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2 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

                                                                บทน า                                                   
      

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีภำรกิจในกำรกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำร
พลังงำน เพ่ือให้ประเทศมีพลังงำนใช้อย่ำงเหมำะสม พอเพียง มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสภำพกำรณ์
ของประเทศ โดยมีส่วนรำชกำรระดับส ำนัก/กอง ที่ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน กำรเกิดผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
ไม่พึงประสงค์ ของสภำพควำมผันแปรจำกปัจจัยภำยนอก มีสำเหตุจำกหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์เหล่ำนั้น อำจส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน อันเป็นผลให้เกิดกำรหยุดชะงักของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนต่ำงๆ และเกิดควำมสับสนในกำรจัดล ำดับ
เหตุกำรณ์เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทำสถำนกำรณ์เพ่ือให้กลับเข้ำสู่ภำวะดังนั้น  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือแผน
บริหำรควำมต่อเนื่อง ที่ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Plan 
(BCP)” สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้ำนพลังงำนและกำรสนับสนุน ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อ
องค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย กำรก่อกำรประท้วง กำรก่อกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม เป็นต้น โดยสภำวะ
วิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำน ต้องหยุดกำรด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้
ตำมปกติต่อเนื่อง ดังเช่น ในช่วงระหว่ำงเดือนกันยำยน-เดือนธันวำคม 2554 ที่ผ่ำนมำ ได้พบว่ำระบบกลไก
ของรัฐหลำยประกำรมีปัญหำโดยไม่สำมำรถด ำเนินภำรกิจในสภำวะวิกฤตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
แผนบริหำรควำมต่อเนื่องฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้นตอนและ

แนวทำงที่ ก.พ.ร ก ำหนด เพ่ือรองรับ แก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์อันไม่พึงประสงค์ หำกหน่วยงำนไม่มี
กระบวนกำรรองรับกำรด ำเนินกำร อำจส่งผลให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนและผู้รับบริกำรขยำยสู่ในวง
กว้ำง ในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ กำรให้บริกำร สังคม หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ ชุมชนและประชำชน แผนบริหำรควำม
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีจะเป็นส่วนสนับสนุนช่วยให้หน่วยงำน สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิด 
และท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงำน รวมทั้งสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อย่ำงปกติ หรือตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดได้
ในระยะเวลำที่เหมำะสม  

วัตถุประสงค์ (Objectives)  

 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
 เพ่ือให้หน่วยงำนของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำร

รับมือกับสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
 เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรให้บริกำร หรือผลกระทบจำกกำรติดต่อประสำนงำน 
 เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  เช่น ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน             

กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้งบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 
 



 
3 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 เพ่ือให้ประชำขน เจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของหน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์
ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมต้องหยุดชะงัก  

สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)  

 เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีควำมเก่ียวเนื่องเฉพำะผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน จำกเหตุอุบัติภัย หรือสำเหตุอ่ืน 

 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำงๆ หรือไม่ได้คำดคิดมำก่อน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้  

 หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำงๆ โดยระบบสำรสนเทศ
ส ำรองนั้น มิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสำรสนเทศหลัก 

 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ท้ังหมดของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  

นิยามศัพท ์

 แผนบริหารความต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Plan (BCP)  หมำยถึง คู่มือกำรมอบหมำย 
สั่งกำรและปฏิบัติงำน เพ่ือแก้ไขและบรรเทำสถำนกำรณ์ของหน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบ 

 กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) หมำยถึง ล ำดับขั้นตอนควำมส ำคัญของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่จะต้องได้รับกำรกู้คืนให้เข้ำสู่ภำวะที่พร้อมในกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำอันสั้น 

 เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  หมำยถึง สภำวะหรือเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน
ตำมปกติ 5 ด้ำน ได้แก่ อำคำร วัสดุอุปกรณ์ส ำคัญ เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกร และด้ำนคู่ค้ำ 

 ความเสี่ยงและภัยคุกคาม  หมำยถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีควำมเกี่ยวเนื่องต่อกำรปฏิบัติ งำนตำม
สมมติฐำน 

 ระดับผลกระทบ  หมำยถึง เกณฑ์กำรจ ำแนกระดับควำมรุนแรงเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรตำมแผน
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 เกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือประเมินขนำดหรือระดับควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ซึ่งส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่อยู่ในสภำวะปกติ โดยในส่วนของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ได้
จ ำแนกระดับผลกระทบตำมเกณฑ์ ดังนี้ 

 

 

 

     

 



 
4 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

      ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

ระดับ
ผลกระทบ 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับ 
สูงมำก 

o เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก 
o ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 
o เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนำนำชำติ 

 
ระดับสูง 

 
o เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง   
o ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25-50 
o เกิดกำรบำดเจ็บและ/หรือภัยคุกคำมต่อบุคคล หรือผู้รับบริกำร 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

 
ระดับ 
ปำนกลำง 

 
o เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง  
o ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10-25 
o ต้องมีกำรรักษำพยำบำล 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

 
ระดับต่ ำ 

 
o เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ  
o ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5-10 
o ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็น
สำระส ำคญั 

o ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ 5 

 

1. ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  

       แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) ใช้รองรับกรณีเกิดสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
ของ สนพ.ประกอบด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้  

 เหตุกำรณภ์ัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ จลำจล 
 เหตุกำรณก่อกำรร้ำย/วินำศภัย 

        แผนบริหำรควำมต่อเนื่องจัดท ำขึ้นเพ่ือให้สำมำรถรองรับกับกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน 
ในหลำกหลำยรูปแบบของสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โดยพิจำรณำถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรที่
ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

 

        



 
5 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(1) ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่
สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักของหน่วยงำน ได้รับควำมเสียหำยและส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไป
ปฏิบัติงำนยังสถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้เป็นระยะชั่วครำวหรือระยะยำว 

(2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ: เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำ
ให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ 
ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

(3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ: เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถใช้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่ส ำคัญ ให้สำมำรถใช้งำนในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

(4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ 

(5) ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ: เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้คู่ค้ำ/ ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถที่จะ
ให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้ ตำมท่ีระบุไว้กับทำงส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  

2. หน่วยงานภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน แบ่งส่วนรำชกำรเป็น   กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักบริหำรกลำง กองนโยบำยและแผนพลังงำน ศูนย์พยำกรณ์สำรสนเทศพลังงำน ส ำนักนโยบำย
ไฟฟ้ำ ส ำนักนโยบำยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และส ำนักนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน โดยมี
รำยละเอียดกิจกรรมหลักของหน่วยงำน และกระบวนกำร สรุปดังตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงส่วนราชการ การระบุกิจกรรม กระบวนการ ภายในส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เสนอแนะให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระบบรำชกำร ติดตำมประเมินผลกำร
จัดท ำรำยงำนตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
รวมทั้งประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำน 

ประสำนกับหน่วยงำนในและภำยนอกใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรตำม
เกณฑ์ PMQA ร่วมกับกระทรวงพลังงำน
และหน่วยงำนกลำงรวมทั้งรวมทั้งกำร
ก ำหนดตัวช้ีวัดและกำรติดตำมตัวช้ีวัดของ 
สนพ. 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบใหก้ำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบข้อบังคับ , ตรวจสอบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน และตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 

ให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรเพื่อให้เกิดควำม
เช่ือมั่นต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและ
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเ งินในกำร
ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ 

ส านักบริหารกลาง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริหำรงำนทั่วไป งำน
กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ อำคำรสถำนที่ 
กำรบริหำรงำนบุคคล งำนด้ำนกฎหมำย และ
นิติกรรมสัญญำ งำนช่วยอ ำนวยกำรและ
ประชำสัมพันธ์  

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ๆ 
และที่เกี่ยวข้องงำนทั่วไป 

 

 



 
6 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ 

กองนโยบายและแผนพลังงาน - ศึกษำวิเครำะห์จดัท ำและพัฒนำแผน 
  ยุทธศำสตร์ พลังงำน ตดิต่อประสำนน ำแผน 
  สู่กำรปฏิบตั ิ
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร  
  คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและ 
  คณะท ำงำนตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
ประสำนและจั ดท ำแผนงบประมำณ
เป้ำหมำยให้บริกำรเช่ือมโยงผลผลิตและ
ตัวช้ีวัด หำรติดตำมผลกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำน ฯลฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- บริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรระบบงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

สนับสนุนอุปกรณ์จดัเตรียมควำมพร้อม
ของระบบ จัดเก็บ วิเครำะห์ข้อมลู 
จัดเตรียมควำมพร้อมของระบบและกำร
เชื่อมโยงโครงข่ำยด้ำนสำรสนเทศ ฯลฯ 

ส านักนโยบายปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมี 

- เสนอแนะนโยบำยแผนบริหำรและพฒันำ
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี ศึกษำวิเครำะห์
ติดตำมประเมินผล และส่งเสรมิควำมร่วมมอื
ด้ำนปโิตรเลียมและปิโตรเคมีกบัหนว่ยงำนหรือ
องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

ประสำนควำมร่วมมือด้ำนนโยบำยและ
แผนปิโตรเลียมและปโิตรเคมีกับหน่วยงำน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ส านักนโยบายและไฟฟ้า - เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบรหิำรและ
พัฒนำพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ ประสำนควำม
ร่วมมือด้ำนนโยบำยและแผนพลังงำนด้ำน
ไฟฟ้ำกับหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพลังงำน
ด้ำนไฟฟ้ำ  

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน 

- เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบรหิำรกำร
อนุรักษ์พลังงำน พลังงำนทดแทน จัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฯ ประสำน
ควำมร่วมมือ  ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษพ์ลังงำนและคณะอนุกรรมกำรฯ 

จัดท ำนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำยหรือ
มำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของ
ประเทศ  ประสำนควำมร่วมมือ สนับสนุน
ภำครัฐและเอกชน กลั่นกรองวิเครำะห์
ประเมินโครงกำร ฯลฯ 

 
3. การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม 

จำกขอบเขตของแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้น ำปัจจัยที่มีควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม ที่อำจส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนมำประเมินเพ่ือหำผลกระทบที่อำจส่งผลต่อทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน 5 ประเภท ดังตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม  

 
ความเสี่ยงและ 

ภัยคุกคาม 
ผลกระทบ 

ผลกระทบด้าน
อาคาร / สถานที่
ปฏิบตัิงานหลัก 

ผลกระทบด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

ผลกระทบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

ผลกระทบด้าน
บุคลากรหลัก 

ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้
ให้บริการทีส่ าคัญ 

เหตุกำรณ์ภยัพิบัติ
ทำงธรรมชำต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เหตุกำรณ์อัคคภีัย       
เหตุกำรณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลำจล 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เหตุกำรณ์ก่อกำร
ร้ำย/วินำศภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุกำรณ์เฉพำะ
อย่ำงด้ำนพลังงำน* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

* ในส่วนของเหตุกำรณเ์ฉพำะอย่ำงด้ำนพลังงำน จะต้องขึ้นอยู่กับพิจำรณำของหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ในกำรสั่งกำร
ให้มีกำรปฏิบตัิงำน 24 ช่ัวโมง เพื่อติดตำม แกไ้ขและรำยงำน รวมทัง้รับเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ 

4. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำน
บริหำรควำมต่อเนื่องที่เก่ียวข้องตำมผังรำยชื่อทำงโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรขั้นตอนใน
กำรติดต่อพนักงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือภำวะวิกฤตของหน่วยงำน ซึ่งจะสำมำรถ
กระจำยข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึงทุกหน่วยงำนในกำรรับทรำบและยึดปฏิบัติ 

เพ่ือให้แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP) ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน สำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP 
Team ประกอบด้วย หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง ผู้ประสำนงำน  และหัวหน้ำทีมบริหำร โดยทุก
ต ำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ประสำน ปฏิบัติและกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของตนเองให้
สำมำรถบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด และ
ในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของ
บุคลำกรหลัก โดยขึ้นอยู่กับกำรสั่งกำรจำกหัวหน้ำคณะ หรือหัวหน้ำทีมบริหำร ของแต่ละหน่วยงำน โดย
ปรำกฏดังตำรำงที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 
8 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
ตารางที ่4  รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง/ผู้ช่วยหัวหน้ำทีม 
ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

นำยทวำรัฐ สูตะบุตร 
(ผอ.สนพ.) 

089 965 4884 หัวหน้ำคณะ
บริหำรควำม

ต่อเนื่อง 

นำยเพทำย หมุดธรรม 
(รผอ.สนพ.) 

นำยวัฒนพงษ์ คุโรวำท 
(รผอ.สนพ) 

081 810 8842 
 

084 751 3420 

นำงดวงสุดำ จิรประดิษฐกุล 
 

081 985 6922 
 

ผู้ประสำนงำน
คณะบริหำรควำม

ต่อเนื่อง 

นำยทนงศักดิ์ วงษ์ลำ 
และ 

 นำงกฤษณำ สุภำจรูญ 

081 732 5114 
 

081 239 7919 
นำงสำวดำวทิพย์ วำนิชำนนท์ 

(ผ.ก.พ.ร.) 
081 832 6749 หัวหน้ำทีมบริหำร 

ควำมต่อเนื่อง 
นำยปัญญำ  บตุรดำบุตร 085 7621779 

นำงสำวนิรดำ รงคพรรณ 
(ผ.ตส.) 

081 913 4764 หัวหน้ำทีมบริหำร นำงสำวชวี วณิกเกียรต ิ 083 296 5321 

นำงดวงสุดำ จิรประดิษฐกุล 
(ผส.สบก.) 

081 985 6922 หัวหน้ำทีมบริหำร 
 

ผอกลุ่มงำนใน สบก.  ภำคผนวก 

นำงสำวภำวณิี โกษำ 
(ผ.กนย.) 

084 751 3394 หัวหน้ำทีมบริหำร ผอกลุ่มงำนใน กนย. ภำคผนวก 

นำยวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู 
(ผส.สนฟ.) 

084 751 3327 หัวหน้ำทีมบริหำร 
 

ผอกลุ่มงำนใน สนฟ. ภำคผนวก 

นำงสุพิตร พัดเปรม 
(ผศ.ศพส.) 

094 059 6935  
061 464 1497 

หัวหน้ำทีมบริหำร 
 

ผอกลุ่มงำนใน ศพส. ภำคผนวก 

นำยอนิรุทธ์ ธนกรมนตร ี
(ผส. สปป.) 

089 944 5699 หัวหน้ำทีมบริหำร 
 

ผอกลุ่มงำนใน สปป. ภำคผนวก 

นำงสำวชนำนัญ บัวเขียว 
(ผส.สนอ.) 

081 915 5787 หัวหน้ำทีมบริหำร 
 

ผอกลุ่มงำนใน สนอ. ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree และ การสื่อสารทาง LINE Application  

                 ผอ.สนพ. □ ประเมินเหตุกำรณ์ 
□ ตัดสินใจประกำศใช้ BCP 
□ จัดสรรทรัพยำกร 
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ผู้ประสานงานคณะบรหิารความต่อเนือ่ง 

 

 

         ผส.สบก.  

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
   

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

        

             รูปที่ 2 ผังการสั่งการ ล าดับขั้นการปฏิบัตกิาร และการมอบหมาย 

 

 

 

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง         

ผ.กพร. 

ผอ.กลุ่มทุก
ท่าน และ
บุคลากรใน
สายงาน
งาน 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง       

ผ.ตส. 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง   

ผส.สบก. 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ผอ.กนย. 

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเนื่อง ผศ.ศพส 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง    

ผส.สนฟ. 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ผส.สปป. 

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง    

ผส.สนอ. 

□ ติดต่อแจ้งหัวหนำ้คณะ 
□ ติดต่อแจ้งหัวหนำ้ทีม 
□ สนับสนุนกำรติดต่อสื่อสำร 
 

□ ตรวจสอบ ประเมิน 
□ แจ้งเหตุในสำยงำน 
□ คัดกรองงำนส ำคัญ 
 

เหตุการณ์
เหตุการณณ์ ์

ผู้พบเหต ุ

หัวหน้าคณะฯ 

ผู้ประสานงาน 

หัวหน้าทีมบริหาร 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
หัวหน้าทีม 

เจ้าหน้าที ่

ส่วนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

สนับสนุนงานใน

ส่วนที่มีความจ าเป็นล าดับส ารอง 

สั่งการทีม/หน่วยงานของตนในการ
ยึดปฏิบัติ และมอบหมายบุคคลท่ีมี
ความส าคัญในแต่ละเร่ือง 

ประเมินเหตุการณ์และสั่งการให้
หัวหน้าทีมบริหารยึดปฏิบัติ 
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   ตัวอย่างกระบวนการแจ้งเรียกทีมบริหารความต่อเนื่อง 

                                 ของส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (สปป.) 
 
 
 
 

 

  

ผู้ประสำนงำนคณะทีม
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของ สปป. 

-v 

กลุ่มรำคำปิโตรเลียม 
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5. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเม่ือเกิด
สภำวะวิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 5  
 
ตารางที ่5 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
ผู้รับผิดชอบ สบก. 

 หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำงหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมำย ประสำนกับส่วนอำคำรบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม
เพล็กซ์  ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน กรมธุรกิจพลังงำน 
ฯลฯ และประสำนขอใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนส ำรองที่กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ยศเส ช้ัน 6 หำกมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำนำน จะด ำเนินกำรเช่ำ
พื้นที่อำคำรทรัพย์สินจำกกรมธนำรักษ์ หรือใกล้เคียง เพื่อรองรับ
กำรปฏิบัติรำชกำร 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ ศพส./สบก. 

 ก ำหนดให้ ศพส. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส ำรอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมำะสมต่อกำรใช้งำน พร้อมอุปกรณ์ที่สำมำรถเช่ือมโยงต่อผ่ำน
อินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงำนกลำงได้ 

 ก ำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop/Notebook) ของหน่วยงำน
หรือของส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ได้เป็นกำรช่ัวครำว หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ในช่วงระหว่ำงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรอง ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำก
หัวหน้ำคณะบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตในกำรกอบกู้คืนก่อน 

 ก ำหนดให้ สบก. จัดหำยำนพำหนะ,วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส ำนักงำน และระบบสื่อสำรที่จ ำเป็นเพื่อใช้งำน 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่
ส ำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ ศพส. 
 

 ระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของ
หน่วยงำน มีลักษณะแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลำง และเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตและอินทรำเน็ตเพื่อกำรใช้งำน ท ำให้
หน่วยงำนไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส ำรอง ดังนั้น หำกเกิดภำวะ
ฉุกเฉินต้องรอจนกว่ำระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
หน่วยงำนกลำงจะกอบกู้ให้สำมำรถใช้งำนได้ 

 น ำแผนแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ 
กับระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศของ สนพ. (IT Contingency 
Plan) มำใช้ 

 ก ำหนดให้ข้อมูลที่จะต้องลงระบบสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำแบบ
ปกติ manual โดยไม่ผ่ำนระบบได้ โดยให้จัดท ำบันทึกไว้เป็นคู่มือ
เพื่อลงในระบบภำยหลัง 
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
ด้ำนบุคลำกรหลัก 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำทีมบริหำร 

 ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรหลักจำกส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงำน โดย
พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรสนับสนุนนอกส ำนักหรือกลุ่มงำนในกรณีที่
บุคลำกรหลักไม่เพียงพอหรือขำดแคลน โดยได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบ ส ำนักทุกส ำนัก 

 ก ำหนดให้ผอ.ส ำนัก/กอง/ศูนย์/ศึกษำข้อมูลตอบข้อมูลและด ำเนินกำรให้
ค ำแนะน ำกับคู่ค้ำ/ผู้ให้และรับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ก ำหนดใหม้ีช่องทำงสื่อสำรที่ชัดเจน 
 ก ำหนดให้ฝ่ำยพัสดุ สบก.จัดหำอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ำย

ต่อผ่ำนอินเตอร์เนต แบบพกพำ (Air Card) ของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลที่ส ำคัญของ สนพ.ผ่ำนอินเตอร์เนต ในกรณีผู้ให้บริกำรหลัก
และส ำรองไม่สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 
 ในกรณเีกิดเหตุกำรณ์ จะไดร้ับกำรพจิำรณำสั่งกำรโดยหวัหน้ำคณะบรหิำรควำมต่อเนื่อง ก ำหนดให้มอบหมำยสั่งกำรหัวหน้ำ
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องจดับุคลำกรที่จ ำเป็นเข้ำปฏิบตัิงำนตลอด 24 ช่ัวโมง โดยหมนุเวียนตำมส ำนัก/กอง/ศนูย์/กลุ่มงำน ตำมสดัส่วน
และควำมจ ำเป็น จัดสรรอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก งบประมำณ และแหล่งเงินอื่นๆ ฯลฯ โดย สบก.ด ำเนนิงำน 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ำกระบวนกำรท ำงำนที่ฝ่ำยงำน
ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟืนคืนสภำพให้ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนด ปรำกฏดังตำรำงที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

กระบวนงำน ระดับผลกระทบ 
ระยะเวลำเปำ้หมำยในกำรฟื้นสภำพ 

1-2 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 
กระบวนกำรหลัก      
กำรศึกษำ วิเครำะห ์จัดท ำข้อมูลเพื่อใช้ในกำรจัดท ำแผน ปำนกลำง     
กำรพัฒนำระบบบริหำร ปำนกลำง     
กำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมประเมินผล ต่ ำ     
กำรประสำนควำมร่วมมือดำ้นพลังงำน สูง                       
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ปำนกลำง     
กระบวนกำรสนับสนุน      
กำรจัดสรร และบริหำรทรัพยำกร สูง                       
กำรบริหำรกำรส่ือสำร กำรประชำสัมพนัธ์และรับ
เร่ืองร้องทุกข์  

สูง     

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปำนกลำง     
บริหำรงบประมำณ ปำนกลำง           

ส ำหรับกระบวนงำนอ่ืนๆที่ประเมินแล้ว มีผลกระทบในระดับต่ ำหรือมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถชะลอ
กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของส ำนัก/กอง/ศูนย์ฝ่ำยงำนประเมินควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็น ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตเช่นเดียวกับ
กระบวนงำนหลักและส่วนอื่นนอกเหนือจำกที่ก ำหนดสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกบ้ำนได้ 
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7. การวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ  

(1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) หมำยถึงสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง
ตำมแผนที่มีกำรก ำหนดไว้ซึ่งขึ้นกับกำรพิจำรณำโดยหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง รวมถึงกำรจัดเตรียม
งบประมำณเพ่ือสนับสนุนต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และกำรมอบหมำยให้มีกำรปฏิบัติงำนตลอด 24 ชั่วโมง ดังตำรำงที ่7 

ตารางที่ 7 การระบุพื้นท่ีการปฏิบตัิงานส ารอง   (ที่ประชุมพูดให้ใส่หมำยเหตุ*คือหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องใช่หรือไม่) 

ประเภททรัพยำกร สถำนที่ 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

ปฏิบัติงำนที่บ้ำน บ้ำน/ที่พัก  
12 ตร.ม. 
(6 คน) 

- - 

พื้นที่ส ำหรับสถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 1 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

กรมธุรกิจพลังงำน ฯลฯ 

14 ตร.ม. 
(7 คน) 

32 ตร.ม. 
(16 คน) 

44 ตร.ม. 
(22 คน) 

- 

พื้นที่ส ำหรับสถำนที่
ปฏิบัติงำนส ำรอง 2 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน  

14 ตร.ม. 
(7 คน) 

32 ตร.ม. 
(16 คน) 

44 ตร.ม. 
(22 คน) 

- 

พื้นที่ส ำหรับสถำนที่
ปฏิบัติงำนใหม่ในกรณี
จ ำเป็น 

อำคำรเช่ำเอกชนหรือ 
 กรมธนำรกัษ์  

- 
26 ตร.ม. 
(13 คน) 

40 ตร.ม. 
(20 คน) 

92 ตร.ม. 
(46 คน) 

(2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement)  

ด ำเนินกำรจัดเตรียมหรือจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม เป็นกำรฉุกเฉิน นอกเหนือจำกคอมพิวเตอร์
พกพำ(Note book) หรือกำรประสำนหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ปฏิบัติงำนส ำรองในกำรเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆเป็น
กำรชั่วครำวตลอดระยะเวลำกำรไปปฏิบัติงำน ดังตำรำงที่ 8 

ตารางที ่8 การระบจุ านวนวัสดุอปุกรณ์   

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 
คอมพิวเตอร์ส ำรองที่มี
คุณลักษณะเหมำะสม 

ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร 
เช่ำ/จัดซื้อพิเศษ 

 1 เครื่อง 1-3 เครื่อง 1-5 เครื่อง 
 

1-5 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ รองรับกำรใช้งำนกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร
เช่ำ/จัดซื้อพิเศษ 

 1 เครื่อง 1-2 เครื่อง 1-2 เครื่อง 1-2 เครื่อง 
 

โทรศัพท์พร้อมหมำยเลข 
ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร

จัดซื้อพิเศษ 
3-5 เครื่อง 3-5  เครื่อง 5-10 เครื่อง 5-10 เครื่อง 

โทรสำร เครื่องสแกน 
(Fax/Document Scan 
Machine) พร้อมหมำยเลข 

ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร
จัดซื้อพิเศษ 

 1 เครื่อง 1-2 เครื่อง 1-2 เครื่อง 1-2 เครื่อง 
 

ยำนพำหนะ 
ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร

ยืม/เช่ำ 
1 คัน 1 คัน 2 คัน 2 คัน 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำน 
ร้ำนค้ำผ่ำนกระบวนกำร

เช่ำ/จัดซื้อพิเศษ 
ตำมควำมจ ำเป็น ตำมควำมจ ำเป็น ตำมควำมจ ำเป็น ตำมควำมจ ำเป็น 
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(3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)  
 

เนื่องจำกระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนระบบอินทรำเน็ทและข้อมูล
ที่ส ำคัญของหน่วยงำน อยู่ในควำมดูแลของศูนย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ ดังนั้น หน่วยงำนจึงใช้
ข้อมูลสำรสนเทศโดยกำรเชื่อมโยงระบบของหน่วยงำนกับหน่วยงำนกลำงผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและ
อินทรำเน็ต ท ำให้หน่วยงำนไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส ำรองและหำกระบบมีปัญหำต้องรอให้หน่วยงำนกลำงกู้คืน
ระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแผน ICT ก่อนหน่วยงำนจึงจะสำมำรถใช้งำนของระบบได้   

 

(4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)  
นอกเหนือจำกหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง  และผู้ประสำนงำน ในส่วนของหัวหน้ำทีมแต่ละงำน

จะต้องมีบุคลำกรเพ่ือปฏิบัติงำนส ำคัญเร่งด่วน เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่อง ปรำกฏดังตำรำงที่ 9 
ตารางที ่9 การระบจุ านวนบุคลากรที่จ าเป็น 
  

ประเภทบุคลำกร 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  6 10 15 20 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี 1 1 2 2 
นักวิชำกำรพัสด ุ  - 1 1 1 
เจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน  1 1 2 3 
นักจัดกำรงำนทัว่ไป 1 1 1 2 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  - 1 1 1 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 
พนักงำนขับรถยนต์ 1 2 3 5 
พนักงำนบริกำร 1 2 2 2 
พนักงำนจ้ำงเหมำ (พชร.บริกำร/รปภ.ชำ่ง) บริหำรตำมสัญญำ บริหำรตำมสัญญำ บริหำรตำมสัญญำ บริหำรตำมสัญญำ 

รวม 12 20 28 37 
 

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 
 
ตารางที ่10 การระบุจ านวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
 

ฝ่ำยงำน/กลุ่มงำน 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 
ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบเครือขำ่ย
อินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1 

รวม 1 1 1 1 
 
หมายเหตุ: ให้จัดหำอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ต  แบบพกพำ (Air Card) ของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของหน่วยงำนกลำงผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ในกรณีผู้
ให้บริกำรหลักและส ำรองไม่สำมำรถให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
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8. ขั้นตอนการบริหารความเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

 
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกร

อ่ืนๆและปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนตนเองและส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด โดยขั้นตอนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและ
กอบกู้กระบวนกำร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนตำมระยะเวลำ (Check List ) ดังนี้ 

(1)  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ภำยใน 24 ชั่วโมง 
(2) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะแรก ภำยใน 7 วัน 
(3) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะเวลำเกิน 7 วัน 
(4) กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และกูค้ือกระบวนกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำเกิน 1 เดือน 

 
(1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง  

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ กรอบเวลำ ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ิตำมกระบวนกำร Call Tree 
ให้กับทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 10 นำที  

 แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ิตำมกระบวนกำร Call Tree 
ให้กับทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

15 นำที  

 จัดประชุมทีมบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวกิฤต เพื่อ
ประเมินควำมเสียหำย ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
กำรให้บริกำร และทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำร
บริหำรควำมพร้อมตอ่สภำวะวิกฤต 

 ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอยำ่งสูง (หำกไม่ด ำ เนินกำร) ดังนั้นจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินงำนหรือปฏิบัติดว้ยมือ (Manual Processing) 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง  

 ระบุและสรุปรำยชือ่บุคลำกรในหนว่ยงำนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสภำวะวิกฤติ ส่งให้ผู้ประสำนงำน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง  

 รำยงำนสถำนกำรณ์วิกฤตต่อหัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องทรำบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

 จ ำนวนและรำยชือ่บุคลำกรที่ได้รับ
บำดเจ็บ/เสียชีวิต 

 ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและกำรให้บรกิำร 

 ทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบรหิำร
ควำมพร้อมต่อสภำวะวกิฤต 

 กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผล
กระทบอยำ่งสูงหำกไม่ด ำเนินงำน และ
จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนดว้ยมอื 

 ฯลฯ 

ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

4-5 ชั่วโมง  

 สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรภำยในให้
ทรำบ ตำมเนื้อหำและขอ้ควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำ
และเห็นชอบจำกหวัหนำ้คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง  
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(2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน  
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ กรอบเวลำ ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

 ประเมินและระบุกระบวนกำรหลัก และงำนเร่งด่วนที่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จ ภำยใน 1- 7 วัน
ข้ำงหน้ำ 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมง  

 ประเมินศักยภำพและควำมสำมำรถของหน่วยงำนฯใน
กำรด ำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้ขอ้จ ำกัดและ
สภำวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ใน
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องตำมแผนกำรจดัหำทรัพยำกร 
 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมง  

 รำยงำนควำมคืบหนำ้ให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องทรำบ พร้อมขออนุมัติกำรด ำเนินงำนหรือ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual Processing) ส ำหรับ
กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอยำ่ง
สูงหำกไม่ด ำเนินกำร 

ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

1 ชั่วโมง  

 ติดต่อและประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่อง ได้แก่ 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก/หัวหน้ำทีมฯ 
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (ถ้ำมี) 
 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 หน่วยงำนหลัก 
 สบก. 
 เจ้ำหน้ำที่หลกัจัดซื้อจัด

จ้ำง 
 ทีม IT 

1-2วัน  

 พิจำรณำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) 
เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ด ำเนินกำรจะส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงและไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัต ิ

หัวหน้ำทมีบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง  

 ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรส ำหรับงำน
เร่งด่วน เพื่อแจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำร
บริหำรงำนให้มีควำมต่อเนื่องตำมควำมเห็นของคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหนว่ยงำน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมง  

 แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลำกรหลักในส ำนัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่มงำน เพื่อรับทรำบและด ำเนินกำร อำท ิแจ้ง
วัน เวลำ และสถำนที่ปฏบิัติงำนส ำรอง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง  

 รำยงำนควำมคืบหนำ้ให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

1 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
       

 
 



 
17 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะเวลาเกิน 7 วัน  
 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ กรอบ
ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

 ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่
ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

2 วัน  

 ตรวจสอบกับหน่วยงำน ควำมพร้อมและข้อจ ำกัดใน
กำรจัดหำทรพัยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่อง ได้แก่ 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนือ่ง 

 หน่วยงำนหลัก 
 สบก. 
 เจ้ำหน้ำที่หลกัจัดซื้อจัด

จ้ำง 
 ทีม IT 

3 วัน  

 รำยงำนหัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนือ่ง ควำม
พร้อม ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 วัน  

 ด ำเนินกำรกอบกู้และจัดหำขอ้มูลและรำยงำนต่ำงๆที่
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรตำม
ตำรำงที่ 6 

 หน่วยงำนหลัก 
 สบก. 
 ทีม IT 

3-5 วัน  

 แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
ส ำหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลำกรในหนว่ยงำน 

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง 1 วัน  

 รำยงำนควำมคืบหนำ้ให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง ตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว ้

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

1 วัน  

 
 

(4) การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 1 เดือน 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ กรอบ
ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

 ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจ ำเป็นและ
ระยะเวลำที่ตอ้งใช้ในกำรกอบกู้คืน 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

1 วัน  

 ประสำนงำนและด ำเนินกำรกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต้องใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ 

 สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ 
 บุคลำกรหลัก 
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนือ่ง 

 หน่วยงำนหลัก 
 สบก. 
 เจ้ำหน้ำที่หลกัจัดซื้อจัด

จ้ำง 
 ทีม IT 

3-5 วัน  

 รำยงำนควำมคืบหนำ้ให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องตำมเวลำที่ได้ก ำหนดไว ้

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

1 วัน  

 
 
       

 



 
18 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ภาคผนวก 

ก. รายช่ือเจ้าหน้าที่และข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

บุคคลส ารอง/ผูช้่วยหัวหน้าทีม 
  หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์

ราชการบริหารส่วนกลาง  
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบรหิำร 
นำงสำวดำวทพิย ์วำนชิำนนท ์

 
081 8326749 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
นำงสำวนิรดำ รงคพรรณ์ 

081 913 4764 

ส านักบริหารกลาง  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกับรหิำรกลำง 
นำงดวงสดุำ จริประดษิฐกุล 

 
081 985 6922 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนทัว่ไป 
นำงกฤษณำ สภุำจรญู 

 
081 239 7919 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มทรพัยำกรบุคคล 
นำงธชัชฏวรรณ คงเปรม 

 
081 855 4813 

ผูอ้ ำนวยกลุ่มอ ำนวยกำรและสือ่สำรองคก์ร 
นำยทนงศกัดิ ์วงษ์ลำ 

 
081 732 5114 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกำรคลงั 
นำงสำวสมศร ีกจิเจรญิวงศ ์

 
084 439 1728 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกองทุนพลงังำน 
นำงสำวขนกวรรณ หนูด ำ 

 
092 246 0309 

กองนโยบายและแผนพลงังาน  
ผูอ้ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนพลงังำน 
นำงสำวภำวณีิ โกษำ 

 
084 751 3394 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำยทุธศำสตรพ์ลงังำน 
นำยอุทยั ม่วงศรเีมอืงด ี

 
087 907 0477 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรยุทธศำสตร ์
นำงสำวสมใจ อ่อนทอง 

 
085 212 1271 

รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มตดิตำมและประเมนิผล 
นำงสำวขนกวรรณ หนูด ำ 

 
092 246 0309 



 
19 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์
ศนูยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน  

ผูอ้ ำนวยกำรศนูยพ์ยำกรณ์และสำรสนเทศพลงังำน 
นำงสพุติร พดัเปรม 

 
0984 387 4790,061 464 1497 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำสำรสนเทศพลงังำน 
นำงสำวสกุลัยำ ตรวีทิยำนุรกัษ์ 

 
084 387 4791 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มวเิครำะหแ์ละพยำกรณ์ 
                      ว่ำง 

 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบคอมพวิเตอร ์
นำงสำวบุบผำ คุณำไท 

 
084 975 4947 

ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
นำยอนิรุทธ ์ ธนกรมนตร ี

 
089 944 5699 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มรำคำปิโตรเลยีม 
นำงสำวศศธิร เจษฎำฐติกิุล 

 
081 810 8842 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีม 
นำยฤทธิฤ์ทธิ ์เคนหำรำช 

 
081 732 6073 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี
นำงกำนดำ เพชรไทย 

 
084 387 4788 

ส านักนโยบายไฟฟ้า  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยไฟฟ้ำ 
นำยวรีพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟู 

 
084 751 3327 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มรำคำไฟฟ้ำและคุณภำพบรกิำร 
นำงศรินิำ อนิแกว้ 

 
081 810 8840 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสรมิกำรแขง่ขนักจิกำรไฟฟ้ำ 
นำงสำวจำรุวรรณ พมิสวรรค ์         

 
098 815 8839 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำ 
นำงสำวพรรณี โรจน์รงัสธีรรม 

 
084 387 4789 

ส านักนโยบายอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอนุรกัษ์พลงังำนฯ 
นำงสำวชนำนญั บวัเขยีว 

 
081 915 5787 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอนุรกัษ์พลงังำน 
นำงสำวนฤมล อนิทรกัษ ์

 
084 530 4735 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพลงังำนทดแทน 
              วำ่ง 

 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำบุคลำกรและประชำสมัพนัธด์ำ้น
อนุรกัษ์พลงังำน 
นำงสำวนุจรยี ์เพชรรตัน์ 

 
 
084 439 1730 



 
20 แผนบริหารความต่อเนื่องของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ข. ขื่อหน่วยงานและข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท ์
ศนูยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพลก็ซ ์  
ส ำนกังำนปลดักระทรวงพลงังำน 02 140 6436-37 

 
กรมธุรกจิพลงังำน 02 794 4000 

 
กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 02 223 0021-9 

 


