
   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 1 

แผนอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน (กำรบริหำรกำรขับเคลื่อน) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การบริหารการขับเคลื่อน) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ การด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (เพื่อบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดท าแผนการ

ขับเคลื่อนระยะปานกลาง) (EPPO-01) 

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้  กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการตาม
แผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   
 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 

& ESS)   
 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการสนับสนุนการบริหารแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น และจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้
มอบหมายไว้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ประจ าปี 2561-2564 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ได้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ในปีต่อไป  
3.3 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผน 

และเกิดการบูรณาการแผนงานด าเนินงาน แผนการลงทุน และการวิจัยด้านสมาร์ทกริด     
ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการแผนขับเคลื่อนฯ สู่ภาคประชาชน 
3.5 เพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 

(พ.ศ.2565-2574)  
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น หน่วยงานอื่นในคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน และผู้ส่วนได้      
ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล/ปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ  

4.2 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดในต่างประเทศ  



   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 2 

แผนอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน (กำรบริหำรกำรขับเคลื่อน) 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ประจ าปี  
4.4 บริหารเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com เพื่อปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงานด้าน

สมาร์ทกริดทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.5 พัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 

(พ.ศ.2565-2574)  
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564  
(ซึ่งมีการเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2564) 

5.2 แผนการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ าปี 2561-2564 ดังนี ้
 

ที่ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน

สมาร์ทกริด ของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562  
    

2 
 

โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของ
ประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 และสนับสนุนการบริหาร
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยใน
ระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 

    

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 33.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 
7.1 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศ

ไทยในระยะสั้น ประจ าปี 2561–2562 จ านวน 2 ปีๆ ละ 5 ล้านบาทรวม 10 ล้านบาท 
7.2 โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 และสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563–2564 
งบประมาณรวม 23.5 ล้านบาท 
 

8. สรุปความคืบหน้า          
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 
 
 

 

8.1 สนพ. ด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 และ 2562 แล้วเสร็จ โดย
ด าเนินการดังนี ้
 

(1) รวบรวมและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อน หน่วยงานใน
คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ประจ าปี 2562 
(3) ดูแลและบริหารเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com และปรับปรุงข้อมูลให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานดา้นสมาร์ทกริดของหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถดาวนโ์หลดได้จาก https://thai-smartgrid.com หรือ QR Code 
 

8.2 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 โดยด าเนินการดังนี้ 
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แผนอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน (กำรบริหำรกำรขับเคลื่อน) 

หัวข้อ รายละเอียด 
(1) การจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  ระยะ       

ปานกลาง (พ.ศ. 2565–2574) โดยมีการก าหนดเป้าหมาย (Milestone) และ
แนวทางส่งเสริมให้เกิดการด าเนินกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

(2) การติดตามความก้าวหน้าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ     
ประเทศไทย ประจ าปี 2563–2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ 

(3) การพัฒนาบุคลากรด้านสมาร์ทกริด 
(4) การเผยแพร่ข้อมูลแผนขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดสู่ภาคประชาชน 

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

10. ตัวอย่างภาพถ่าย   
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


