
   
 
 
 

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

แผนอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน (กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในประเทศ) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ (EPPO-07) 

 

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 าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ 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 าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
สมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ เพื่อท าให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  
 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานในประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถเพียงพอ ในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด และเพียงพอในการด าเนินการขยายผลด้านสมาร์ทกริดต่อไป
ในช่วงระยะปานกลางและระยะยาว 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 การรวบรวมและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 
4.2 ประเมินความต้องการและความจ าเป็นด้านบุคลากรด้านสมาร์ทกริด (Need Assessment) 

ของหน่วยงานต่าง ๆ 
4.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากรผ่านการท างานและการอมรมในลักษณะ On-the-Job 

Training ในโครงการน าร่องต่างๆ 
4.4 สนับสนุนการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพ่ือกลับมาเป็นผู้เช่ียวชาญในการพัฒนา

ต่อยอด และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
4.5 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริด และฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4.6 ก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริด

ภายในประเทศ (หน่วยงานเอกชน) 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2564 
(ซึ่งมีการเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน (กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในประเทศ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 50 ล้านบาท (ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น) 
 

8. สรุปความคืบหน้า           
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1 ในช่วงปี 2562-2563 สนพ. ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

8.2 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของ
หน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ ในช่วงปี 2563-2564 โดยการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจ ภายใต้ 
โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะ
ปานกลาง พ.ศ. 2565-2574  
 

โดยในปี 2563 สนพ. ได้ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด 3 หัวข้อ  
รวมจ านวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย 
1) หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” 

จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 5 และ 12 พฤศจิกายน 2563 
2) หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 

Storage System)” จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที ่17 และ 26 พฤศจิกายน 2563 
3) หัวข้อเรื่อง “กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและด าเนินการด้านสมาร์ทกริด” จ านวน   

1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  
 

ทั้งนี้ สนพ. ได้ท าการเผยแพร่การฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าวแบบออนไลน์  
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://thai-smartgrid.com/training-online หรือ QR Code 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค          
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

 

- 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 

 


