึ่งจะมีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าทุก 
4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (แผน PDP ) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ดี
ในระดับสากล น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า
ของประเทศท่ีจะปรับปรุงใน ปี 2564  
 

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการโครงการฯ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 
23 มีนาคม – 22 ธันวาคม 2563) และได้ร่างแนวทางการ
ปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้า ปี 2564 – 2568 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

 
 
 

กฟ. 

5 โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน สะท้อนต้นทุนการ
ด าเนินธุรกิจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก ากับดูแลราคา
ขายปลีกก๊าซ LPG และเพ่ือรองรับนโยบาย 
เปิดเสรีก๊าซ LPG 
 
 

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แล้วเสร็จ 
โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
พิจารณาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 
วันที่ 15 มิถุนายน2563 และวันที่ 21 กันยายน  2563 
ตามล าดับ 

2. ปรับปรุงค่าการตลาดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ เหมาะสม 
แล้วเสร็จ โดยน าเสนอ กบง. พิจารณา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 และวันที ่15 มิถุนายน 2563 ตามล าดับ 

3. ศึกษาทบทวนค่าการตลาดก๊าซ LPG แล้วเสร็จ โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าการตลาดก๊าซ LPG  
เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร สนพ. พิจารณา  
 

กป. 
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
   4. ศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีก 

น้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซ LPG แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชี
ความแตกต่างราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซ LPG 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร สนพ. พิจารณา  

 

6 ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง มีเครื่องมือเพ่ือให้เครือข่ายสามารถอ้างอิง 
ในการก ากับ ดูแล และติดตามสถานการณ์
สภาวะการแข่งขันธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 

    อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซ LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการก ากับ ดูแล และติดตาม
สถานการณ์การแข่งขันธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง รายละเอียด
ตามการด าเนินการข้อ 5 

กป. 

7 งานด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
พลังงาน (กพช.,กบง) การพัฒนากระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งาน
ระบบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่นได้ 

     มีการติดตามผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ 
ด้านนโยบายพลังงาน (กบง./กพช.) ประจ าปี  2562 
(มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562) และมีการน าเข้าข้อมูล
ดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลออนไลน์    

กย. 

8 ปฏิรูปการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทุนวิจัย 
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ การด าเนินงานตามเป้าหมาย/
ผลผลิตในแต่ละปีงบประมาณ จะต้องได้รับ
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 9 ทุน 
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 ทุน 
- ทุนวิจัยระดับปริญญาตรี 52 ทุน 
- ทุนวิจัยระดับปริญญาโท 42 ทุน 
- ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 24 ทุน 

ได้ด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่เนื่องจาก
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จึงไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
 

กอ. 
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ล าดับที่ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
9 กระบวนการเตรียมผู้บริหารในอนาคตส าหรับ 

สนพ. 
(1) จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของ 
สนพ. 
 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี 
 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการสับเปลี่ยน 
หมุนเวียนงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินการสับเปลี่ยน 
หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
สนพ. 
 

สนพ.  มีการ พัฒนาข้าราชการประเภท
อ านวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ต าแหน่งระดับบริหาร 
 
 
 
สนพ. ด าเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

(1) ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 
ของข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับสูง และประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และมีการจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ของ
ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับสูงและประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. 

(2) ได้แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัด สนพ. ตามประกาศ สนพ. 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 พร้อมกับได้แจ้งเวียนหนังสือ
ส านักงานเลขานุการกรม ที่ พน 0601.3/ว 419 ลงวันที่ 
17 กรกฎาคม 2563 ให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ แจ้งความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
ซึ่งมีข้าราชการแจ้งความประสงค์ย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
 
 

ลก. 

 


