
กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

 
การประชุมคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ียั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
 

ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.– 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 เอ็นเนอยี่คอมเพล็กซ์อาคาร บ ี 
 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Microsoft Team) 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยนืในพืน้ทีไ่ฟฟา้เข้าไม่ถึง  

ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันจันทรท์ี่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.– 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 เอ็นเนอยี่คอมเพล็กซอ์าคาร บ ี 
 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Microsoft Team)  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 2.1 ค าสั่ง สป.พน.ที่ 137/64 ลว. 2 ธ.ค.2564 เรื่องแตง่ตัง้คณะท างานเครือข่ายความรว่มมอื 
      เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง  
 2.2 ความส าคัญ และความเป็นมาโครงการเสริมสร้างเครอืข่ายความรว่มมือเพื่อพัฒนารูปแบบ 
   การจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง  
 2.3 ตัวชี้วัดการด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1 แผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3.2 รูปแบบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ  
2.1 คําสั่ง สป.พน.ที่ 137/64 ลว. 2 ธ.ค.2564 เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือ 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยนืในพื้นทีไ่ฟฟา้เข้าไม่ถึง  

หน้าที่และอํานาจ 
1 รวบรวม ศกึษา และวิเคราะหข์้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด

การพลังงานที่ยั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง 
2 จัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรา้งเครือขา่ยความร่วมมอืในการ

พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง 
เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3 ประสานงาน ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่ด าเนิน
โครงการ  

4 แตง่ตัง้คณะท างานย่อย เพื่อด าเนนิงานตามแผน 
ปฏิบัติการโครงการฯ 

5 เชญิบุคคล ผูแ้ทนหน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน รวมทั้ง 
เข้าร่วมเป็นคณะท างานย่อยต่าง ๆ 

6 จัดท ารายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 
ในพืน้ที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง  

7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพลังงาน 

* รายละเอยีด ดังเอกสารประกอบการประชุม 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ที่มา :   อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมคณะทาํงาน
 ศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้
สําหรับพื้นทีเ่กาะและพืน้ที่หา่งไกล; 2564 
 
หมายเหตุ  เข้มมากคือมจํีานวนมาก อ่อนคือมจํีานวนน้อย 

มีครัวเรือนร้อยละ 0.29 
ราว 60,000 ครัวเรือน 

ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ  
2.2 ความสําคัญ และความเป็นมาโครงการฯ 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ กศร.(เดิม
คอื สสช.) พบว่า  
การจัดการปัญหา 

การเข้าไม่ถงึไฟฟ้าของประชาชน 
ที่ผ่านมา 

 
“เป็นแนวทางท่ียังไม่ยั่งยืนและ 

กระบวนการส่วนใหญ่ 
ขาดการมีส่วนนร่วมของประชาชน” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ  
2.2 ความสําคัญ และความเป็นมาโครงการฯ 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ และเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 

3. เพื่อสง่เสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่  

* รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม 

7 



กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

แนวคิดการจัดทําโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

พ.ศ. 2563  สสช.(กศร.) เป็นฝ่ายเลขาฯ 
คณะทํางานศึกษาและขับเคลื่อน 
แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

สําหรับพื้นที่เกาะและพืน้ทีห่่างไกล  

พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน สป.พน. โดย สสช.(กศร.) 
ได้พัฒนาแนวทางการดําเนินโครงการในลักษณะ 

Sandbox  
เกดิองค์ความรู้และต้นแบบ 

ภารกิจ สป.พน. ในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกําหนดนโยบาย แผน 

และยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนาระบบ 
ราชการ 4.0 ของ สํานักงาน กพร. 

ยกระดับการมีส่วนร่วมเป็นหุน้ส่วนหรอื
ภาคีการพัฒนา (Collaborate)   

โครงการเสรมิสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงาน 

ที่ยั่งยนื 

ผลการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เก่ียวข้อง พบว่า 
ประเด็นการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นทีเ่ขา้ไม่ถึง ยังเป็นประเด็นท้าทาย 
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ  

ทั่วประเทศ 

นโยบาย ประสบการณ์ SANDBOX 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ตัวชี้วัดสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ  
2.3 ตวัช้ีวดัการด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 

ไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

1.1 มีการแตง่ตั้งคณะท างานเครอืข่ายความร่วมมือฯ  
1.2 มีการประชุมคณะท างานไตรมาสละ 1 คร้ังหรอืตามที่
ประชุมเห็นเหมาะสม 
 

2.1 จัดกระบวนการถอดบทเรียนเครอืขา่ยฯ 
โดยการสัมภาษณ์เนน้แบบกลุ่ม ( Focus Group Interview) 
กรณีศกึษาทัง้ 5 แห่ง 
2.2 ส ารวจสถานการณ์ด าเนินการ Off grid ใน 76 สพจ. 
2.3 จัดท ารายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนใน
พืน้ท่ีไฟฟา้เขา้ไม่ถึง 
2.4 จัดสัมมนาออนไลนร์ว่มกับ สพจ.76 แห่ง 
2.5 เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งและ
ผู้สนใจ เชน่ คณะท างานศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา
ระบบไฟฟา้ส าหรับพื้นที่เกาะและพืน้ท่ีห่างไกล / กบง./ กกพ./ 
กรมภายใน พน. / สพจ. 76 แห่ง หน่วยงานในก ากับ พน. เป็น
ตน้  

3.1 มีแผนปฏิบัตกิารโครงการฯ  
(ปี งปม.2565) 
3.2 มีการด าเนินงานเชงิพืน้ท่ีเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคกีาร
พัฒนาอย่างน้อย 1 พืน้ท่ี (ปี งปม.2565) 
3.3 มีแผนปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
รว่มกับภาคีการพัฒนา  
(ปี งปม.2566- 2570) 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ  
2.3 ตัวชี้วัดการดําเนนิงานของคณะทํางานโครงการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 แผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

เหตุการณ์สําคัญในโครงการ (Milestones) 

ขออนุมัติโครงการ  

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

แต่งต้ัง “คณะทํางาฯ 

ประชุมสรุปบทเรียน 
วางแผนปีต่อไป 

รายงานรูปแบบฯ ต่อ ปพน. 

เผยแพร่ผลรูปแบบฯ 

สัมนาออนไลน์กับ สพจ. 
Focus Group Interview 

5 พื้นที่  

ต.ค. - ธ.ค.64 ม.ค.65 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 

สํารวจสถานะ สพจ. 
รายงาน 

สรุปผลโครงการฯ 

ส.ค.-ก.ย.65 

ปพน.ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การฯ 2565 

รายงานรูปแบบฯ แล้วเสร็จ 

ดําเนินโครงการ 
เชิงพ้ืนที่ 1 แห่ง 

แผนปฏิบัติการร่วม 66-70  
แล้วเสร็จ 

เราอยู่ตรงนี ้
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

ขั้นตอน 

ระยะเวลา 

หมายเหตุ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. ขออนุมัติหลักการด าเนินโครงการฯ                           

2. ประสานงาน ทาบทามคณะท างาน (คทง.)โครงการฯ                           

3. แต่งตั้งคณะท างานฯ     2                      

4. ประชุมคณะท างานฯ (พิจารณาร่างแผนปฏิบัติ, รายงานความก้าวหน้า, แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร)     ครั้งที่ 1                   
5. เสนอแผนปฏิบัติการฯต่อปลดักระทรวงพลังงาน (ปพน.)เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายใน 31ธ.ค.64                         ภายใน  

31 ธ.ค.64 

6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ                           

6.1 ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะท างาน N/A N/A N/A 
6.2 ฝ่ายเลขาฯ สรุปร่างรายงานรูปแบบฯร่างที่ 1 เวียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนน าเข้าที่ประชุม คทง. N/A N/A N/A 
6.3 ประชุมคณะท างานฯ (พิจารณาร่างรายงานรูปแบบฯ1 ,รายงานความก้าวหน้า, แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร) ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

7. จัดท ารายงานรูปแบบฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ ปพน.เพื่อให้ความเห็นชอบ 
8. เผยแพร่ผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูส้นใจ (อาทิ กบง., กกพ.) *** 
8.1 รายงานผลการพัฒนารูปแบบฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กพช. กกพ. 

8.2 เผยแพร่ในกลุ่มส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 

8.2.1 ส ารวจข้อมูลสถานการณ์จัดการพืน้ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงของ76 สพจ. เพื่อเป็นข้อมูลในการสัมมนาฯ 

8.2.2 จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับ 76 สพจ. 

8.2.2 สรุปผลการสัมมนารว่มกับ สพจ.เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปบทเรียนของคณะท างานในข้อ 9 

9. ประชุมคณะท างานฯ (สรุปบทเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ วางแผนการดําเนินงานปีต่อไป ) 
10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอ ปพน. เพื่อทราบ  ภายใน  

30 ก.ย.64 

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมคณะท างานฯ 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

แนวคําถามในการสัมภาษณ์เน้นแบบกลุ่ม  
( Focus Group Interview) 

เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน 

1. บรบิทเชงิพื้นที่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา 

2. แนวคดิในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยนืที่ดําเนินการอยู่ 

3. ความสําเร็จที่เกิดขึ้น รูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชน ณ ปัจจุบัน  

4. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการในอนาคต 

5. ข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผลเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคกีารพัฒนาอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ สํานักงานพลังงานจังหวัด ภาคเอกชน หรืออื่นๆ 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.2 รูปแบบคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานย่อย 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ียั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

(ร่าง) คําสั่ง กศร.ที…่…../2564 ลงวันที.่.......มกราคม 2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานย่อย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยนืในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ  

1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด
การพลังงานที่ยั่งยนืในพื้นที่ไฟฟา้เข้าไม่ถึง 

2. จัดทําแผนปฏิบัตกิาร เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยนืในพื้นทีไ่ฟฟา้เข้าไม่ถึง 
เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

3. ประสานงาน ส่งเสริมการปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นทีด่ําเนิน
โครงการ  

4. ปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
พลังงาน 

องค์ประกอบ 
ผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการของเครือข่ายฯ จากภาค
ส่วนต่างๆ เช่น  

• บุคคลที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน 
• สํานักงานพลังงานจังหวัด หรือ หน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ  
• ชุมชน/ องค์กรพัฒนาเอกชน 
• ภาคเอกชน  

หน้าที่และอํานาจ 

* ข้อมูลประกอบวาระ 3.2 รูปแบบคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานย่อย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลงังานทีย่ั่งยืนในพืน้ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

สรุปมติท่ีประชุม 

ระเบยีบวาระ มติที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

3.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

3.2  เห็นชอบร่างรูปแบบคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานย่อยเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
การจัดการพลังงานที่ยั่งยนืในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ โดยมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขาฯ ประสานขอข้อมูลรายนามคณะทํางานย่อยและดําเนนิการจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป 

3.3  นัดหมายการประชุมคร้ังถัดไปในเดือน มนีาคม 2565  
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กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

จบการนําเสนอ 
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