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1. วัตถุประสงค ์
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 
 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประ เทศ เ พ่ือ ให้ ได้ แผนจั ดหา ไฟฟ้าระยะยาวของประ เทศ ที่ ผ่ านความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนการ
น าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าว 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 
 3.1 ผอ.สนพ. 
 3.2 ผส.สนฟ. 
 3.3 ผ.จฟ. 
 3.4 กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับด้านนโยบายไฟฟ้า นโยบายปิโตรเลียม 
      นโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และศูนย์พยากรณ์สารสนเทศพลังงาน 
 3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ. พพ. บมจ.ปตท. กกพ. สศช. หน่วยงานภาคเอกชน 
      เป็นต้น 
 
4. เอกสารอ้างอิง 
 
 4.1 นโยบายพลังงานของรัฐบาล 
 4.2 ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 4.3 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
 4.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 4.5 แผนอนุรักษ์พลังงาน 
 4.6 ข้อมูลก าลังผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. และ สนพ.  
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5. ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 ปพน. หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.3 ผส.สนฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า 
 5.4 ผ.จฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
 5.5 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
 5.6 สนพ.  หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.7 กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5.8 กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 
 5.9 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 5.10 กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.11 สนง.กกพ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.12 บมจ.ปตท.หมายถึง บริษัทปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ก ลุ่ ม จั ด ห า
พลังงานไฟฟ้า 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท า
แผน PDP  

สนฟ. 
สศช. 
กฟผ. 
กฟน. 
กฟภ. 
พพ. 
บมจ.ปตท. 

- นโยบายพลังงานของรัฐบาล 
- มติ กพช. และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง 
- ประมาณการณ์ แนว โน้ ม
เศรษฐกิจไทย 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน 
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 30% ใน 
20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579) 
- แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2579) 
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กระบวนงานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เก่ียวข้อง เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ก ลุ่ ม จั ด ห า
พลังงานไฟฟ้า 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนสมมติฐานที่
ใช้ในการจัดท าร่างแผน PDP  

สนพ. 
กฟผ. 

- ข้อมูลก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง
ของประเทศ 
- รายงานสถานการณ์/สถิติด้าน
พลังงาน 
- รายงานการประชุมหารือ 
- รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียก่อนจัดท าร่างแผน PDP 

ผอ.สนพ. 
สนฟ. 
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- สมมติฐานการจัดท าแผน PDP 

จัดท าร่างแผน PDP  สนพ. 
กฟผ. 

- รายงานการประชุม/มติการประชุม 

ส่งร่างแผน PDP ให้ กกพ. พิจารณาให้ความเห็น  - ร่างแผน PDP 
ส่งร่างแผน PDP ให้คณะอนุฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผน ก่อนรับฟังความคิดเห็น 

  

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อร่างแผน PDP 

ผอ.สนพ. 
สนฟ. 
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ร่างแผน PDP  
 

จัดท าร่างแผน PDP ฉบับปรับปรุง หลังการรับ
ฟังความคิดเห็น 

สนพ. 
กฟผ. 

ร่างแผน PDP 

คณะอนุฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ  - แผน PDP 
ส่งแผน PDP ต่อ กนย. เตรียมประชุม กพช./ครม.  - แผน PDP 
กพช./ครม. เห็นชอบ  - รายงานการประชุม/มติการประชุม 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าแผน PDP ไป
ด าเนินการตามมติ กพช. และ ครม. 

 - แผน PDP 

ติดตามและประเมินผลแผน PDP   
สรุปผล และรายงาน  - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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7. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)   
  

 7.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)  

 7.2 รวบรวมข้อมูล สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแผน PDP รวมทั้งทบทวนนโยบายแผนพลังงานไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน PDP จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) นโยบายพลังงานของรัฐบาล 2) มติ กพช. 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 3) ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 4) ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน 5) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 6) แผนอนุรักษ์พลังงาน 7) ข้อมูลก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารองจาก กฟผ. 8) นโยบายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 7.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าร่างแผน PDP โดยจะน าไปพิจารณาใน
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในขั้นต้นก่อน เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง
หรือทบทวนเพิ่มเติม จะได้น าไปปรับปรุงก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ และจัดรับฟังความเห็นสมมติฐาน 

 7.4 จัดท าร่างแผน PDP หลังจากได้มีการทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าร่างแผน PDP จะมีการ
จัดท าร่างแผน PDP (รวมทั้งแผนทางเลือก) โดยน าไปขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวง
พลังงานเป็นประธาน และมี สนพ. เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ หลังจากนั้นจะส่งร่างแผนฯให้ กกพ. 
พิจารณาให้ความเห็น 

 7.5 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผน PDP เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงร่างแผน PDP ต่อไป 

 7.6 จัดท าแผน PDP หลังจากได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างแผน 
PDP แล้ว จะมีการน าร่างแผน PDP ที่ปรับปรุงใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อร่างแผน 
PDP และเม่ือคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบร่างแผน PDP ที่ท าการปรับปรุงใหม่แล้ว สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
จะน าแผน PDP ดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ต่อไป 

 7.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าแผน PDP ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ไปด าเนินการ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กฟผ. กฟภ. กฟน. ปตท. พน. 
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 7.8 ติดตามและประเมินผลแผน PDP เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานตามแผน PDP ไป
ระยะหนึ่ง จะมีการติดตามและประเมินผล PDP ที่ด าเนินการว่ายังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ หาก
สถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ จนกระทบต่อแผน PDP ก็จะมีการพิจารณาทบทวนแผน 
PDP ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผน PDP ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการตามแผนฯ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประเมินสถานการณ์ และเมื่อได้มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผน PDP ใหม่แล้วก่อนจะน าแผน PDP 
ไปด าเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม.  

 



 
 
 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1-EP1.1 
หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 3  

วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 
เรื่อง : กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 

หน้าที ่1 

มีการปรับปรุงแผน PDP 

เปลี่ยน 

สมมติฐาน 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

เริ่มต้น 

 
รวบรวมข้อมูลจาก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล/
ทบทวนสมมติฐาน 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ร่างแผน PDP 

จัดท าร่างแผน PDP 

จัดท าแผน PDP 

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณา 

 

 

ปรับแก้แผน PDP 

ส่งแผน PDP ต่อ กนย. 
เตรียมประชุม กพช./ครม. 

กพช./ครม. เห็นชอบ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผน 
PDP ไปด าเนนิการ ตามมติ 

กพช./ครม. 

ติดตามและประเมินผลแผน 
PDP 

ค าสั่งแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฯ 

ส่งร่างแผน PDP 
ให้ กกพ. ให้
ความเห็น 

สิ้นสุด
กระบวนการ ส่งร่างแผน PDP ให้

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ก่อนจัดท าร่างแผน PDP 
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1. วัตถุประสงค์ 
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนรองรับสภาวะ

วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการด าเนินการจัดแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือให้ได้แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงด้านพลังงานตามนโยบายของกระทรวง
พลังงาน  

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผส.สนฟ. 
3.3 ผ.รฟ. 
3.4 กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สป.พน. สกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. เป็นต้น 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
4.2 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
4.3 แผนการสื่อสารในสภาวะวิกฤติของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
5.2 ผส.สนฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า 
5.3 ผ.รฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
5.4 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 สป.พน. หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.6 สกพ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
5.7 กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5.8 กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 
5.9 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท า
แผนรองร ับสภาวะว ิกฤต ิด ้า น
พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง  

สนพ., กฟผ., กฟน., กฟภ. - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง  (กฟผ.) 
- แผนบริหา รความ เสี่ ย งองค์ ก ร
เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ในระบบจ าหน่ายของ 
กฟน. 
- การบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (กฟภ.) 
- แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินของ กฟผ. 
- แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) 
ของ กฟน. 
- แผนปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
- สถานการณ์สมมติของการไฟฟ้าทั้ง 
3 แห่ง 

วิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อ
ประกอบการจัดท าสถานการณ์
ส ม ม ติ ข อ ง ส ภ า ว ะ วิ ก ฤ ติ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า และแนวทางการ
บริหารจัด 

คณะท า ง านจั ดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

จัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า เสนอต่อ ผอ. สนพ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะท า ง านจั ดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

แผ น ร อง รั บ ส ภา ว ะ วิ ก ฤ ติ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า 

เสนอ ป.พน. เห็นชอบ ป.พน.,รป. พน., สป.พน., 
ผอ.สนพ., ผส.สนฟ.  

แผ น ร อง รั บ ส ภา ว ะ วิ ก ฤ ติ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า 

ซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า ประจ าป ี

คณะท า ง านจั ดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลั ง ง าน ไฟฟ้ า ,  สนพ . , 
กฟผ., กฟน., กฟภ., สกพ. 

- แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้ าน
พลังงานไฟฟ้า 
- สถานการณ์สมมติในการฝึกซ้อม
แผน 
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7. กระบวนการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 

1) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง  

ประกอบด้วย 
- ข้อมูลสถานการณ์สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอดีต 
- แผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน 
- ค านิยามของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้าน

พลังงานไฟฟ้า 
- แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
- สถานการณ์จ าลองสภาวะวิกฤติและแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

2) วิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพ่ือประกอบการจัดท าสถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
และแนวทางการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ 

3) จัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เสนอต่อ คณะท างานจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

4) จัดส่งแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปลัดกระทรวงพลังงาน
เห็นชอบ 

5) สัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและน า
ผลที่ได้จากการฝึกซ้อมปรับปรุงแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าต่อไป 

8.  ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร ห ม า ย เ ล ข
เอกสาร 

ห น่ ว ย ง า น ที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิ ธี ก า ร
จัดเก็บ 

วิ ธี ก า ร
ท าลาย 

ผู้ อ นุ มั ติ
ท าลาย 

1. แผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า 

 กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

10 ปี ไฟล์/ซีด ี
เอกสาร 

- ผส. สนฟ. 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
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แก้ไขครั้งที่ : 
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หน้า 1 

 

 

 

 

เรียน ปพน. เห็นชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน
รองรับฯ ไปด าเนินการ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เตรียมความพร้อม/ทบทวน 

แผนรองรับประจ าปี 

คณะท างานฯพิจารณา
ทบทวนแผน/นโยบาย/

เหตุการณ์ที่ผ่านมา 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าแผนรองรับฯ 

เร่ิมต้น 

 

เสนอเห็นควรปรับปรุง 

/ทบทวน 

แก้ไข 
ปรับปรุง/แก้ไข
แผนรองรับฯ 

ไม่มีแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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1. วัตถุประสงค์ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าประกาศ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย
ส าหรับก๊าซ LPG  

2. ขอบเขต 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินการจัดท าประกาศคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับ
ก๊าซ LPG เพ่ือให้ได้ประกาศฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เพ่ือให้ได้ราคาก๊าซ LPG ในการใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา ณ โรงกลั่นของก๊าซ LPG โดยใช้ราคาอ้างอิง
ส าหรับการซื้อขายก๊าซ LPG ของผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7  

3. ความรับผิดชอบ 

 3.1 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

 3.2 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) 

 3.3 รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (รอง ผอ.สนพ.) 

 3.4 ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ผส.สปป.) 

 3.5 ผู้อ านวยการกลุ่มราคาปิโตรเลียม (ผ.รป.) 

4. เอกสารอ้างอิง 

 4.1 รายงานราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก จาก Platt’s 

 4.2 รายงานปริมาณผลิตจากแหล่งผลิต และจัดหาก๊าซ LPG ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 4.3 รายงานอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. ค าจ ากัดความ 

 5.1 กบง. หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

 

panya.boo
Stamp



 5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 5.3 รอง ผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 5.4 ผส.สปป. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

 5.5 ผ.รป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มราคาปิโตรเลียม 

 5.6 ธพ. หมายถึง กรมธุรกิจพลังงาน 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังาน เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม รวบรวมข้อมูลรายงานราคา
ก๊าซ LPG ตลาดโลก จาก 
Platt’s ,รายงานปริมาณผลิต
จากแหล่งผลิต และจัดหาก๊าซ 
LPG แ ล ะ  ร า ย ง า น อั ต ร า
แลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

- กรมธุรกิจพลังงาน 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- Platt’s 

- รายงานปริมาณผลิต
จากแหล่งผลิต และจัดหา
ก๊าซ LPG 

- รายงานอัตรา
แลกเปลี่ยนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล - ผ.รป. ประกาศ กบง. 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม จัดท าประกาศฯ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

- ผส.สปป. 

- ผ.รป. 

ประกาศ กบง. 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม น าเสนอ ผอ. สนพ. พิจารณา
ลงนามผ่าน ผส.สปป. และ
รอง ผอ.สนพ. 

- ผอ. สนพ. 

- รอง ผอ. สนพ. 

- ผส.สปป. 

- ผ.รป. 

ประกาศ กบง. 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม จัดส่งประกาศให้แก่ส่วน
ราชการและผู้ค้าก๊าซฯ 

- ผส. สปป. 

- ผ.รป. 

ประกาศ กบง. 

 

7. กระบวนการจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้า
กองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 7.1 รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกจาก Platt’s ,
รายงานปริมาณผลิตจากแหล่งผลิต 4 แหล่ง และ รายงานอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 



 7.2 ศึกษา วิเคราะห์ โดยจะน าข้อมูลข้างต้นมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล ในการการ
ก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 7.3 จัดท าประกาศ กบง. และตรวจสอบความถูกต้อง 

 7.4 น าเสนอน าเสนอ ผ.รป. พิจารณา 

 7.5 น าเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาลงนาม โดยผ่าน ผส.สปป. และ รอง ผอ.สนพ. 

 7.6 จัดส่งประกาศ กบง. ให้แก่ส่วนราชการ ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ส่ง
ประชาสัมพันธ์ทาง website สนพ. 

8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริ ห า รนโยบาย
พลังงาน เรื่อง การ
ก าหนดราคา อัตรา
เงินส่งเข้ากองทุน
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น
ชดเชยส าหรับก๊าซ 
LPG 

 

 ก ลุ่ ม ร า ค า
ปิโตรเลียม 

20 ปี Soft/hard 
copy 

 ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    

 

 

 

 

 

 



การจัดการกระบวนการ 

เรื่อง :ประกาศ กบง. เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 

(ใคร ต้องการอะไร) 

สนพ. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7  และ
ประชาชน ต้องการประกาศ กบง. รวดเร็วทันเวลา 

กฎหมาย 

(ประเด็นส าคัญ) 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 24 แห่งค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่องก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 และข้อ 4 
ข้อ 10 แห่งค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่องก าหนดมาตรการเพ่ือ
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2554 เรื่องก าหนด
มาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2554 ซึ่งออกตามความในมาตรา 3 แห่ง พรก.แก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516   

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ - 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง - 

4. แผนบริหารความเสี่ยง - 

5. การติดตามและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ  การจัดท าประกาศ กบง.  เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุน 

       และอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน    การจัดท าประกาศ กบง. เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุน 

             และอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 

 



5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย จ านวนข้อร้องเรียน (เป็น ศูนย์) 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ร้อยละของความส าเร็จการลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 80% 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มราคาปิโตรเลียม 

หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 

 

7. ทดลองปฏิบัติและปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 

บันทึกข้อปรับปรุง - 

 

 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G1 – EP 1.3 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 

วันท่ีประกาศใช้ : 9 พ.ค. 60 

เรื่อง :ประกาศ กบง. เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 

หน้า 1 

กระบวนการ : ประกาศ กบง. เรื่อง การก าหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยส าหรับก๊าซ LPG 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลราคาก๊าซ LPG ประกอบด้วย 
- ตลาดโลก 
- ปริมาณการจ าหนายจาก 4 แหล่ง โรงแยกก๊าซ, โรงกลั่น, 
น าเข้า ปตท.สผ., อัตราแลกเปลี่ยน 
*ข้อมูลจาก : Platt’s ,กรมธุรกิจพลังงาน, ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ปตท. ,ชธ. 

จัดท าประกาศ กบง. และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เสนอ ผส.สปป/ 
รอง ผอ.สนพ 

เสนอ ผอ.สนพ. 
พิจารณาลงนาม 

จัดส่งให้แก่ส่วนราชการ และผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
ประชาสัมพันธ์ทาง website 
(จัดส่งโดย จดหมาย/เมล์) 

ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารในส่วนของ
ข้อมูลทาง FAX เนื่องจากมีการจัดส่งที่
ซ้ าซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที ่
ไม่จ าเป็น คือ มีค่าใข้จา่ยของผู้ค้ามาตรา 7 
ที่จะต้องจัดส่ง 45 รายต่อประกาศ 1 คร้ัง 

เร่ิมต้น 

น าเสนอ กบง. พจิารณาให้
ความเห็นชอบอัตราเงินส่ง
เข้า/ชดเชย กองทุนน้ ามัน 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.4 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : กระบวนการจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสัญญาซื้อ 
และขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่  

(Old/New Supply and Demand) 

 

หน้า 1/2 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์
เพ่ือก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือ
ก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) 

3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ผอ.สนพ. 

 3.2 ผส.สปป. 

 3.3 ผธป. 

 3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกพ. ชธ. ปตท. เป็นต้น 

4. เอกสารอ้างอิง 
 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน 
 5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.3 ผส.สปป หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 5.4 ผธป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
 5.5 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.6 สกพ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.7 ชธ. หมายถึง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 5.8 ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จ าหัด (มหาชน) 
 5.9 กบง. หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
 
 
 

 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.4 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ :   

เรื่อง : กระบวนการจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสัญญาซื้อ 
และขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่  

(Old/New Supply and Demand) 

 

หน้า 2/2 

 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม 

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักเกณฑ ์
- ประชุมหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือ
พิจารณาแนวทางในการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ 
- จัดท าร่างหลักเกณฑ์ 
- น า เสนอผู้บริหารเ พ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
- น าเสนอ กบง. 

ผอ.สนพ. 
ผส.สปป. 

ผธป. 
สกพ. 
ชธ. 

ปตท. 

แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
 

  

7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 7.1 รวบรวมข้อมูลแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สรุปสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ชธ. ปตท.  เป็นต้น 
 7.2 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สนพ. สกพ. ชธ. เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) 
 7.3 สนพ. จัดท าร่างหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New 
Supply and Demand) เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอ กบง. ต่อไป 
 

8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติท าลาย 

 หลักเกณฑ์เพ่ือก าหนด
สัญญาซื้อและขายก๊าซ
ธ ร ร ม ช า ติ เ ก่ า / ใ ห ม่ 
(Old/New Supply 
and Demand) 

 ธป.    ผอ.สนพ. 

 

 



  

กระบวนการปฏิบัติงาน 

 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.4 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ :   

วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : กระบวนการจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนด
สัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ 

(Old/New Supply and Demand) 

 

หน้า 1 

 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ 
(Old/New Supply and Demand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหลักเกณฑ ์

ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์เพื่อก าหนดสัญญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม ่

จัดท าร่างหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดสญัญาซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม ่

น าเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

น าเสนอ
กบง.

ผู้บริหาร

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนงาน 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G1-EP1.5 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 

วันท่ีประกาศใช้ : 9 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท้าสถานการณ์ราคาน้้ามัน  

หน้า 1 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด้าเนินการจัดท้า
สถานการณ์ราคาน้้ามัน 
2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด้าเนินการจัดท้าสถานการณ์ราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือน้าเสนอผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และ สนพ. เพ่ือใช้ในการดูแลและติดตามราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
ในประเทศ อีกท้ังเผยแพร่ ผ่าน Web EPPO 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ผอ.สนพ. 

3.2 ผส.สปป. 
3.3 ผ.รป. 
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับราคาปิโตรเลียม 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1 ข้อมูลราคาน้้ามันจาก Platt’s 

4.2 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
4.3 อัตราภาษี ของกรมสรรพสามิต 
4.4 ราคาขายปลีกของ ปตท. 
4.5 ประกาศ กบง. 

5. ค าจ ากัดความ 

5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 รองผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผส.สปป. หมายถึง ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
5.4 ผ.รป. หมายถึง ผู้อ้านวยการกลุ่มราคาปิโตรเลียม 
5.5 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.6 สนพ. หมายถึง ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.7 ปตท. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

 

 



6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

การจัดท าสถานการณ์ราคาน  ามัน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม รวบรวมข้อมูลจาก Platt’s 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กรมสรรพสามิต, ปตท. 
 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

ปตท. 

 

- ข้อมูลราคาน้้ามันจาก Platt’s 
- อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
- อัตราภาษี ของกรมสรรพสามิต 
- ราคาขายปลีก ปตท. 
- สถานการณ์จาก รอยเตอร์/
ปตท. 
- ร า ค า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น        
(เอทานอล และไบโอดีเซล) จาก
ประกาศ กบง. 

ตรวจสอบข้อมูล ผส.สปป. 

ผ.รป. 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผส.สปป. 

ผ.รป. 

จัดท้าสถานการณ์ราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิง 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

น้าเสนอโครงสร้ างราคาน้้ ามัน
เชื้อเพลิงต่อ ผส.สปป. /รอง ผอ.
สนพ. /ผอ.สนพ. /ผู้บริหารกระทรวง
พลังงาน 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

 

เผยแพร่ลงใน Web EPPO 
วารสารพลังงาน 

 

 
7. การจัดท าสถานการณ์ราคาน  ามัน 
 1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 - รวบรวมข้อมูลน้้ามันดิบและส้าเร็จรูป Platt’s  
 - รวบรวมราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท. 
 - รวบรวมราคาพลังงานทดแทน (เอทานอล และไบโอดีเซล) จากประกาศ กบง. 
 - รวบรวมอัตราภาษีสรรพสามิต จากกรมสรรพสามิต 
 2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยน้าข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาท้าการศึกษาวิเคราะห์ 
 3) จัดท้าสถานการณ์ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง 
 4) น้าเสนอโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงต่อ ผส.สปป. /รอง ผอ.สนพ. /ผอ.สนพ. /ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน 
 5) เผยแพร่ลงใน Web EPPO 
 
 
 



8. บันทึกตาราง 
 

ล้าดับ 

 

ชื่อเอกสาร 

หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท้าลาย 

อนุมัติ
ท้าลาย 

1 ก า ร จั ด ท้ า
สถานการณ์ ร าคา
น้้ามัน 
 

 ก ลุ่ ม ร า ค า
ปิโตรเลียม 

   ผอ.สนพ. 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP1.5 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง : การจัดท้าสถานการณ์ราคาน้้ามัน  

หน้า 1 

 

 

 

 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
- น้าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท้า

สถานการณ์ราคาน้า้มัน 

เผยแพร่ 

เสนอ ผส.สปป./รอง สนพ. 

รวบรวมข้อมูลจาก 
-Platt’a , Reuters ผู้ค้ามันมัน ธช. พพ. กรมศุลกากร, กรมการค้า

ภายใน, ศูนย์พยากรณ์, MPOB มาเลเชีย, ผู้ค้าเอทานอล,  
ธนาคารแห่งประเทศไทย, สบ.พน., E-Lpg.com 

ตรวจสอบข้อมูล 

เร่ิมต้น 

 

แก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

จัดท้าสถานการณ์ราคาน้า้มัน 
 

น้าเสนอ ผอ.สนพ. 
เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

แก้ไข 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G1-EP1.6 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 

วันท่ีประกาศใช้ : 9 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท้าราคาน้้ามัน  
(ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 

 

หน้า 1 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท้าข้ึนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด้าเนินการจัดท้าราคาน้้ามัน 
(ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
2. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด้าเนินการจัดท้าราคาน้้ามัน (ค่าการกลั่น/ค่า
การตลาด) เพ่ือให้ได้สถานการณ์และโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงของประเทศ เพ่ือน้าเสนอผู้บริหารกระทรวง
พลังงาน และ สนพ. ใช้ในการดูแลและติดตามราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ อีกท้ังเผยแพร่ ผ่าน Web EPPO 
3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 ผอ.สนพ. 

3.2 ผส.สปป. 
3.3 ผ.รป. 
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับราคาปิโตรเลียม 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1 ข้อมูลราคาน้้ามันจาก Platt’s 

4.2 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
4.3 อัตราภาษี ของกรมสรรพสามิต 
4.4 ราคาขายปลีกของ ปตท. 

5. ค าจ ากัดความ 

5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 รองผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผส.สปป. หมายถึง ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
5.4 ผ.รป. หมายถึง ผู้อ้านวยการกลุ่มราคาปิโตรเลียม 
5.5 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.6 สนพ. หมายถึง ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.7 ปตท. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 



6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

การจัดท าราคาน  ามัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาปิโตรเลียม รวบรวมข้อมูลจาก Platt’s 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กรมสรรพสามิต, ปตท. 
 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

ปตท. 

 

- ข้อมูลราคาน้้ามันจาก Platt’s 
- อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
- อัตราภาษี ของกรมสรรพสามิต 
- ราคาขายปลีก ปตท. 
- สถานการณ์จาก รอยเตอร์/
ปตท. 
- ร า ค า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น        
(เอทานอล และไบโอดีเซล) จาก
ประกาศ กบง. 

ตรวจสอบข้อมูล ผส.สปป. 

ผ.รป. 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผส.สปป. 

ผ.รป. 

จ ัดท้ า โคร งสร ้า งร าคาน้้ าม ัน
เ ชื ้อ เ พ ล ิง  ( ค ่า ก า ร ก ลั ่น             
/ค่าการตลาด) 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

เสนอ ผส.สปป. /รอง ผอ.สนพ. /ผอ.
สนพ. /ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน 

ผส.สปป. 

ผ.รป. 

เผยแพร่ลงใน Web EPPO   

 
7. การจัดท าราคาน  ามัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
 1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 - รวบรวมข้อมูลน้้ามันดิบและส้าเร็จรูป Platt’s  
 - รวบรวมราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง จาก ปตท. 
 - รวบรวมราคาพลังงานทดแทน (เอทานอล และไบโอดีเซล) จากประกาศ กบง. 
 - รวบรวมอัตราภาษีสรรพสามิต จากกรมสรรพสามิต 
 2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยน้าข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาท้าการศึกษาวิเคราะห์ 
 3) จัดท้าโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิง (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
 4) น้าเสนอโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิงต่อ ผส.สปป. /รอง ผอ.สนพ. /ผอ.สนพ. /ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน 
 5) เผยแพร่ลงใน Web EPPO 
 
 
 
 



8. บันทึกตาราง 
 

ล้าดับ 

 

ชื่อเอกสาร 

หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท้าลาย 

อนุมัติ
ท้าลาย 

1 โครงสร้างราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิง 

 ก ลุ่ ม ร า ค า
ปิโตรเลียม 

   ผอ.สนพ. 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP1.6 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง : ราคาน้้ามัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด)  
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- น้าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท้า

ราคาน้า้มัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 

เผยแพร่ Web EPPO 

เสนอ ผส.สปป./รอง สนพ. 

รวบรวมข้อมูลจาก 
-Platt’a , ธนาคารแห่งประเทศไทย,กรมสรรพสามิต ,สปป. 

ตรวจสอบข้อมูล 

เร่ิมต้น 

 

แก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

จัดท้าราคาน้า้มัน (ค่าการกลั่น/
ค่าการตลาด) 

 

น้าเสนอ ผอ.สนพ. 
เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

แก้ไข 

น้าเสนอผู้บริหารกระทรวง
เห็นชอบ 
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP1.7 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง : การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรีของ 
ส านักนโยบายปิโตรเลียม และปิโตรเคมี 

 

หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

 

เสนอ กพช. ให้ความเห็นชอบ/
เสนอ ครม. 

ครม. มีมต ิ

จัดท าร่างค าสั่งนายกรัฐมนตร/ี
ตรวจสอบ 

เสนอร่าง ผส. สปป.  
/รองผอ.สนพ. /ผอ.สนพ. 

นายกรัฐมนตรี ลงนาม 

น าค าสั่งฯ ส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อลงประกาศ 

จัดท าหนงัสือน าส่งร่างค าสั่งฯ ผ่าน
ปลัด ผ่านรัฐมนตรี ลงนาม เพื่อ

กราบเรยีน นายกรัฐมนตรี ลงนาม 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ส่งกฤษฎีกาตรวจสอบ 

ช้ีแจงต่อกฤษฎีกา 

ร่างค าสั่งที่ถูกต้อง 

เสนอ กบง. 
เห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไขแล้ว 
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1. วัตถุประสงค ์   

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 
 
2.   ขอบเขต  

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 
3. ความรับผิดชอบ   

  3.1  ผอ.สนพ. 
  3.2  รผอ.สนพ. 
  3.3  ผศ.ศพส. 
  3.4  กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง กลุ่มงานด้านพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กลุ่มงานด้านนโยบายไฟฟ้า 
และนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
  3.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ. พพ. สศช. และ สกพ. เป็นต้น 
 
4. เอกสารอ้างอิง   

  4.1  ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 
  4.2  ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ชุดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท า
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 
5. ค าจ ากัดความ 

 5.1  ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
5.2  รผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 5.3  ผศ.ศพส. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
 5.4  กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5.5  กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 

5.6  กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5.7  พพ. หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

  5.8  สศช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  5.9  สกพ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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 6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มพัฒนา
สารสนเทศ
พลังงาน 
 
- กลุ่มวิเคราะห์
และพยากรณ์ 
 
- กลุ่มพัฒนา
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูล
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

สนพ./กฟน./กฟภ./
กฟผ./สศช./สกพ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายพลังงานของรัฐบาลปัจจุบัน 
- ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย/
ข้อมูลประมาณการประชากร 
- แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) 
- รายงานสถานการณ์/สถิติด้านพลังงาน 
- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Captive Power) 
ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือขายตรง
ให้กับลูกค้า หรือ IPS  
- รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฟน. และ กฟภ. จัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
เขตท่ีรับผิดชอบ 

สนพ./กฟน./กฟภ. - ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในเขต
นครหลวง 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในเขต
ภูมิภาค 

กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
ทั้งประเทศ 

สนพ./กฟน./กฟภ./
กฟผ. 

- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
ลูกค้าตรง กฟผ. 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ระบบ 3 การไฟฟ้า และทั้งประเทศ 

คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าพิจารณาค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

ผอ.สนพ./รผอ.สนพ./
ผศ.ศพส./กฟน./
กฟภ./กฟผ. และ
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม / มติการประชุม 

คณะอนุกรรมการการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าพิจารณาค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

ป.พน./ผอ.สนพ./รผอ.
สนพ./ผศ.ศพส./
กฟน./กฟภ./กฟผ. 
และหน่วยงาน อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม / มติการประชุม 
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7. กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
 

 1) รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ   :  ในการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะต้องอาศัยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในอดีต ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง อุณหภูมิ อัตราเงินเฟ้อ ราคา
ค่าไฟฟ้า จ านวนประชากรและแรงงาน จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

 2) กฟน. และ กฟภ. จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในเขตที่รับผิดชอบ :  โดยน าข้อมูลที่ท าการ
รวบรวมในข้างต้น (ข้อที่ 1) น าเข้าในแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งวิธีที่ใช้ในการพยากรณ์ฯ 
ส่วนใหญ่จะใช้ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ วิธีทางเศรษฐมิติ และ End-use โดยในการพยากรณ์จะแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  

 3) กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศ :  โดย กฟผ. จะจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าตรง กฟผ. และรวบรวมข้อมูลจาก กฟน./กฟภ. เพ่ือจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ในระบบ 3 การไฟฟ้า และท้ังประเทศ 

 4) คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าพิจารณาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  :  ฝ่าย
เลขานุการคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เพ่ือเสนอคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพ่ือพิจารณา  โดย
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือทบทวนค่าพยากรณ์ ฯ ให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและครอบคลุมตามเป้าหมายในนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  

 5)  ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนทุกภาคส่วนหรือจัดท าประชาพิจารณ์ : น าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไปรับฟังความคิดเห็นกับ
ประชาชนทุกภาคส่วนหรือจัดท าประชาพิจารณ์ เพ่ือน าความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงค่าพยากรณ์ให้ดีขึ้น 

 

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มพัฒนา
สารสนเทศ
พลังงาน 
 
- กลุ่มวิเคราะห์
และพยากรณ์ 
 
- กลุ่มพัฒนา
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

รับฟังความคิดเห็นกับ
ประชาชนทุกภาคส่วนหรือ
จัดท าประชาพิจารณ์ 

คณะท างานจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/การ
จัดท าประชาพิจารณ์ 

น าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าไปใช้ประกอบการจัดท า 
PDP และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนๆ  

คณะท างานจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 

- รายงานค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 
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 6) คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตฟ้าของประเทศ พิจารณาค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า เมื่อได้ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและครอบคลุม
ตามข้อก าหนดในนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะท างานฯ จะน าเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 7) น าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไปใช้ประกอบการจัดท า PDP และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ เมื่อได้ผล
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จะน าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ไปใช้ประกอบการจัดท าแผน PDP และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าไปใช้ในการจัดท างบประมาณ
ของ 3 การไฟฟ้า   
   

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  ศพส. 20 ปี Hard Copy - ผอ.สนพ. 
 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
- - - - 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า          หนว่ยงานรับผิดชอบ : วพ/ศพส 

คณะท างานฯ พิจารณา   
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

รวบรวมข้อมลูการใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ  
และอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

น าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไปใช้ในการจัดท าแผน PDP  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆ 

กฟน., กฟภ. จัดท าค่าพยากรณ ์
ความต้องการไฟฟ้าในเขตที่รับผิดชอบ 

กฟผ. รวบรวมและจดัท าค่าพยากรณ ์
ความต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศ 

ไม่เห็นชอบ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
ค่าพยากรณ์ฯ เปลี่ยนแปลง เช่น  
GDP พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak)  

รวมทั้ง Demand ด้านนโยบาย  
และมาตรการด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการฯพิจารณา 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  

หมายเหต ุ:   คณะท างานฯ  หมายถึง คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
                 คณะอนุกรรมการฯ  หมายถึง คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน/
ประชาพิจารณ ์
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1. วัตถุประสงค ์   

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงาน
ของประเทศ 
 
2.   ขอบเขต  

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงาน
ของประเทศ เพ่ือให้ได้ค่าพยากรณ์พลังงานที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบทบทวนได้ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดท า
ค่าพยากรณ์น้ ามัน ถ่านหินลลิกไนต์ ไฟฟาา และก๊าซธรรมชาติ 
 
3. ความรับผิดชอบ   

  3.1  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  3.2  ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
  3.3  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 
  3.4  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์ 
  3.5  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 
4. เอกสารอ้างอิง   

  4.1  นโยบายพลังงานของรัฐบาลปัจจุบัน 
  4.2  ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจาก สศช. 
  4.3  แผน PDP 2015 
  4.4  แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
  4.5  ข้อมูลสถิติพลังงานจากฐานข้อมูลพลังงานของประเทศไทย  
 
5. ค าจ ากัดความ 

 5.1  แผน PDP 2015 หมายถึง แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟาาของประเทศประกาศใช้ในปี 2015 
5.2  สศช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 5.3  run Model หมายถึง ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ตัวแบบจ าลองที่ใช้ในการพยากรณ์ 
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 6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณภ์าพรวมพลังงานของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ ศพส. ทุก
ท่าน 

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน 
ข้อมูลราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ 
และอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลตา่งๆ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล ล
ผศ.ศพส. 

- นโยบายพลังงานของประเทศใน  
  ปัจจุบนั 
- ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
- แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ
- ข้อมูลสถิติพลังงานจากฐานขอ้มูล 
  พลังงานของประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ ศพส. ทุก
ท่าน 

น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง (Model) 
รวมทั้ง run Model และ วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผศ.ศพส.  

เจ้าหน้าที่ ศพส. ตรวจสอบทบทวนและจัดท ารายงาน
สรุปผล 

 - ค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของ 
  ประเทศ 
- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศพส. ผศ.ศพส. พิจารณา และ ผอ.สนพ. 
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ ศพส. - รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศพส. เผยแพร่ค่าพยากรณ์ให้หน่วยงานอื่นๆ 
น าไปใชป้ระโยชน ์

ผศ.ศพส. ล 
ผอ.สนพ. 

- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

 

 7. กระบวนการจัดท าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 
 7.1) รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค่า
พยากรณ์ภาพรวมพลั งงานของประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเจ้ าหน้าที่  ศพส. ผู้ รับผิดชอบ 
ในการจัดท าข้อมูลพลังงานชนิดต่างๆ ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 7.2) น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง รวมทั้ง run Model และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ ศพส. ผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท าประมาณการพลังงานชนิดต่างๆ 

 7.3) ตรวจสอบทบทวนผลและจัดท ารายงานสรุป เจ้าหน้าที่ ศพส. ท าการตรวจสอบทบทวนผลและจัดท ารายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต 

 7.4) ผศ.ศพส. พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และจัดส่งให้ ผอ.สนพ. พิจารณาอีกครั้ง  
ก่อนเผยแพร่ข้อมูล 

 7.5) เผยแพร่ค่าพยากรณ์ให้หน่วยงานอื่นๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
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8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานสถานการณ์
และแนวโน้มในอนาคต 

- ศพส. จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงใหม่ 

Hard 
Copy 

- - 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
- - - - 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ้นสุดกระบวนการ 

เผยแพรค่่าพยากรณ ์
ให้หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

ผอ.สนพ. 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวมข้อมลูสถานการณ์พลังงาน ราคา และอื่นๆ 
จากฐานข้อมูล และ แหล่งข้อมลูตา่งๆ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

น าเข้าข้อมูลแบบจ าลอง (Model) 

Run Model  
วิเคราะหผ์ล 

ตรวจสอบทบทวนผล 

ท ารายงานสรุปผล 

ผศ.ศพส. 
พิจารณา แก้ไข แก้ไข ปรับปรุง 

แก้ไข 

กระบวนการ : จัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ         หนว่ยงานรับผิดชอบ : วพ/ศพส 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที ่: 
วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค. 60 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
พลังงานของประเทศ 

 

หน้า 1 
 

1. วัตถุประสงค ์
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณ
พลังงานของประเทศ ได้แก่ การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณพลังงานของประเทศ ได้แก่ 
ปริมาณการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนที่ 
สนพ. รับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนถึงขั้นตอนการส ารวจความคิดเห็น/ความพึง
พอใจการใช้ข้อมูลพลังงานเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลพลังงานตามความต้องการของผู้รับบริการ 

3. ความรับผิดชอบ 
 ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน (ศพส.) 

4. เอกสารอ้างอิง 
 ไม่มี 

5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 ศพส. หมายถึง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
 5.2 ผศ.ศพส. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
 5.3 ฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลสถิติ
พลังงานประเทศไทย ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานของไทย ฐานข้อมูล 
ปิโตรเคมี และฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC 
 5.4 Print Check หมายถึง การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy หมายถึง ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศพส. รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต 
การใช้ การน าเข้า การส่งออก 
มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูล              
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

เอกสารข้อมูลพลังงานจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

ศพส. น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน                   
ในระบบฐานข้อมูล 

- - 

เจ้าหน้าที่ ศพส.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - เอกสารข้อมูลพลังงาน                         
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล                        
และเอกสาร Print Check 

เจ้าหน้าที่ ศพส.  เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ ผู้บริหารและบุคลากร
กระทรวงพลังงาน 
หนว่ยงานภาครัฐ           
และเอกชน นักวิชาการ 
และผู้สนใจทั่วไป 

- 

เจ้าหน้าที่ ศพส.  ส ารวจความคิดเห็น/ความพึง
พอใจการใช้ข้อมูลพลังงาน                 
ของประเทศ เพ่ือน าไปพัฒนา
หรือปรับปรุงข้อมูลพลังงาน             
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจ  
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศ
เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 
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7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก และมูลค่าพลังงานจากแหล่งต่างๆ  
     เจ้าหน้าที่ของ ศพส. รวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ ได้แก่ ปริมาณการผลิต การใช้  

การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร เป็นต้น 

 

 7.2 น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในระบบฐานข้อมูล 
       เจ้าหน้าที่ของ ศพส. น าเข้าข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีการ key ในระบบฐานข้อมูล 
ได้แก่ ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงาน
ของไทย และน าเข้าข้อมูลด้วยวิธี Transfer ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC 
และฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย 
 

 7.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
      เจ้าหน้าที่ของ ศพส. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเข้าโดยการ Print Check ข้อมูล 
เทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการปรับปรุงใหม่จะมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 7.4 เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ 
      7.4.1 ข้อมูลในเว็บไซต์ สนพ. มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. ก่อนวันที่ 
12 ของทุกเดือน โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ 
      7.4.2 ข้อมูลในรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ใน
รายงานฯ โดยจัดท าเป็นรายปี ประกอบด้วยข้อมูลสถิติพลังงานทั้งรายปีและรายเดือน รวมทั้งบทวิเคราะห์
พลังงานแต่ละประเภทซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทุกกลุ่ม 
      7.4.3 ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) มีการปรับปรุงข้อมูลตามรอบเวลา ทั้งข้อมูล
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรกระทรวงพลังงาน 
      7.4.4 ข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศจากการใช้พลังงานของไทย ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้บริหารของ สนพ. และเจ้าหน้าที่ของ ศพส. 
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7.5 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      เจ้าหน้าที่ของ ศพส. ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจการใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งวิเคราะห์และก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน 
ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 
 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Notebook 

table) (ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน/ตามรอบเวลา) 
 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการน าข้อมูล  

ไปใช้ประโยชน์ (ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง) 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 
ของทุกเดือน 

 ผู้ใช้บริการข้อมูลพลังงานของประเทศ              
มีความพึงพอใจต่อการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 

 
8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
จากฐานข้อมูล 

- ศพส. 2 เดือน Hard 
Copy 

- - 

2 ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- ศพส. 1 ปี Hard 
Copy 

- - 

 

 



การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : รวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 
 

- ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพลังงาน ต้องการข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ ทั้งการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน 
รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย เพ่ือประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 
ต้องการข้อมูลพลังงานของประเทศเพ่ือประกอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานของตน 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”) 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญอย่างยิ่งในด้าน
ความถูกต้อง ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ  

2.ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการติดตามสถานการณ์ หรือ
ใช้ประการวางแผน นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ไม่มีข้อมูลที่
ครอบคลุมประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานของตน 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันตามเวลา 

4. แผนบริหารความเสี่ยง(ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการ 
บริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ   : ข้อมูลพลังงานของประเทศท่ีเผยแพร่แก่ผู้รับบริการมีความถูกต้อง  
                                              ครอบคลุม ทันสมัย ตอบสนองตามความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ           : ดังเอกสารแนบ 1 
 



5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลพลังงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ผู้ใช้บริการข้อมูลพลังงานของประเทศมีความพึงพอใจ
ต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร เว็บไซด์  
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุม 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร E-Mail  
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญในด้านความถูกต้อง 
ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ศพส. มีการก าหนดรอบเวลาการ
อัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลให้เกิดความเชื่อถือได้มาอย่างต่อเนื่อง  
- ศพส. มุ่งพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลพลังงาน
ของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 



ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง เพ่ิมกระบวนการสอบถามความต้องการใช้บริการข้อมูลพลังงานจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อน ามาก าหนดแนวทางปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้เกิด
ความครบถ้วน สมบูรณ์ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการมากท่ีสุด 

 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของ
กระบวนการ 

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ของ
ผู้รับบริการ 

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา 

ต้องการทราบความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลพลังงานของประเทศ          
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน         
มากที่สุด  

 

11. แผนการปรับปรุง  ตามเอกสารแนบ (แผนการการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า) 
 

12. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการท าลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

13. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แจ้งข้อมูลในการสื่อสาร - 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
 

14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วัน เวลา ทุกปี 
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการ
อ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่ที่สนใจของ
กระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 
 



  

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ : 
วันที่ประกาศใช้ :  9 พ.ค. 60 

เรื่อง : การรวบรวมข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ   

 

หน้า 1 
 

กระบวนการ รวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร :G1-EP1.13 
หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 

วันท่ีประกาศใช้ : 20 มิ.ย.57 
เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
หน้าท่ี   1 

 
1. วัตถุประสงค ์
 

   ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการ น ามติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

2. ขอบเขต 
 

   ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) การน าเสนอมติ กพช. ต่อคณะรัฐมนตรี ไปจนถึงการแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

   3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   3.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
   3.3 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
   3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไฟฟ้า นโยบายปิโตรเลียม และ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
   3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่น าเสนอ กพช. และคณะรัฐมนตรี เช่น กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

   4.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

   4.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
   4.3 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 

5. ค าจ ากัดความ 
 

   กพช.  หมายถึง  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
   รมว.พน.  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
   ป.พน.  หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
   ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   สนพ.   หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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   สปป.   หมายถึง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
   สนฟ.   หมายถึง ส านักนโยบายไฟฟ้า 
   สนอ.   หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
   กนย.  หมายถึง กองนโยบายและแผนพลังงาน 
 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.  การขออนุมัติจัดประชุม กพช. 
 

ผอ.สนพ. - หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม 

- หนังสือเชิญประชุม 
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.  การจัดท าระเบียบวาระการประชุม กพช. 
  

สปป. สนฟ. สนอ. และ
หน่วยงานเจ้าของเร่ืองที่
น าเสนอ กพช. 

- ระเบียบวาระการประชุม 

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

3. การจัดประชุม กพช. 
 

สปป. สนฟ. สนอ. 
หน่วยงานเจ้าของเร่ืองที่
น าเสนอ กพช. และ 
กพช. 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบวาระการประชุม  
- เอกสาร Power Point 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

4. การจัดท ามติและรายงานการประชุม กพช. 
  

สปป. สนฟ. สนอ. และ
หน่วยงานเจ้าของเร่ืองที่
น าเสนอ กพช. 

- รายงานการประชุม 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

5. การเวียนรับรองมติการประชุม กพช. และ/
หรือรายงานการประชุม กพช. 

ผอ.สนพ. และ กพช. - หนังสือเวียนรับรองมติ 
กพช. 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

6. จัดท าหนังสือมติ กพช. เสนอผูบ้ริหาร
กระทรวงพลังงานลงนามเพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

ผอ.สนพ ป.พน. และ 
รมว.พน. 

- หนังสือน าเร่ืองมติ กพช. 
เสนอคณะรัฐมนตรีที่ ผอ.
สนพ. ลงนามถึง รมว.พน. 

- หนังสือมติ กพช. เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตร ี

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

7. น าหนังสือมติ กพช. ถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
ลงนามอนุมัติให้น าเร่ืองมติ กพช.  
เสนอคณะรัฐมนตร ี

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
และนายกรัฐมนตร ี

- หนังสือมติ กพช. เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตร ี

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

8.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน ามติ กพช. เสนอที่
ประชุมคณะรัฐมนตร ี

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
และคณะรัฐมนตร ี

- หนังสือมติ กพช. เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตร ี

 9.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมติ กพช. ต่อ 
กระทรวงพลังงาน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
และ รมว.พน. 

- หนังสือแจ้งมติ
คณะรัฐมนตร ี
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

10. สนพ. แจ้งมติ กพช. ตามมติคณะรัฐมนตรีให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผอ.สนพ. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- หนังสือแจ้งมติ
คณะรัฐมนตร ี

- หนังสือแจ้งมติ กพช.  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 11. หน่วยงานที่เก่ียวข้องน ามต ิกพช. ไปแปลง
เป็นแผนปฏิบัติการ 

  

 

7. กระบวนการ 
 

  1.  การขออนุมัติจัดประชุม กพช. 
   - กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ จัดท าหนังสืออนุมัติจัดประชุม กพช. เสนอต่อประธานฯ กพช. (นายกรัฐมนตรี) 
  - ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปเนื้อหาวาระการประชุมเสนอ ผอ.สนพ. ป.พน. และ รมว.พน. (และเสนอ

นายกรัฐมนตรีหากได้รับการสั่งการ) 
  - นายกรัฐมนตรีก าหนดวันประชุม กพช. 
  - จัดท าหนังสือเชิญประชุม กพช. น าเสนอ ผอ.สนพ. ลงนาม 
 

 2. การจัดท าระเบียบวาระการประชุม กพช. 
  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการน าเสนอ (Power 

Point) ส่งให้ กนย. เพ่ือรวบรวมน าเสนอ ผอ.สนพ. 
 

 3. การจัดประชุม กพช. 
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม กพช. ให้คณะกรรมการ 
- ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

 

 4. การจัดท ามติการประชุมและรายงานการประชุม กพช. 
    - จัดท ามติการประชุมและรายงานการประชุม กพช. 
  - จัดท าหนังสือเวียนมติการประชุม กพช. เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาลงนาม 
    - จัดส่งหนังสือเวียนมติการประชุมเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือให้พิจารณารับรองมติ 
  - คณะกรรมการรับรองมติการประชุม 
 

 5. การเวียนรับรองมติการประชุม กพช. และ/หรือรายงานการประชุม กพช. 
  - กองนโยบายและแผนพลังงานจัดท าหนังสือเวียนรับรองมติการประชุม กพช. และ/หรือรายงานการ

ประชุม กพช. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง  
 

 6. จัดท าหนังสือมติ กพช. เสนอผู้บริหารกระทรวงพลังงานลงนามเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
  โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  - จัดท าหนังสือเรื่อง มติ กพช. เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  - น าหนังสือเรื่อง มติ กพช. เสนอปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณาลงนาม (ผ่าน) 
  - น าหนังสือเรื่อง มติ กพช. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณาลงนามถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
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 7. น าหนังสือมติ กพช. เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติ 
  อนุมัติให้น าเรื่องมติ กพช. เสนอคณะรัฐมนตรี 
  - จัดส่งหนังสือเรื่อง มติ กพช. เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
  - จัดท าเอกสารมติ กพช. จ านวน 100 ชุด น าส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 8. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน ามติ กพช. เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
  - จัดส่งหนังสือเรื่อง มติ กพช. เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  - นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติให้น าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

 9. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีตามมติ กพช. ต่อกระทรวงพลังงาน 
  - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท าหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ

กระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

 10. สนพ. แจ้งมติ กพช. ตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สนพ. ได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
- กองนโยบายและแผนพลังงาน จัดท าหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี / มติ กพช. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามติ กพช. ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 
 
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ช่ือเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานท่ี
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

        
        
 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีแก้ไข รายละเอียดการแกไ้ข ผู้ขอแก้ไข 
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การจัดการกระบวนการ 

การน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ความต้องการ : 
มติ กพช. ไปแปลงเปน็แผนปฏบิัติการ 
 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ) 

- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถจัดประชุม กพช.ได้ 
 
 
 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด แผนงานไม่ได้รับมติให้ด าเนินการ และไม่สามารถน าเสนอ ครม. ได้ 

3. แนวทางการจัดความเสี่ยง - 
 

4. แผนบริหารความเสี่ยง - 

5. การติดตามและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (ถ้ามีข้อ 4 แผน
บริหารความเสี่ยง) 

- 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ    มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี      

4. จัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน 

 ดังเอกสารแนบ 
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5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย  

 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และค่าเป้าหมาย  

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  

หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  

 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 

บันทึกข้อปรับปรุง - 

 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่  

วัน เวลาในการสื่อสาร 8 มิถุนายน 2555 

วิธีการสื่อสาร - เว็บไซด์ ประกาศ หนังสือเวียน 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - บันทึกแจ้งเวียน  

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร เจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่ สนพ.  

 

 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP1.11 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย
พลั ง ง า น แ ห่ ง ช า ติ  ( ก พ ช . ) เ ส น อต่ อ
คณะรัฐมนตรี 

 

หน้า 1 

 

 

 

 

4. จัดท ามติและรายงานการประชุม กพช. 

5. การเวียนรับรองมติการประชุม กพช. และ/หรือรายงานการ
ประชุม กพช. 

1. การขออนุมัติจัดประชุม กพช. 

2. จัดท าระเบยีบวาระการประชุม กพช. 

3. จัดประชุม กพช. 

เร่ิมต้น 

 

6. จัดท าหนังสือมต ิกพช. เสนอผูบ้ริหารกระทรวงพลังงานลงนามเพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

7. น าหนังสือมต ิกพช. ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเพื่อน าเสนอ
นายกรัฐมนตรีลงนามอนุมัติให้น าเรื่องมต ิกพช. เสนอคณะรัฐมนตร ี

8. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนามต ิกพช. เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

9. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีตาม
มต ิกพช. ต่อกระทรวงพลังงาน 

10. สนพ. แจ้งมติ กพช. ตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

11. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนามต ิกพช. ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
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การจัดการกระบวนการ 
1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 

- คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- คณะท างานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน  
- หน่วยงานเจ้าของโครงการและหรือบริหารโครงการ เช่น ส านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

- กลุ่มผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  เช่น สถาบันการศึกษา,  องค์กรอิสระ , 
รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ) 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 

- แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 (2548 - 2554) 
- แผนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 ( 2555 - 2559) 
- มติการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
- มติการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
- มติการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์

พลังงาน 
- มติการประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ 
 

- ไม่สามารถน าเสนอผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน
ต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือพิจารณาได้ 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - ไม่สามารถน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณและโครงการ 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง - การจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

4. แผนบริหารความเสี่ยง  (ถ้ามี)  

5. การติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน น าข้อสังเกตและ
     ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภาพรวมมาปรับปรุงการด าเนินโครงการ
     ภายใต้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  การน าเสนอผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์ต่อคณะกรรมการ
     เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภาพรวม
มาปรับปรุงการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย - จ านวนผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์
พลังงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ - กลุ่มติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน

พลังงาน 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - การพัฒนาความรู้ การเพ่ิมพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ

ทางด้านพลังงาน 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน (รายสาขา) 

- บุคลากร/เจ้าหน้าที่มีน้อย 
 

 

7. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 12 เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา) 

สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

บันทึกข้อปรับปรุง  

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP1.12 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง : การน าเสนอผลการประเมินโครงการ
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

หน้า 1 

 

 

 

 

ปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินโครงการให้เป็นไปตามมติของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ 

จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินโครงการทีผ่่านการเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ 

เร่ิมต้น 

 

สัมมนาเพื่อน าเสนอผลการประเมนิโครงการต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท าหนังสือเสนอผลการประเมินโครงการในภาพรวมต่อ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลโครงการ 

 

การคัดเลือกโครงการที่จะประเมิน 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
เพื่อน าเสนอผลการประเมินโครงการ 

 



 

1. วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน AEDP 
 2. รวบรวมข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 
เทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ก าหนด หรือปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน 
 4. เปิดรับรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียได้จากทุกภาคส่วน 

5. น าเสนอร่างนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงให้
คณะกรรมการบริหารฯ และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 6. ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี 

7. จัดท าแนวทางการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ และ กพช. ทราบเป็นระยะ 
 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการ
จัดการด้านการใช้พลังงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 กพช.   หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 3.2 VSPP   หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
 3.3 SPP     หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 3.4 Adder  หมายถึง มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
 3.5 AEDP   หมายถึง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP). 
 3.6 FiT      หมายถึง การสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
 3.7 สนพ.    หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 3.8 สนฟ.    หมายถึง ส านักนโยบายไฟฟ้า 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1 นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานมุนเวียนของรัฐบาล 
 4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP). 
 4.3 ข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 

4.4 ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 ระเบียบปฏิบติังาน เลขท่ีเอกสาร : G1 – EP1.13 
 หน่วยงาน  : สนพ. แกไ้ขคร้ังท่ี    2 

วนัท่ีประกาศใช ้:  9 พ.ค. 60 
 เร่ือง :  การจดัท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน 
หนา้ท่ี      1 



5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
          เป็นไปตามเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ทบทวน/รวบรวมข้อมลูต้นทุนตา่งๆ ในการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

สนฟ. สนพ. /พพ. 
กกพ.,/กฟผ., 
กฟน.,/กฟภ. 
โรงไฟฟ้า
เอกชน 
VSPP/SPP 

ข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภท
เชื้อเพลิง เทคโนโลยี ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. ก าหนดสมมติฐานทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนในแตล่ะประเภทเชื้อเพลิง/
เทคโนโลย ี

สนฟ. สนพ./พพ. สมมติฐานทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า  

3. การก าหนดสมมติฐานทางการเงิน เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
FiT ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี

สนฟ. สนพ. สมมติฐานทางการเงิน 

4. การจัดท า Modelวิเคราะหต์้นทุน และ
ผลกระทบค่า Ft เพื่อใช้ในการก าหนดอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ FiT ส าหรับพลังงานหมุนเวียนใน
แต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

สนฟ. สนพ. Model การวิเคราะห์ต้นทุน 

6 การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดเ้สีย
จากทุกภาคส่วน 

สนฟ. สนพ., กกพ., 
กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
และผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียง 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ 

7. ปรับปรุงร่างนโยบายส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภทเช้ือเพลิง/
เทคโนโลย ี

สนฟ. สนพ. พพ. 
กกพ., กฟผ., 
กฟน., กฟภ. 

ร่างนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภท
เชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี

8. เสนอร่างนโยบายส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภทเช้ือเพลิง/
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมน าเสนอ กพช. พิจารณา 

สนฟ. สนพ. / 
กพช. 
 
 
 

ร่างนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภท
เชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
9. ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแตล่ะประเภทเช้ือเพลิง/
เทคโนโลย ี

สนฟ. สนพ., กกพ., 
กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT 
ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแตล่ะ 
ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี

10. การจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ ์ข้อบังคับ และ
การก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 

สนฟ. สนพ., กกพ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และการ
ก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 

 
5. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
               - 
7. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ช่ือเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานท่ี
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 การจัดท านโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

- สนฟ. - Soft File / 
Hard Copy 

- - 

 



 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.13 

 
หน่วยงาน  : สนฟ. สนพ. 

แก้ไขคร้ังท่ี 2 
วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค. 60 

 เร่ือง : จัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

หน้าท่ี    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท า Modelวิเคราะหต์้นทุน และผลกระทบค่า Ft เพื่อใช้ในการก าหนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนในแตล่ะประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลย ี

ทบทวน/รวบรวมข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ก าหนดสมมติฐานทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ

พลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเช้ือเพลิง/เทคโนโลยี 

เริ่มต้น 
 

จัดท าร่างนโยบาย 

เสนอร่างนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

เพื่อเตรียมน าเสนอ กพช. พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

กกพ. จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ การรับ
ซื้อไฟฟ้า 

สิ้นสุดกระบวนการ 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 

ปรับปรุงร่างนโยบาย 

เห็นชอบ 

การไฟฟ้าประกาศรับซื้อไฟฟ้า 
 



  ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G1 – EP 1.14 

 หน่วยงาน  : สนฟ. สนพ. แก้ไขครั้งที่     
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หน้าที่     1 
 
1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
2. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการด าเนินการจัดท านโยบายค่าไฟฟ้าเพ่ือให้ได้นโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ
จัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยค านึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 รผอ.สนพ. 
3.3 ผส.สนฟ. 
3.4 ผ.รฟ. 
3.5 กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
3.6 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงาน กกพ. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เป็นต้น 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
4.2 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟา้ 
4.3 พระราชบญัญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
5.2 รผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผส.สนฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า 
5.4 ผ.รฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
5.5 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.6 กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
5.7 กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5.8 กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 
5.9 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5.10 กนย. หมายถึง กองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.11 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.12 กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
5.13 ครม. หมายถึง คณะรัฐมนตรี 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า  
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

รวบรวมข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้
ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า
ที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอัตรา
ค่าไฟฟ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

- นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (กกพ.) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่
ใช ้ในการจัดท านโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้า 

สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

จัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 

จัดสัมมารับฟังความคิดเห็นร่าง
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- ผลการร ับฟ ังความค ิด เห ็น ร่ า ง
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 

จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- ผลการร ับฟ ังความค ิด เห ็น ร่ า ง
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 

น าเสนอต่อ ผอ.สนพ. และผู้บริหาร 
พน. พิจารณา 

สนพ., ผู้บริหาร พน. - นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 

จัดท าเป็นวาระการประชุม ส่งให้ 
กนย. เพ่ือน าเข้าประชุม กพช. / 
ครม. พิจารณา 

สนพ., กนย. - นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- วาระการประชุม (สนพ.) 

ส่งมอบนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าให้ 
กกพ. ไปด าเนินการต่อ (ก าหนด
โครงสร้ า ง อั ตราค่ า ไฟ ฟ้ า ให้
สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว) 

สนพ., กกพ. - นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (กกพ.) 
- พระราชบัญญัติประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 (กกพ.) 

ติ ดตามและประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้า 

สนพ., กกพ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ. 

- นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (กกพ.) 
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7. กระบวนการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

1) รวบรวมข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนนโยบายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา 
- ข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา 
- ข้อมูลแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) 
- ผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
- ข้อมูลนโยบายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยอาจมีการประชุมหารือในขั้นต้น
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง
หรือทบทวนเพิ่มเติม  

3) จัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หลังจากได้มีการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าร่าง
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จะมีการจัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า รวมทั้งแผนทางเลือกร่างนโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้า หรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

4) จัดสัมมารับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าต่อไป 

5) จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6) น าเสนอต่อ ผอ.สนพ. และผู้บริหาร พน. พิจารณา 
7) จัดท าเป็นวาระการประชุม ส่งให้ กนย. เพ่ือน าเข้าประชุม กพช. / ครม. พิจารณา 
8) ส่งมอบนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าให้หน่วยงานก ากับ (กกพ.) ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย กกพ. จะต้อง

ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องตามนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว  
9) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- ติดตามการด าเนินงานของ กกพ. ในส่วนของการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ว่าสอดคล้องและ
ครบถ้วนตามแนวทางนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
- ทั้งนี้หากจ าเป็นต้องมีการทบทวนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายดังกล่าว อย่างเร่งด่วน ก่อนถึงรอบของ
การทบทวนนโยบายครั้งใหญ่ที่ก าหนดไว้ทุก 5 ปี จะต้องขอความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ก่อนเสมอ 
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8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. การจัดท านโยบายอัตรา
ค่าไฟฟ้า 

 กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

10 ปี ไฟล์/ซีด ี
เอกสาร 

- ผส. สนฟ. 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
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การจัดกระบวนการ: การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

1.การวิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใครต้องการอะไร) 

 กระทรวงพลังงาน สนพ. กกพ. การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และประชาชนเพ่ือ
การด าเนินการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่สะท้อนถึง
ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้
ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยค านึงถึงความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ)  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

2.วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การจัดท านโยบายไดท้ันเวลา 
 ภายหลัง กพช. / ครม. เห็นชอบแล้ว จะส่งมอบ

ให้หน่วยงานก ากับ (กกพ.) ไปด าเนินการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดความล่าช้า
และขาดความครบถ้วนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  

2. ผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิด 

 การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าล่าช้า ไม่
ทันต่ อ เ วลา  และความต้ องการของ
กระทรวงพลังงาน 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง อั ต ร า ค่ า ไ ฟ ฟ้ า ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบาย  

3. แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

 จัดเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการจัดท า
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งประสาน
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการก าหนดผู้
ประสานงานหลักในการจัดส่งข้อมูล 

 ประสาน กกพ. เพื่อติดตามการด าเนินงาน/เร่งรัด 
หรือให้ข้อคิดเห็น/ชี้แนะ เพ่ือให้สอดคล้องและ
ครบถ้วนตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

  
4. แผนบริหารความ
เสี่ยง (ถ้ามี) 

- - 

5. การติดตามและ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
บริหารความเสี่ ยง 
( ถ้ า มี ข้ อ  4  แ ผ น
บริหารความเสี่ยง) 

- - 
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3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามระเบียบปฏิบัติงาน   

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
กระบวนการและค่าเป้าหมาย 

นโยบายราคาไฟฟ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผอ. สนพ. 

ตัวชี้วัดในกระบวนการและค่า
เป้าหมาย 

นโยบายราคาไฟฟ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผส. สนฟ. 

6.วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
หัวข้อการพัฒนา(ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ - 

7.ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- 

บันทึกข้อปรับปรุง - 

8.สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ - 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร - 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร - 
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 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

เริ่มต้น 
 

จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

พิจารณาโดย ผอ. 
สนพ. 

แก้ไข 
ปรับปรุง / แก้ไข 

เห็นชอบ 

ส่งมอบนโยบายให้ กกพ.  
ไปด าเนินการต่อ 

ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

จัดท าเป็นวาระการประชุม  
ส่งให้ กนย. เพื่อน าเข้าประชุม กพช. / 

ครม. พิจารณา 
 



 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานจัดท าโรรงการรับซื้อไฟฟ า
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รรอบรลุมแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานจัดท าโรรงการรับซื้อ
ไฟฟ าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
3. ความรับผิดชอบ  
 รมว.พน., ป.พน., ผอ.สนพ., ผส.สนฟ., และ จฟ. 
4. เอกสารอ้างอิง 
 ร าสั่งรณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ 3/ 2549 เรื่องแต่งตั้งรณะอนุกรรมการประสาน
รวามร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 รณะอนุกรรมการ หมายถึง รณะอนุกรรมการประสานรวามร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ าระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี ป.พน. หรือ ร.ปพน. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สนพ., ปพน. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, สศช., พพ., อส., กฟผ., กฟภ. 
 5.2 รมว.พน.  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน 
 5.3 ป.พน. หมายถึง  ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 5.4 สนพ.     หมายถึง   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.5 ผอ.สนพ. หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.6 สนฟ.     หมายถึง  ส านักนโยบายไฟฟ า 
 5.7 ผส.สนฟ หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ า 
 5.8 กจฟ. หมายถึง  กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ า 
 5.9 สศช. หมายถึง  ส านักงานรณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังรมแห่งชาติ 
 5.10 พพ. หมายถึง  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 5.11 อส. หมายถึง  ส านักงานอัยการสูงสุด 
 5.12 กฟผ. หมายถึง  การไฟฟ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5.13 กฟภ. หมายถึง  การไฟฟ าส่วนภูมิภาร 
 5.14 กพช. หมายถึง  รณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นเลขานุการ 
 5.15 MOU หมายถึง  บันทึกรวามเข้าใจ 
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 5.16 Tariff MOU หมายถึง  บันทึกรวามเข้าใจการรับซื้อไฟฟ า 
 5.17 PPA  หมายถึง  สัญญาซื้อขายไฟฟ า 
 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอ

บ 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- จัดหาแผนการจัดหาพลังงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านให้สอดรล้องกับนโยบายการ
จัดหาไฟฟ าและแผนพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ 
- ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษาวิเรราะห์รารา/เงื่อนไขการรับซื้อ
ไฟฟ าที่รัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้านเสนอ 
- จัดท าร่าง Tariff/ร่าง PPA 

สนฟ. กฟผ. - กรอบรวามร่วมมือการพิจารณารับ
ซื้อไฟฟ าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

- น าเสนอร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ให้
กระทรวงต่างประเทศตรวจสอบรวาม
ถูกต้อง 

สนฟ. กระทรวง
ต่างประเท

ศ 

- ร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA 

- น าเสนอร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ต่อ
รณะอนุกรรมการประสานรวามร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 รณะอนุ
กรรมการฯ 

- Tariff MOU/ร่าง PPA ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากกระทรวงต่างประเทศ 

- น าเสนอร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ต่อ
ส านักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบรวาม
ถูกต้อง 
 

 ส านักงาน
อัยการ 
กฟผ. 

ร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ผ่านรวาม
เห็นชอบจากรณะอนุกรรมการฯ 

- น าเสนอร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ต่อ 
กพช. เพื่อให้รวามเห็นชอบ และ
น าเสนอรณะรัฐมนตรี 

- กฟผ. ลงนาม ร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA 

  ร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA ผ่าน การ
ตรวจพิจารณารวามถูกต้องจาก
ส านักงานอัยการ 
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7. กระบวนการด าเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 7.1 จัดท าแผนการจัดหาไฟฟ าจากประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดรล้องกับนโยบายการจัดหาไฟฟ าและ
แผนพัฒนาพลังงานของประเทศโดยร านึงถึงกรอบรวามร่วมมือการพัฒนาไฟฟ าระหว่างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 7.2 รัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งเรื่องการให้สิทธิผู้พัฒนาโรรงการในการพัฒนาโรรงการและเจรจา
เพ่ือขายไฟฟ าให้ประเทศไทย 
 7.3 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาศึกษาวิเรราะห์ และพิจารณาถึงรวาม
เหมาะสม รวามจ าเป็นในการรับซื้อไฟฟ าจากโรรงการที่ได้มีการเสนอขาย 
 7.4 รณะอนุกรรมการฯ พิจารณารวามเหมาะสมการรับซื้อไฟฟ าจากโรรงการที่ได้มีการเสนอขาย 
และเห็นชอบให้ กฟผ. ไปเจรจาในรายละเอียดข้อเสนอกับผู้พัฒนาโรรงการ โดยน ารายละเอียดการเจรจา
กลบัมาน าเสนอรณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 
 7.5 พิจารณารายละเอียดโรรงการรับซื้อไฟฟ าให้ได้รารา เงื่อนไขท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 
 7.6 รณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA /ร่าง MOU ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายไฟฟ ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งผ่านรวามเห็นชอบจากรณะอนุกรรมการฯ เสนอขอรวามเห็นชอบ
จากรณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
 7.7 กพช. พิจารณาให้รวามเห็นชอบร่าง Tariff MOU/ร่าง PPA /ร่าง MOU ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การซื้อขายไฟฟ ากับประเทศเพ่ือนบ้าน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฟผ.) ไปร่วมลงนามกับ
ผู้พัฒนาโรรงการในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
8. ตารางบันทึก 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 
 

2 

บันทึกรวามเข้าใจการับซื้อ
ไฟฟ า 
สัญญาซื้อขายไฟฟ ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

- สนฟ. 10 File CD/ 
Hard Copy 

- ผอ.
สนพ. 
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กระบวนการปฏบิัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G2-EP2.1 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เร่ือง : การจัดท าโครงการรับซื้อไฟฟ้า 
จากประเทศเพื่อนบา้น 

 

หน้า 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กระบวนการปฏบิัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G2-EP2.1 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ : 2 
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เร่ือง : การจัดท าโครงการรับซื้อไฟฟ้า 
จากประเทศเพื่อนบา้น 

 

หน้า 2/2 

 

 

A 

เสนอให้ กพช. ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ ครม. 

กฟผ. ลงนาม PPA กับผู้พัฒนาโครงการ 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 1 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP 3.1 
หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่ประกาศใช ้: 9 พ.ค. 60 
เรื่อง : โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี 1 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 ระเบียบปฏิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติในงานสนับสนุนโครงการวิจัย    
ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน ที่ สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี 

 
2. ขอบเขต 
  กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน และ กลุ่มพลังงานทดแทน ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
เป็นผู้ด าเนินงานในการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย ด้านอนุรักษ์พลังงาน
และด้านพลังงานทดแทนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน ภายในกรอบวงเงินและหัวข้อตามหัวข้อการวิจัย
ที่ สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเ พ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และออกประกาศให้
ทุนอุดหนุนในแต่ละปีงบประมาณ  
 
3. ความรับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิข้อหัวข้อโครงการวิจัยที่จะประกาศ และพิจารณา
อนุมัติโครงการวิจัยที่จะไดร้ับการสนับสนุน 

คณะท างานเทคนิค เป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับรายละเอยีด
ของโครงการและความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอเปน็
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 

ผส.สนอ. เป็นผู้ก ากับดูแลกระบวนการด าเนนิงานในภาพรวม 
ผ.อพ. และ ผ.พท. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการกลั่นกรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยก่อน

น าเสนอคณะผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความเห็น และน าเสนอคณะท างาน
โครงการและผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติชุดโครงการ รวมถึงท าหน้าที่
ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานของชุดโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติจัดสรรเงินสนับสนุนจาก สนพ. เป็นไปตามแผนงาน และ
รายงานผลการด าเนินงานให้กับ ผอ. สนพ. ทราบเป็นระยะ 

แม่ข่าย (Parent Nodes) จัดท าชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่  โดยวิเคราะห์ศักยภาพ ก าหนด
เป้าหมายของผลผลิตและติดตามผลลัพธ์ที่สามารถน าไปพัฒนาใช้
ประโยชน์ได้จริงกับพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เจ้าของโครงการ เป็นหน่วยงานท่ีเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนส าหรับด าเนิน
โครงการ 
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4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
4.1 พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 
4.3 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 30% ใน 20 ปี 
4.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 
4.5 หนังสือยืนยันรับทุนสนับสนุนโครงการระหว่าง สนพ. และกองทุนฯ และหน่วยงานที่ได้รับ

จัดสรรทุนจากกองทุน 
4.6 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน 

การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
4.7 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน 

การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

5. ค าจ ากัดความ 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย/เจ้าของโครงการ/ลูกข่าย หมายถึง หน่วยงานที่มีสิทธิ์ขอ
ใช้งบประมาณกองทุนฯ ตาม พรบ. อนุรักษ์พลังงาน โดยยื่นข้อเสนอโครงการไปยังแม่ข่ายที่รับผิดชอบพ้ืนที่
ที่ตั้งหน่วยงานหน่วยงานผู้ยื่นข้อเสนอ 
 โครงการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง โครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความ
เป็นไปได้ในการน าความรู้ เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ หรือเพ่ือการ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 
2579 
 โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน หมายถึง โครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความเป็นไปได้
ในการน าความรู้ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ หรือเพ่ือการค้นหาองค์
ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
 แม่ข่าย (Parent Nodes) หมายถึง มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ สนพ. จ านวน 7 แห่ง ซึ่งท าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องการด าเนินงานวิจัย ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก สนพ. 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ก าหนดหัวข้อโครงการวิจัย ผส.สนอ./

ผ.อพ./ผ.พท./
อนุกรรมการ
กลั้นกรองฯ 

ผอ.สนพ. 1. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

2. ประกาศหัวข้อวิจัย (เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ) และแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองชุดโครงการ 

ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผอ. สนพ. 1. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

2. ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

3. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

4. หนังสือแจ้งประกาศถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน่วยงานวิจัย 
6. ค าสั่งแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญ/คณะท างาน 

2.   แม่ข่ายประชาสัมพันธ ์    
3. พิจารณาความครบถ้วนของ

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 
แม่ข่าย  1. หลักเกณฑ์การคัดกรองข้อเสนอโครงการ 

2. สรุปผลการคัดกรอง  
4. คณะท างานเทคนิคพิจารณา

กลั่นกรอง 
ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผอ.สนพ./
คณะท างานเทคนิค 

1. สรุปความเห็นคณะท างาน 
 

5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
พิจารณา 

ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผอ.สนพ./คณะ
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

1. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ 
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ 

6. แจ้งมต ิ ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผอ. สนพ. 1. มติที่ประชุม อนุกรรมการกองทุน 
2. หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก (สนพ.) 

7. ลงนามในหนังสือยืนยันรับทุน ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผอ. สนพ./แม่ข่าย 1. หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนบัสนุน 

8. ติดตามการด าเนินงานของผู้
ได้รับการสนบัสนุน 

ผส.สนอ./
ผ.อพ./ผ.พท. 

ผู้ไดร้ับทุน (แม่ข่าย) 1. รายงานผลการด าเนินงานตามหนังสือ
ยืนยันการรบัทุนสนับสนุน 
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7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 7.1 สนพ. และแม่ข่าย จัดท าหัวข้อโครงการวิจัยที่จะประกาศ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โครงการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 7.2 สนพ. จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประจ าปีงบประมาณ โดยพิจารณา
หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 30% ใน 20 ปี 
 7.3 แม่ข่ายเปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 
  - แม่ข่ายงานวิจัยแต่ละแห่งรับผิดชอบหัวข้อโครงการวิจัยแต่ละเรื่อง ทั้งนี้หากหน่วยงานในพ้ืนที่
เสนอโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแม่ข่ายในพ้ืนที่อ่ืนๆ แม่ข่ายในพ้ืนที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอเพ่ือ
จัดส่งไปยังแม่ข่ายในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องการท าวิจัยหัวข้อ
เกี่ยวกับ Advanced Biomass จะต้องส่งข้อเสนอไปที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายที่รับผิดชอบพ้ืนที่
ภาคเหนือ  และเมื่ อทางมหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม่ ได้ รั บข้อ เสนอโครงการมาแล้ ว  จะน าส่ งต่ อ ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแม่ข่ายที่รับผิดชอบหัวข้อ Advanced Biomass เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ
โครงการ เป็นต้น 
  - แม่ข่ายพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการ และให้คะแนนผลประเมินข้อเสนอตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
 

 7.4 แต่งตั้งคณะท างานเทคนิค 
 - สนพ. แต่งตั้งคณะท างานเทคนิค ซึ่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 
  

 7.5 จัดประชุมคณะท างานเทคนิคเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ  
 - สนพ. จัดประชุมคณะท างานเทคนิค เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณาถึงประเด็น
ความเหมาะสมในการด าเนินการงานวิจัยของผู้ยื่นข้อเสนอชุดโครงการ (ความสอดคล้องกับแผนงานและหัวข้อ
วิจัยที่ก าหนด ระเบียบวิธีวิจัย งบประมาณในการด าเนินงาน) 
 

 7.6 จัดท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พิจารณาอนุมัตโิครงการ 
 - สนพ. จะจัดท าสรุปผลการพิจารณาของคณะท างานเทคนิค รวมไปถึงรายชื่อข้อเสนอชุด
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัตเิงินกองทุน พร้อมจัดท าหนังสือ
แจ้งมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ส่งให้แม่ข่ายซึ่งยื่นชุดโครงการที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุนทราบ 
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เรื่อง : โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา

เทคโนโลย ีด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี 5 

 
 

 7.7 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน  
 - สนพ. จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน ร่วมกับ หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน โดย สนพ. จะตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ และจัดส่งให้ 
กลุ่มกองทุนพลังงาน เพ่ือด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ต่อไป 
 7.8 ติดตามการด าเนินงาน  
 - ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ. ทราบ 
เพ่ือเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา/หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
 - สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ 
ทราบเป็นระยะๆ (ทุกๆ ไตรมาส) 
 
8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- อพ. 
พท. 

 Hard copy  ผ.อพ. 
ผ.พท. 
ผส.สนอ. 
ผอ.สนพ. 

2. จดหมาย บันทึก 
รายงานที่เกี่ยวข้อง 

 อพ. 
พท. 

 ไฟล์ข้อมลู 
ใน Server กลาง และ/หรือ 
Hard copy 

 

3. สัญญา/หนังสือ
ยืนยันการขอรับทุน
สนับสนุน 

 อพ. 
พท. 

 Hard copy  

 
9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
    
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G5 – EP3.1 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันท่ีประกาศใช้ :  9 พ.ค. 60 

เรื่อง :  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี :  1 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจบุัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และเทคโนโยลีพลังงานทดแทน     
หน่วยงานรับผิดชอบ :  อพ. และ พท./สนอ. 
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G3 – EP3.1 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันท่ีประกาศใช้ :  9 พ.ค. 60 

เรื่อง :  โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี :  2 
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1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการก ากับงานโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ที่ สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในปี 2551-2558 
 

2. ขอบเขต 
กลุ่มพลังงานทดแทน ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ด าเนินงานและก ากับดูแล
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ตามที่ สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

 
3. ความรับผิดชอบ 

 
ผอ.สนพ. เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ด าเนินโครงการ

ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติไว้ 
ผู้ด าเนินโครงการ เป็นผู้ได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนจากโครงการ หรือที่ปรึกษา

โครงการ และต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาขอรับเงิน
สนับสนุน หรือสัญญาจ้าง  

ผส.สนอ. เป็นผู้ก ากับดูแลติดตามกระบวนการด าเนินงานโครงการใน
ภาพรวม 

ผ.พท. เป็นรับผิดชอบ ผู้ควบคุม ก ากับดูและติดตามการด าเนินงาน
ของที่ปรึกษาและผู้ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
โครงการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลโครงการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้กับ ผส.สนอ. ทราบเป็นระยะ 

เจ้าหน้าที่ พท. เป็นผู้ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ และ
เสนอรายงานเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน/ค่าจ้าง 
ให้กับผู้ด าเนินโครงการ 

 
4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 

4.1  หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการระหว่าง สนพ. และผู้ด าเนินโครงการ 
4.2 หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระหว่าง สนพ. และที่ปรึกษาโครงการ 
4.3 หนังสือยืนยันรับทุนสนับสนุนโครงการระหว่าง สนพ. และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 -  EP3.2 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี     
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หน้าท่ี  1 



 
5 ค าจ ากัดความ 

- 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานก ากับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เลขที่
เอกสาร............. ซึ่งประกาศใช้วันที่................................. ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/

รายงานการติดตามการด าเนินงานโครงการ 
ผ.พท. ผ.พท. 

/ผู้ด าเนิน
โครงการ 

1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
ผู้ด าเนินโครงการ  

2. รายงานความก้าวหน้าการติดตามและ
ตรวจสอบโครงการของที่ปรึกษาโครงการ 

2. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการจาก
รายงาน/ตรวจตดิตามในพ้ืนท่ี 

ผ.พท./
เจ้าหน้าท่ี พท. 

ผส.สนอ./
ผ.พท. 

1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
ผู้ด าเนินโครงการ  

2. รายงานความก้าวหน้าการติดตามและ
ตรวจสอบโครงการของที่ปรึกษาโครงการ 

3. หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
ระหว่าง สนพ. และผู้ด าเนินโครงการ 

4. หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ระหว่าง สนพ. และที่ปรึกษาโครงการ 

5. หนังสือยืนยันรับทุนสนับสนุนโครงการ
ระหว่าง สนพ. และกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

3. พิจารณารายงานความก้าวหน้า ผส.สนอ./
ผ.พท. 

ผู้ด าเนิน
โครงการ 

1. หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการระหว่าง สนพ. และผูด้ าเนิน
โครงการ 

2. หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ระหว่าง สนพ. และที่ปรึกษาโครงการ 

4. ผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงรายงาน
ความก้าวหน้า (หากไม่เห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า) 

ผู้ด าเนิน
โครงการ 

ผส.สนอ./
ผ.พท. 

1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของผู้
ด าเนินโครงการ  

2. รายงานความก้าวหน้าการตดิตามและ
ตรวจสอบโครงการของที่ปรึกษาโครงการ 

5. จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
โครงการ (หากเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า) 

เจ้าหน้าท่ี พท. ผส.สนอ./
ผ.พท. 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน
โครงการ 

6. เบิกจ่ายเงินสนบัสนุนใหผู้้ด าเนินโครงการ ผส.สนอ./
ผ.พท. 

ผอ.สนพ. 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

7. จัดท าฐานข้อมูล เจ้าหน้าท่ี พท. ผส.สนอ./
ผ.พท. 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

8. ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ ผส.สนอ./
ผ.พท. 

ผอ.สนพ. 1. หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
ระหว่าง สนพ. และผู้ด าเนินโครงการ 

2. หนังสือสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ระหว่าง สนพ. และที่ปรึกษาโครงการ 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 -  EP3.2 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี     
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ หน้าท่ี  2 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 -  EP3.2 



 
7. รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
7.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/รายงานการติดตามการด าเนินงานโครงการ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญารับทุน
สนับสนุนจากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพมายัง สนพ. แล้ว สนพ. จะท าการรวบรวมไว้ 
 

7.2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการจากรายงาน/ตรวจติดตามในพ้ืนที่ 
- สนพ. ท าการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการ ว่า

เป็นไปตามสัญญารับทุนสนับสนุนจากโครงการหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการหรือการตรวจติดตามในพ้ืนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการ  
 

 7.3 พิจารณารายงานความก้าวหน้า 
- สนพ. พิจารณารายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน

สนับสนุนโครงการ  
- หาก สนพ. ไม่เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขของสัญญา 

รับทุนสนับสนุนโครงการ สนพ. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงรายงาน
ความก้าวหน้าให้ถูกต้องและตรงตามเง่ือนไขของสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว สนพ. จะตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการจากรายงาน/ตรวจติดตามในพ้ืนที ่ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการอีกครั้ง 

- หาก สนพ. เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวแล้ว จะด าเนินการจัดท ารายงาน  
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการต่อไป 
 

 7.4 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ  
- สนพ. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ  ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ

สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เพ่ือเสนอ ผส.สนอ. เห็นชอบ 
 

7.5 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้ผู้ด าเนินโครงการ  
- เมื่อ ผส.สนอ. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการจะเสนอให้ ผอ.สนพ. 

อนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการ ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการ  
 

 7.6 จัดท าฐานข้อมูล  
- สนพ. จัดท าฐานข้อมูลโครงการจากรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ และการ

อนุมัตเิบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการ ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการ โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลโครงการที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เมื่อต้องการ 
 

 7.8 ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 
- สนพ. จะก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการ

ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ ไปจนกว่าจะครบก าหนดของสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการ 
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8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. เอกสารการ
สมัครขอรับทุน 

- พท.  Hard copy และ
รายละเอียด
จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล 

ตาม
ระเบียบ
การ
ท าลาย
เอกสาร 

ผ.พท. 
ผส.สนอ. 
ผอ.สนพ. 

2. จดหมาย บันทึก 
รายงานที่
เกี่ยวข้อง 

 พท. ตาม
ระยะเวลา
ของ
หนังสือ 
สัญญา 
หรือ
หนังสือ
ยืนยัน 

ไฟล์ข้อมูล 
ใน Server กลาง 
และ/หรือ Hard 
copy และ/หรือ
รายละเอียด
จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล 
 

3. หนังสือสัญญารับ
ทุนสนับสนุน
โครงการ 

 พท. 

4. หนังสือสัญญา
จ้างที่ปรึกษา
โครงการ 

 พท. 

5. หนังสือยืนยันรับ
ทุนสนับสนุน
โครงการ 

 พท. 

 
9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
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การจัดการกระบวนการ 

 
กระบวนการ: งานก ากับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: พท. / สนอ. 
 
1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 
ผู้รับบริการ 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานท่ีรับจ้างเป็นทีป่รึกษาโครงการ 
ผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่ ผู้ไดร้ับจดัสรรทุนตามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ  

กฎหมาย/ระเบียบ/แผนฯ 
 

1.  พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2550 

2.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานว่าดว้ยการเก็บรักษา
เงินและทรัพยส์ิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2553 

3.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจดัสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก

กองทุน ฉบับท่ี 1 และ 2 (พ.ศ.2537 และ 2539) 
4.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
5.  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 

 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหต ุ -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถด าเนินงานตามเง่ือนไข

ของสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ จากปัญหา
อุปสรรคต่างๆ 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด -  หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถด าเนินงานตาม
เง่ือนไขของสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการได้ จะ
เกิดผลกระทบคือ โครงการไม่สามารถส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน 
สนับสนุนได้ตามเง่ือนไขของสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการ 
-  โอกาสที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถด าเนินงานตาม
เง่ือนไขของสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการได้ อยู่ใน
ระดับน้อย 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง -  ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ด าเนินโครงการ
ตามเง่ือนไขของสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมท้ังช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานโครงการ 

4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) -  
5. การติดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ง (ถ้ามีข้อ 4 แผนบรหิารความ
เสี่ยง) 

-  

 
 
 
 



 
3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ: 

งานก ากับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
ในการก ากับงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ที่ สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2551-2558 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน: - 
 
5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของกระบวนการ 
และค่าเป้าหมาย 

สามารถด าเนินงานโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ในช่วงปี 2551-2558 ได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ  
และค่าเป้าหมาย 

สามารถด าเนินงานโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ในช่วงป ี2551-2558 ได้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏบิัติงาน และ
เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาว่าจา้งที่ปรึกษาหรือสญัญารับทุนสนับสนุนโครงการ 

 
6. วิเคราะห์ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มพลังงานทดแทน 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - ไม่มี - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ Software, Database, บุคลากรดา้นเทคนิคและการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานโครงการ 
 
7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 
ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- 

บันทึกข้อปรับปรุง - 
 
8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม ่ - 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ แจ้งให้ทราบ, ประชุมภายในกลุ่มงานฯ 
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับการสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาฯ และขั้นตอนตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
ผู้เกี่ยวข้องที่ไดร้ับการสื่อสาร - 
 
 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.2 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :   
วันที่ประกาศใช้ :  15 พ.ค. 60 

เรื่อง :  งานก ากับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี 
ก๊าซชีวภาพ 

หน้าท่ี :  1 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :  งานก ากับโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ     
หน่วยงานรับผิดชอบ :  พท./สนอ. 
 
 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/รายงาน 
การติดตามการด าเนินงานโครงการ 

จัดท าฐานข้อมูล 

ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการจาก
รายงาน/ตรวจตดิตามในพ้ืนท่ี 

ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 
(หากยังไม่จบโครงการ) 

จัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการ 

พิจารณารายงาน 
ความก้าวหน้า 

ผู้ด าเนิน 
โครงการ 

ปรับปรุงรายงาน
ความก้าวหน้า 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เบิกจ่ายเงินสนบัสนุนใหผู้้ด าเนินโครงการ 

ข้อมูลโครงการ 



 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP3.3 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขครั้งท่ี: 2 

วันที่ประกาศใช:้ 1 พ.ค. 61 
เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี 1 

 

PMQA หมวด 6 / 3.3 ระเบียบปฏิบัติงานการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน G5 - EP3.3  1 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนทุน

จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัย
แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดร้ับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน  
 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผส.สนอ. 
3.3 ผ.บป. 
3.4 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
4.3 รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.5 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 
4.6 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย

เงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553 
4.7 ระเบียคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.8 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
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ค าจ ากัดความ 
4.9 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.10 ผส.สนอ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.11 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.12 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.13 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.14 สนอ. หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.15 กท. หมายถึง กลุ่มกองทุนพลังงาน  
4.16 ผชช. หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพ่ือพิจารณาโครงการฯ) 
4.17 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
4.18 กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (ทุนการศึกษา/ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บป./ สนอ. ประกาศรับสมคัรทุน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 

และหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน  
ประกาศการสมคัรขอรับ
ทุนฯ  

แนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 

ประกาศการสมคัรขอรับ
ทุนฯ 

ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร สนพ.  
บป.  

เอกสารสมัครขอรับทุน 

แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ บป.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
สรุปเอกสารส่งให้ผู้เช่ียวชาญ/เชิญประชุม ผอ.สนพ. 

ผส.สนอ.   
ผ.บป. 

- จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับ
ทุน 

ประชุมพิจารณาคดัเลือก ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผชช. 
ผ.บป. 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 

- บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา 

จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน ผอ.สนพ. 
บป. 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือ
ยืนยัน 

บป. สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน ผอ.สนพ. 

ผส.สนอ. 
กท. 
 

เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

ติดตามผล ผส.สนอ. 
ตต.  
กท.  

รายงานผลการศึกษา/
รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ 

 จัดสัมมนาวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 

รายงานผลการศึกษา 

 
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

6.1 ประกาศรับสมัครทุน 
 - จัดท าประกาศอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับ

ทุนการศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ
ทุนการศึกษาต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพื่อให้คัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงานเสนอขอรับทุน 

6.2 แนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
 - สนพ. จัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.3 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบ   

ค าขอของโครงการฯ ตามที่ สนพ. ก าหนด และยื่นต่อ สนพ. ภายในเวลาที่ก าหนด  แล้ว สนพ. จะท าการ
ประเมินโครงการ โดยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ 

6.4 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 - ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น เพ่ือคัดเลือก        

ผู้สมควรได้รับทุน โดยวิธีการประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
6.5 แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเชิญประชุม 
 - เมื่อคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ. จะแยกกลุ่ม/

ประเภทข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
6.6 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
6.7 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 
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- หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ 
พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

6.8 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 
- สนพ. จะจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งสัญญา/หนังสือยืนยันให้หน่วยงานที่

ได้รับทุน เพ่ือจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรรายที่ผ่านการพิจารณา 
6.9 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

- เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับ สนพ. แล้ว 
สนพ. จะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ และจัดส่งให้กลุ่มกองทุนพลังงาน 
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อไป 

6.10 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอนและระเบียบการเบิกจ่าย  
6.11 ติดตามผล 

- ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ. ทราบ 
เพ่ือเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

- สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ 
ทราบเป็นระยะๆ 

6.12 จัดสัมมนาวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
- ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จัดท ารายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ.  
- สนพ. รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

7. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- บป.  Hard copy  ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 
 

2. จดหมาย บันทึก 
สรุป รายงานที่
เกี่ยวข้อง 

- บป.  ไฟล์ข้อมลู 
ใน Server กลาง 
และ/หรือ Hard 
copy 

 

3. สัญญา/หนังสือ
ยืนยันการรบัทุน 

- บป. 
กท. 

 Hard copy  

 

8. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.3 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี : 1 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
 (ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศกึษา)      หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / สนอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

ประกาศรับสมัครทุน 

สรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ/ เชิญประชมุ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทกึขอความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา 

จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยนั ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ 

ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งต้ัง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  

แนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.3 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญา/หนังสือ
ยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 

 

จัดสัมมนาวิจัยเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 



 
1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในงานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละป ี

 
2. ขอบเขต 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจาก ผอ.สนพ. เพ่ือด าเนินงาน
ก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 
3. ความรับผิดชอบ 

 

คณะอนุกรรมการ/กรรมการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นผู้อนุมัตปิรับแผน/ยตุิการด าเนินงานโครงการ 

เจ้าของโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับจดัสรรเงินจากกองทนุฯ และต้องด าเนินงานโครงการ
ตามที่ได้เสนอไว้กับกองทุนฯ  

ผอ.สนพ. เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับผู้ได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ และก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 

ผส.สนอ. เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนพ. ให้ช่วยก ากับติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
4. แผนผังการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่เอกสาร..... ซึง่ประกาศใช้วันที่..... ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 – EP3.4 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี    2 
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก    
  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

หน้าท่ี      1 



 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. เจ้าของโครงการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ  1. หนังสือยืนยันการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

2. ข้อเสนอโครงการ 
2. ก ากับ/ติดตามการด าเนินงาน 

(โทรศัพท์/จดหมาย/ลงพื้นที่) 
ผอ.สนพ. 
 

ผอ.สนพ. 1. หนังสือยืนยันการขอรบัเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 

2. ข้อเสนอโครงการ 
3. หนังสือติดตามการด าเนินงาน 

3. ออกจดหมายเตือน ผส.สนอ. ผอ.สนพ. 1. หนังสือเตือนให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 
4. เจ้าของโครงการขอปรบัแผน/ยุติ

โครงการ 
เจ้าของโครงการ ผอ.สนพ. 1. หนังสือขอปรับแผน/ยุตโิครงการ 

2. แผนการด าเนินงานโครงการใหม่ (ถ้ามี) 
5. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 
 คณะกรรม 

การกองทุนฯ/
คณะอน ุ
กรรมการ 

1. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการกองทุนฯ 

2. หนังสือขอปรับแผน/ยุตโิครงการ 
3. แผนการด าเนินงานโครงการใหม่ (ถ้ามี) 

6. แจ้งมต ิ ผอ.สนพ. คณะกรรม 
การกองทุนฯ/
คณะอน ุ
กรรมการ 

1. หนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการกองทุนฯ 

7. ส่งรายงานผลการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. ตรวจรับรายงาน ผส.สนอ. ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 

2. หนังสือยืนยันการขอรบัเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 

3. ข้อเสนอโครงการ 
4. แผนการด าเนินงานโครงการ 

9. แจ้งให้ปรับปรุงรายงาน  
หากต้องมีการปรับปรุง 

ผส.สนอ. ผอ.สนพ. 1. หนังสือแจ้งให้ปรับปรุงรายงาน 

10. ขอความเห็นชอบรายงานและ 
เบิกจ่ายเงิน 

ผส.สนอ. ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. หนังสือขอความเห็นชอบรายงานและขออนุมัติ

เบิกเงิน 
3. หนังสือยืนยันการขอรบัเงินสนับสนุนจาก

กองทุนฯ 
4.  ข้อเสนอโครงการ 
5. แผนการด าเนินงานโครงการ 

11. กรณีที่เป็นรายงานฉบับสุดท้าย/ยตุิ
โครงการแจ้งปิดโครงการและปิดบญัชี 

ผส.สนอ. ผอ.สนพ. กรณียตุิโครงการ 
1. หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนฯ ไปยัง

หน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
กรณีที่เป็นรายงานฉบับสุดท้าย 
หนังสือแจ้งปิดโครงการและปิดบญัชี 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 – EP3.4 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี    2 
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก    
  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

หน้าท่ี      2 



 
 
6. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 

6.1  หนังสือยืนยันรับทุนสนับสนุนโครงการระหว่าง สนพ. และกองทุนฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
 ทุนจากกองทุนฯ 
6.2  พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6.3  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 
 พ.ศ. 2553 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1  แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
7.2  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
7.3  แบบฟอร์มสัญญามาตรฐานของงานกองทุนฯ 
 

8. เอกสารบันทึก 
 8.1  ข้อเสนอโครงการของผู้ขอรับการสนับสนุน 
 8.2  หนังสือแจ้งมติ/เตือน/ปิดโครงการ 
 8.3  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกองทุนฯ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 – EP3.4 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี    2 
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก    
  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

หน้าท่ี      3 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 – EP3.4 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ :  15 พ.ค. 60 

เรื่อง : งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน 
 จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

หน้าท่ี :  1 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สนอ. 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

กรณีที่เป็นรายงานฉบับสุดท้าย/ยุติโครงการ 
แจ้งปิดโครงการและปิดบัญชี 

ก ากับ/ติดตามการด าเนินงาน 
(โทรศัพท์/จดหมาย/ลงพ้ืนที่) 

แจ้งให้ปรับปรุง 
รายงาน 

ตรงตามแผนงาน 

ขอความเห็นชอบรายงาน 
และเบิกจ่ายเงิน 

 

ไม่อนุมัติ/ยุต ิ

ตรวจรับรายงาน 

คณะอนุกรรมการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
 

ไม่ตรงตาม 
แผนงาน 

ส่งรายงานผลการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ
ปรับปรุงรายงาน 

เจ้าของโครงการด าเนินงาน 

ไม่ส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ออกจดหมายเตือน 

เจ้าของโครงการ 
ขอปรับแผน/ยุติโครงการ 

แจ้งมต ิ

อนุมัติ/ 
ปรับแผน 

แจ้งมติ 



 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP3.5 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขครั้งท่ี: 

วันที่ประกาศใช:้ 1 พ.ค. 61 
เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 
หน้าท่ี  

 

PMQA หมวด 6 / 3.5 ระเบียบปฏิบัติงานการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) G5 - EP3.5  1 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนทุน

จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  
 

2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน  
 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผส.สนอ. 
3.3 ผ.บป. 
3.4 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
4.3 รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.5 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2557 และ

หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2557 
4.6 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย

เงินกองทุนฯ พ.ศ. 2553  
4.7 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.8 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 

 
ค าจ ากัดความ 

4.9 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.10 ผส.สนอ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.11 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.12 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.13 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.14 สนอ. หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.15 กท. หมายถึง กลุ่มกองทุนพลังงาน  
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4.16 ผชช. หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพ่ือพิจารณาโครงการฯ) 
4.17 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
4.18 กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (ทุนการศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
บป./ สนอ. 

ประกาศรับสมคัรทุน สถาบันการศึกษา หนว่ยงาน
ราชการ และหนว่ยงานในกระทรวง
พลังงาน  

ประกาศการสมคัรขอรับ
ทุนฯ  

ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร สนพ.  
บป.  

เอกสารสมัครขอรับทุน 

แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ บป.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
สรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ/เชิญประชุม ผอ.สนพ. 

ผส.สนอ.   
ผชช. 

- จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับ
ทุน 

ประชุมพิจารณาคดัเลือก ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผชช. 
ผ.บป. 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 

- บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา 

จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน ผอ.สนพ. 
บป. 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

   
ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือ
ยืนยัน 

 สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
กท. 

เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

ติดตามผล ผส.สนอ. 
ตต.  
กท.  

รายงานผลการศึกษา/
รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ได้รับทุน ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
บป. 
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6. รายละเอียดการด าเนินงาน 
6.1 ประกาศการให้ทุน 
 - จัดท าประกาศอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับ

ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่า
ด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศทุนการศึกษาต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือให้คัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงานเสนอขอรับทุน 

6.2 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบ   ค าขอ

ของโครงการฯ ตามที่ สนพ. ก าหนด และยื่นต่อ สนพ. ภายในเวลาที่ก าหนด แล้ว สนพ. จะท าการประเมิน
โครงการ โดยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ 

6.3 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 - ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น เพ่ือคัดเลือก        ผู้

สมควรไดร้ับทุน โดยวิธีการประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
6.4 แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเชิญประชุม 
 - เมื่อคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ. จะแยกกลุ่ม/

ประเภทข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
6.5 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
6.6 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

- หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญและรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ พร้อมจัดท า
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

6.7 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 
- สนพ. จะจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งสัญญา/หนังสือยืนยันให้หน่วยงานที่ได้รับ

ทุน เพ่ือจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรรายที่ผ่านการพิจารณา 
6.8 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

- เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับ สนพ. แล้ว 
สนพ. จะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ และจัดส่งให้กลุ่มกองทุนพลังงาน 
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อไป 

6.9 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอนและระเบียบการเบิกจ่าย  
6.10 ติดตามผล 

- ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ. ทราบ เพ่ือ
เบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

- สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะๆ  
6.11 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ได้รับทุน 

- สนพ. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ได้รับทุน เช่น การจัดกิจกรรมศิษย์เก่ากองทุนอนุรักษ์ฯ 
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7. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- บป.  Hard copy  ผอ.สนพ. 
ผส.สนอ. 
ผ.บป. 
 

2. จดหมาย บันทึก 
สรุป รายงานที่
เกี่ยวข้อง 

- บป.  ไฟล์ข้อมลู 
ใน Server กลาง 
และ/หรือ Hard 
copy 

 

3. สัญญา/หนังสือ
ยืนยันการรบัทุน 

- บป. 
กท. 

 Hard copy  

 

8. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
    
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.5 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :   
วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 

(ทุนการศึกษา) 

หน้าท่ี :  

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
 (ทุนการศึกษา)      หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / สนอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

ประกาศรับสมัครทุน 

สรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ/ เชิญประชมุ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทกึขอความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา 

จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยนั ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ 

ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งต้ัง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.5 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :   
วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง :   การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 

(ทุนการศึกษา) 

หน้าท่ี :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญา/หนังสือ
ยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 

 

จัดกิจกรรมสร้างเครืองข่ายผู้ได้รับทุน 



 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G7 – EP4.1 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 2 

วันที่ประกาศใช:้ 15 พ.ค. 60 
เร่ือง : การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและ

ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน  
หน้าท่ี 

 

 1 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน 

 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการโครงการภายใต้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปี จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ 
พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 รผอ.สนพ. 
3.3 ผส.สนอ. 
3.4 ผ.บป. 
3.5 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
4.3  รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงาน       

พัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน) 
4.4 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.5 รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 
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5. ค าจ ากัดความ 

5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 ผส.สนอ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
5.4 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
5.6 สนอ. หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.7 กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
5.8 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ  

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

บป./สนอ. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน / หน่วยงานที่มีสิทธิ์
ขอรับทุนฯ  

- รายละเอียดค า
ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
กองทุนฯ  
- ผลการประเมิน
โครงการฯ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผล 

บป. 

จัดท าร่างแผนฯ บป. 
ประชุม/เสนอผู้บริหารพิจารณาร่าง ผอ.สนพ. 

ผส.สนอ. 
ร่างแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุง/แก้ไข บป.  
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะกรรมการฯ 
ผ.บป. 

ร่างแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุง/แก้ไขตามความเห็น
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ 
ผ.บป. 

แผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ์ 
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7. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 
7.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานที่ผ่านมา รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน จากกลุ่ม
ติดตามและประเมินผล ข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน  
  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนอื่นๆ เป็นต้น 

7.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน โดยน าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือน ามาใช้
ในการก าหนดวิธีการ แนวทาง และเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้งานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงาน ภายใตแ้ผนปฏิบัติการประจ าปี ในส่วนของงานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน 

7.3 จัดประชุม และ/หรือ เสนอผู้บริหาร สนพ. และ ผอ.สนพ. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน และน าความเห็นมาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าว  

7.4 น าเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ โดยหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข/ปรับปรุง และถ้ามีมติให้น าเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจาณาอีกครั้ง สนพ. จะน าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงแผนฯ และเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป   
 
8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. แผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
และ
ประชาสัมพันธ์  
ด้านพลังงาน 

- บป.  ไฟล์ข้อมูล 
ใน Server กลาง 
และ/หรือ Hard 
copy 

 ผ.บป. 
ผส.สนอ. 
ผอ.สนพ. 

 
9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    
    
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G7 – EP4.1 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

เร่ือง :   การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ
 ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน   

หน้าท่ี : 1 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบนั ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระบวนการ :   การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและประชาสมัพันธ์ด้านพลังงาน หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / สนอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าร่างแผนฯ 

สรุปผล 

ประชุม/เสนอ ผู้บริหาร 
พิจารณาร่าง 

 

 เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนฯ 

ปรับปรุง/แก้ไข 
ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

 

แก้ไข 

อนุมัติ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
และประชาสัมพันธ ์

 
สิ้นสุดกระบวนการ 



 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  S1-EP1.1 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  1 พ.ค. 61 
เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการประจ าปี  

แก้ไขครั้งที่  2 

หน้าที่  1/8 
 

 

1. หลักการและที่มา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 

  มาตรา 3/1 ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบั ติงาน 
การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  มาตรา 9 (3) ก าหนดว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                
ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

  มาตรา 12 ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

  มาตรา 45 ก าหนด ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 

  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 

  มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถน าผลงาน
ไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร 

3. ขอบเขต 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมการด าเนินงานตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การจัดท าตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

4. ความรับผิดชอบ 

 4.1 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 4.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

 4.3 เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 4.4 ส านักงาน ก.พ.ร. 

 4.5 กพร. พน. 

 4.6 กพร.สนพ. 

 4.7 ส่วนราชการในสังกัด 

 4.8 คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ (ซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.ร.) 

 4.9 คณะท างานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สนพ. 

5 เอกสารอ้างอิง 

 5.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 

 5.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 5.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
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 5.4 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 

 5.5 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 5.6 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ         
  ส่วนราชการ ประจ าปี 

6. กรอบการประเมินส่วนราชการ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยก าหนดให้
ประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ มีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้น า
กรอบการประเมินดังกล่าว มาจัดท าเป็นประเด็นการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 6.1 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปี 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวช้ีวัด 
1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างาน
ตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบหลั ก  ง าน ต า ม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional 
base) (บังคับ) 

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งาน
ประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก  
2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 

2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม 
หลักภารกิจยุทธศาสตร์  แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base) (บังคับ) 

1. การด าเนินการขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี  
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและ การ
ปฏิรูปประเทศ  
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจ ที่
ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รอง
นายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม การ
ปฏิบัติราชการ  
4. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
(บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 
 
 
 

ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวช้ีวัด 

3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
หลักภารกิจพ้ืนที่ /ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การ การด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มี
ภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกันหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นท่ี  
3. การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด  
4. การด าเนินการตามนโยบายประชารัฐ 

ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จั ด ก า ร ร ะบ บ ง า น  งบ ป ร ะม า ณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่ วยงานของรั ฐ 
(Innovation base) (บังคับ) 

1.  ข้อ เสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ 
หน่วยงาน  
 1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมใน
การบริ ห า รจั ดการ  ร ะบบงาน  งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พร้อม
ผลงานที่จะส่งมอบแยกตามรายไตรมาส  
 2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรางวัลที่
ได้รับจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)  
2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน     
การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
3. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราว ร้องทุกข์    
(ถ้ามี)  
4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ) 

ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่
มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดั บช าติ  น โ ยบายของรั ฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับผล 
การประเมินโดยองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ (บังคับ) 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ  
 2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส 
รวมทั้ งผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือ
ภายนอกประเทศ (ถ้ามี) 

ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด 
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 ส่วนราชการต้องมีการประเมินองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบขึ้นไป ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (Functional base) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ( Innovation base) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดท า
และด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Potential base) 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดบังคับ 

  ตัวชี้วัดบังคับ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ส่วนราชการทราบในแต่ละปี 
 
 6.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว มีความแตกต่าง
ไปจากระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วน
ราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัด 
  การประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย ที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 2 กรณี ดังนี้ 

 ผ่าน  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ไม่ผ่าน  ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 2. องค์ประกอบ 
  การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
  - ผ่านทุกตัวชี้วัด 
  - ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด 
  - ผ่าน 4 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด 

 เป็นไปตามเปา้หมาย 
  - ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด 
  - ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 3 ตัวชี้วัด 
  - ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด 
  - ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  - ไม่ผ่านทุกตัวชี้วัด 
  - อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
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7. ส่วนราชการ 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานระดับส่วนราชการเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบของส่วนราชการ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคุณภาพ  เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุก
องค์ประกอบท่ีประเมิน 

 ระดับมาตรฐาน  เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ครบ
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินใน
ระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ระดับต้องปรับปรุง  เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
 

8. กลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
 การด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะบูรณาการกับตัวชี้วัดหน่วยงานกลาง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีการเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น ตัวชี้วัดได้ก าหนดจากการบูรณาการของหน่วยงานกลาง ซึ่ง คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ท าให้
ไม่ต้องมีขั้นตอนการเจรจาตัวชี้วัดกับส่วนราชการ และมอบให้คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ    
เป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
  8.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ท าหน้าที่พิจารณาระบบการประเมินและแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
ตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
 8.2 คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
  คณะท างานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของส่วนราชการ 
2. พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ( Joint 

KPIs)/ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ค่าเป้าหมาย 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมอบหมาย 
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องค์ประกอบ 
 1. กรรมการ ก.พ.ร. /อ.ก.พ.ร./ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะท างาน 
 2. ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.    เป็นคณะท างาน 
 3. ผู้แทน สศช.      เป็นคณะท างาน 
 4. ผู้แทนส านักงบประมาณ    เป็นคณะท างาน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3-5 คน    เป็นคณะท างาน 
9. วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
 
 การประเมินผลส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี         
ได้ก าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และข้ันตอนการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  9.1 ผู้ประเมิน 
  ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
   1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
   2. รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
   3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 
  9.2 ผู้รับการประเมิน 
   ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรมและกระทรวงที่รับการ
ประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
  9.3 องค์ประกอบของการประเมิน 
   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1, 2, 
4 และ 5) ได้แก่ 
   1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 
   2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 
   3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการ การด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้อง
ประเมิน) 
   4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
   5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
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10. การรายงานผลการประเมินและรูปแบบรายงานของผู้รับการประเมิน 
 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ของผู้รับ
ประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส่วนราชการผู้รับการประเมินจะต้องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ประจ าปี ให้กับ
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ผ่านระบบการประเมินผลตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยแบ่งรอบการรายงาน เป็น 
2 รอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
 รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี 
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เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ สนพ. 

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้ 
หน่วยงานภายในทราบ 

 

A 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ประสานและให้รายละเอียดข้อมูล
ตัวชี้วัดกับเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ก.พ.ร. 

แบบไม่เป็นทางการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้ง ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ในรอบการประเมินทั้ง 2 

รอบ ให้ส่วนราชการผู้รับการประเมิน 
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จัดประชุมเพ่ือแจ้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายใน
รอบการประเมินทั้ง 2 รอบ และก าหนด

เจ้าภาพตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานภายในทราบ  

A 

ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบที่ 4 และ 5 เสนอ

ให้ผู้บริหารเห็นชอบ 

B 

กพร. สนพ. แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 

กพร. สนพ. ตรวจสอบความถูกต้องผลการ
ด าเนินการกับค่าเป้าหมาย 

สรุปรายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ
รอบท่ี 1 เสนอผู้บริหารและหน่วยงาน

ภายใน ทราบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  S1-EP1.1 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการประจ าปี 

แก้ไขครั้งที่ 2 

หน้าที่  3/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลผ่านระบบการประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(e- SAR) 

รายงานผลผ่านระบบการประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(e- SAR) 

B 

สรุปรายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ
รอบท่ี 2 เสนอผู้บริหารและหน่วยงาน

ภายใน ทราบ 

แจ้งเวียนผลการประเมินฯ รอบ 12 เดือน 
(ณ วันที่ 30 ก.ย.) ให้กับหน่วยงานภายใน

ทราบ 

กพร. สนพ. แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 

กพร. สนพ. ตรวจสอบความถูกต้องผลการ
ด าเนินการกับค่าเป้าหมาย 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

C 



 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร  S1-EP1.1 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการประจ าปี 

แก้ไขครั้งที่ 2 

หน้าที่  4/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดกระบวนงาน 

ส านักงาน ก.พ.ร. Site Visit  
ณ ส่วนราชการ 

C 



 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S1 - EP 1.2 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานย่อย สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่                    1/4 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจวิธีการด าเนินงานและสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการ
จัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นแนวทางการน าระบบและเครื่องมือส าหรับการจัดการ
ผลการด าเนินงานมาช่วยในการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การด าเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ การจัดท าร่างตัวชี้วัดและการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด การตรวจสอบและจัดท ารายงาน
สรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้าและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ การประเมินผลและการขอทบทวนผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ และการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3.3 ส านักบริหารกลาง 
3.4 ส านักปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
3.5 ส านักนโยบายไฟฟ้า 
3.6 ส านักอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
3.7 ศูนย์พยากรณ์สารสนเทศพลังงาน 
3.8 กองนโยบายและแผนพลังงาน 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
4.2 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4.3 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 

    4.4 เอกสารอ่ืนๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย
รัฐบาล   นโยบายกระทรวง นโยบายกรม แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ เอกสารงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ 
 4.5 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
 ส่วนราชการประจ าปี 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S1 - EP 1.2 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานย่อย สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่                    2/4 
 

 

5. ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 คณะท างานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ หมายถึง เป็นคณะท างานจัดท าค ารับรองฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน โดยมอีงค์ประกอบ คือ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานคณะท างาน 
รองผอ.สนพ. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นคณะท างาน         
โดยมี กพร.สนพ. เป็นเลขานุการคณะท างาน 
 
 อ านาจหน้าที่ 
 1. พิจารณาและให้ค าแนะน าการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators : KPIs) เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์ของ สนพ. ที่
สามารถวัดผลและก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จได้ โดยทุกเป้าประสงค์มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) แผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สนพ. และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. พิจารณาและให้ค าแนะน าการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template) หรือ
ค าอธิบายตัวชี้วัด ของ  ส านัก/กอง/ศูนย์  ที่สามารถวัดได้และเป็นที่เข้า ใจของบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย  
นิยามความหมายของตัวชี้วัด รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการวัดผล วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  สูตรในการ
ค านวณ หน่วยวัด ความถ่ีในการรายงานและเก็บข้อมูล กระบวนการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 3 พิจารณาและให้ความเห็นเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดของ ส านัก/กอง/ศูนย์ โดย
จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ สนพ. (Performance Indicators) และตัวชี้วัดที่ใช้
วัดกิจกรรมหรืองานของ สนพ. ที่มีความส าคัญหรือส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ (Danger Indicators) รวมถึง
เป้าหมายต่างๆ  ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบการประเมินผล ที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดในแต่ละป ี

 4. พิจารณาและให้ความเห็นหากเป้าประสงค์ที่ ส านัก/กอง/ศูนย์ รับจาก สนพ. ยังไม่ครอบคลุม
ความรับผิดชอบหลัก โดยมีค าแนะน าการก าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนาหรือมุ่งเน้นเพ่ือให้งานตามความ
รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 5. พิจารณาและให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกันผลกระทบภายในต่อการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ 
ส านัก/กอง/ศูนย์ และอาจสร้างตัวชี้วัดที่แสดงถึงการร่วมมือหรือสนับสนุนการท างานระหว่าง ส านัก/กอง/ศูนย์  
เป็นขอ้บังคับให้ชัดเจน 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก ากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
โดยพิจารณาจากรายงานและหรือการน าเสนอผลการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self - Assessment 
Report) ของส านัก/กอง/ศูนย์ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนและถูกต้อง 
และให้ค าปรึกษา แนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 



 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S1 - EP 1.2 
หน่วยงาน  : กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานย่อย สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่                    3/4 
 

 

 7. พิจารณาและให้ค าแนะน ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของปีงบประมาณปัจจุบัน เสนอ ผอ.สนพ.    
เพ่ือทราบและเห็นชอบในการน าไปด าเนินการต่อไป  

 8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ ผอ. สนพ. มอบหมายเพ่ิมเติม และหรือตามที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ 
6. รายละเอียดการด าเนินงาน 
  1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 
  2. แจ้งกรอบการประเมินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 
  3. แจ้งให้หน่วยงานภายใน เสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์กรม  
  4. รวบรวมร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เสนอ รองผอ. สนพ. ที่ก ากับดูแลแต่ละหน่วยงานเพ่ือนพิจารณา
เบื้องต้น 
  5. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ของร่างตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนน ตามท่ีคณะท างานฯเห็นชอบ 
  6. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน 
  7. จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กับ ผอ.ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม  
  8. ติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน เสนอให้ผู้บริหารทราบ 
  9. ติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน เสนอให้ผู้บริหารทราบ 

7. กรอบการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

 จะใช้กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพประจ าปี ที่ใช้ประเมินส่วน
ราชการ โดยจะแบ่งรอบการประเมินเป็น 2 รอบการประเมิน คือ 

 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 

 รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี 
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8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงานที่

จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แบบฟอร์มเอกสารค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

- กพร.พน. - จัดท า
รูปเล่ม

ประจ าปี 

- หน.กพร.
พน. 

2 แบบฟอร์มเอกสารสรุป
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI 
Template) 

- กพร.พน. - จัดท า
รูปเล่ม

ประจ าปี 

- หน.กพร.
พน. 

3 แบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

- กพร.พน. - จัดเก็บ
ในแฟ้ม 

- หน.กพร.
พน. 

4 ตารางสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

- กพร.พน. - จัดท า
รูปเล่ม

ประจ าปี 

- หน.กพร.
พน. 
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จุดเริ่มต้น 

แต่งต้ังคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ สนพ. 

แจ้งกรอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ
ส่วนราชการ 

แจ้งให้หน่วยงานภายใน เสนอร่างตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์กรม 

จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ของ

ร่างตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่า
เปา้หมาย และเกณฑ์การให้

คะแนน  

A 

รวบรวมร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เสนอ รองผอ. สนพ. 
ที่ก ากับดแูลแต่ละหนว่ยงานเพื่อพิจารณาเบื้องต้น 
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A 

เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ และ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ภายใน 

จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง  
ผอ.สนพ.กับ ผอ.ส านกั/ศูนย์/กอง/กลุ่ม 

ติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดอืน เสนอให้
ผู้บริหารทราบ 

ติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน เสนอให้
ผู้บริหารทราบ 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้องค์กรมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
1.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมีอัตราก าลังที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และปริมาณงาน 

2. ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง

ส่วนราชการภายใน สนพ. และการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการของ สนพ.  การรวบรวมปัญหา
อุปสรรคของการแบ่งส่วนราชการน าเสนอผู้บริหาร การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการแบ่งส่วนราชการตามแนวทาง
ของส านักงาน ก.พ.ร. การจัดท าค าขอพร้อมค าชี้แจงประกอบค าขอจัดตั้งส่วนราชการ การน าเสนอค าขอฯ         
ต่อที่ประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมและคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการน าเสนอผลการพิจารณาฯ ต่อปลัดกระทรวง และการน าส่งส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินการ รวมถึงเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา และติดตามผลการพิจาณาของคณะรัฐมนตรี   
และประกาศในราชกิจนุเบกษา 

 3. ความรับผิดชอบ 
 3.1 พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ สนพ. ตลอดจนระบบงานบุคคลให้ทันสมัยรองรับกับ
ยุทธศาสตร์และค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. และให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3.2 พิจารณาก าหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการและองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วน
ราชการภายในสังกัด 
 3.3 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน สนพ. 
 3.4 แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.5 เข้าร่วมประชุมและจัดท าเอกสารค าชี้แจง ประกอบการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน สนพ. 
 3.6 เรียกให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนในสังกัดจัดส่งเอกสารข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินงานอ่ืนๆ แก่คณะท างานและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
4.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4.3 หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในกรม 
4.4 หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติ

คณะรัฐมนตรีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
4.5 หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความ

เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
4.6 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรม พ.ศ. 2551   
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5. ค าจ ากัดความ 
5.1 รมต.พน.   หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
5.2 ปพน.   หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.3 ส านักงาน ก.พ.ร. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
5.4 ส านักงาน ก.พ.  หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
5.6 สนง.กฤษฎีกา หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
5.7 กพร. สป.พน.    หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.8 กพร. สนพ.      หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.9 สลค.  หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  

6. รายละเอียดการด าเนินงาน 
6.1 ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางในการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน สนพ.  น าเสนอให้ ผู้อ านวยการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานพิจาณาให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้แทน ส านัก/ศูนย์/กอง เข้าเป็นคณะท างานฯ 
และมี กพร. สนพ. เป็น ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 

6.3 จัดประชุมชี้แจ้งคณะท างานฯ เพื่อทราบนโยบายแนวทางในการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้าง
ของส่วนราชการ 

6.4 แจ้งส านัก/ศูนย์/กอง วิเคราะห์บทบาทภารกิจ เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ตามหนังสือ ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลว 27 ธ.ค. 2549 

6.5 เสนอวิเคราะห์บทบาทภารกิจ เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ให้ ผู้บริหาร สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6.6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานน าเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้แทนหน่วยงานกลาง ประกอบด้วย ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมเป็นคณะท างาน และผู้อ านวยการ ส านัก/ศูนย์/กอง เป็นคณะท างานฯ 
โดยมี กพร.สนพ. ฝ่ายเลขานุการ  

6.7 จัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือพิจาณาบทบาท
ภารกิจ เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ นโยบาย แผนงานส าคัญของ
รัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 

6.8 เสนอให้ ผู้บริหารเห็นชอบ บทบาทภารกิจ เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการ นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมกับจัดส่งให้ คณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงพลังงาน 
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6.9 เข้าร่วมประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพลังงาน พร้อมชี้แจง บทบาทภารกิจ เหตุผล
ความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วน
ราชการต้องรับผิดชอบ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 

6.10 ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยความเห็นชอบของ รมต.พน. เสนอร่างกฎกระทรวงพร้อมแนบรายงาน
การประชุม คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพลังงาน และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  จัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร.  

6.11 คณะกรรมการ ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็น  
 กรณีเห็นชอบ 
 - ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติให้ปลัดกระทรวงพลังงานทราบ และเพ่ือรายงานรัฐมนตรี 
 - รัฐมนตรี พน. ส่งร่างกฎกระทรวงให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กรณี ส านักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมี

ความเห็นไม่สอคล้องกัน  
   - จัดท าบันทึกความเห็นของกระทรวง และส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา 
   - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และรัฐมนตรี ทราบ 
6.12 คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง 
6.13 ส่วนราชการที่เก่ียวของ เข้าชี้แจงให้ความเห็น ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
6.14 กรณีเห็นชอบ ให้ส่งส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและแจ้งให้ รัฐมนตรี ทราบ 
6.14 กรณีไม่เห็นชอบ ส่งให้ส่วนราชการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
6.15 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 

 7. ตารางบันทกึ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานที่

จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ 
จัดเก็บ 

วิธีการ 
ท าลาย 

ผู้อนุมัติท าลาย 

1 ค าชี้แจงประกอบค าขอปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการ 

กพร.สพน. - จัดท าเป็น
รูปเล่ม 

- ผอ.สนพ. 

2 ร่างกฎกระทรวง กพร.สพน. - จัดเก็บใน
แฟ้ม 

- ผอ.สนพ. 
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เริ่มต้น 

1. ผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางในการปรับปรุง
บทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ 

2. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการภายใน สนพ. 

3. จัดประชุมชี้แจงคณะท างานฯแนวทางในการ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ 

ส่วนราชการ 

4. แจ้งหน่วยงานภายใน สนพ. ทบทวนบทบาท
ภารกิจ และข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง 

พร้อมด้วยเหตุผล/กรอบอัตราก าลงั ตามหนังสือ 
ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว18 ลว 27 ธ.ค. 2549 

5. เสนอผู้บริหาร สนพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

6. แต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

A 
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A 

8. จัดส่งให้คณะท างานปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงพลังงาน 

7. จัดประชุมคณะท างานฯ 
สนพ. 

เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ส่งให้หน่วยงานภายในทบทวน
บทบาทภารกิจ ตามข้อ 4. ใหม ่

10. ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยความเห็นชอบ
ของ รมต. พน. เสนอร่างกฎกระทรวงพร้อมแนบ
รายงานการประชุม คกก. กระทรวงพลังงานและ

ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

9. ประชุมคณะท างาน
ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง

พลังงานเพื่อพิจารณา 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. จดัส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร. 

B 
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สิ้นสุดกระบวนการ 
 

รมต.ส่งร่างกฎกระทรวงให้ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สคก. ตรวจพิจารณา
ร่างกฎกระทรวง  

ส่วนราชการเข้า
ช้ีแจงต่อ 

คกก.กฤษฎีกา 

ส่งให้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และแจ้งให้ รมต. 

เพื่อทราบ 

เห็นชอบ 

ส่งให้ส่วนราชการแกไ้ขปรับปรุง
ร่างกฎกระทรวงตามความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่เห็นชอบ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
ครม. เพื่อทราบ และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

ครม. พิจารณา และสลค. 
แจ้งผลให้ ส.ก.พ.ร./สคก.

และ รมต.ทราบ 

12. คณะกรรมการ
ก.พ.ร. พิจาณา  

กรณีเห็นชอบ 

ส.ก.พ.ร. แจ้งมติให้ปลดักระทรวง
พลังงานทราบและเพื่อรายงาน

รัฐมนตร ี

กรณี ส.ก.พ.ร. และ คกก. พัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 

จัดท าบันทึกความเห็นของ
กระทรวงและ ส.ก.พ.ร.  

เสนอครม. 

B 



          
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร        S1-EP1.4 
หน่วยงาน  :  กพร.สนพ. วันที่ประกาศใช้  9 พ.ค. 61 

เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน แก้ไขครั้งท่ี          3 

หน้าที่                  1/4 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่       

การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ซึ่งรวมถึง การดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 

2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่      
การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือ ได ้และทันเวลา 

3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) 
รวมทั้งการควบคุม ก ากับดูแล ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการ ด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 

2. ขอบเขต 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ได้จัดท าขึ้น โดยยึดถือระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมิน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ 

- การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 
- ข้อมูลรายงานการเงินน่าเชื่อถือ (ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา) สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีระบบ และสม่ าเสมอ 

3. ความรับผิดชอบ 
 คณะท างานควบคุมภายใน สนพ.  โดยมี  ผอ.สนพ. หรือร.ผอ.สนพ.(CCO) ที่ได้รับมอบหมายจาก        

ผอ.สนพ. เป็นประธานคณะท างาน ผู้แทน ส านัก/ศูนย์/กอง เป็นคณะท างาน โดยมี กพร. สนพ.เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สนพ.  ประจ าปีงบประมาณ  
4.2 แบบรายงานระดับหน่วยงานย่อย เป็นแบบรายงานที่ส านักต่างๆจะต้องจัดท ามี 2 แบบ ประกอบด้วย 

 แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) 
 แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) 

4.3 แบบรายงานระดับองค์กร เป็นแบบรายงานที่ สนพ. จะต้องจัดท าม ี5 แบบ ประกอบด้วย 
 แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) 
 แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 ปอ.3-1 แบบติดตาม รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ของงวดก่อนระดับองค์กร 
 แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
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4.4 หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 ส่วนงานย่อย หมายถึง สบก. กนย. ศพส. สปป. สนฟ. สนอ. ตส. กพร. 
5.3 หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อ านวยการส านักส านัก/ศูนย/์กอง/กลุ่มงาน (ตส./กพร.) 
5.5 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 

หน่วยรับตรวจ (สนพ.) จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ 
สนพ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาสินทรัพย์ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ สนพ. 

5.6 สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์ หรือปัจจัยต่างๆ ซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน (สนพ.) หรือท าให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือให้เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 

5.7 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 

5.8 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญว่า เหตุการณ์ใด/เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงความเสี่ยง และหาทางลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

5.9 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย มาตรการ วิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นหรือ
น ามาใช้เพ่ือให้บุคลากรของ สนพ. น าไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการ
สนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม รวมทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจในความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

5.10 สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ สนพ. ที่ใช้ในการบริหารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอก 

5.11 การติดตาม หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

5.12 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่า
มีความสอดคล้องหรือไม่  เพียงใด และการประเมินระบบควบคุมภายใน ที่ก าหนดไว้ว่า             
ยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ 
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6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

 6.1 หน่วยตรวจรับ 
6.1.1 กพร.สนพ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน สนพ. ขึ้น              

เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน สนพ. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และรายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยผู้อ านวยการนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน หรือรองผู้อ านวยการ สนพ. (CCO) ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะท างาน มีคณะท างานประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่มงาน หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ 

6.1.2  จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือชี้แจงระเบียบแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
การประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งทบทวน แบบสอบถาม แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในและการวางแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  

6.1.3 แจ้งให้ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ประเมิน แบบสอบถาม แบบประเมินองค์ประกอบ     
แบบ ปย. 1 และแบบ ปย. 2 ตามแบบ ฟอร์มที่ก าหนด 

6.1.4 ติดตามรวบรวมแบบฟอร์มจาก ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ประกอบด้วย  
(1) แบบ ปย. 1  
(2) แบบ ปย. 2  
(3) แบบสอบถามการควบคุมภายใน  
(4) แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพ่ือน ามาสรุป และวิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ดังนี้  
   (1.) สรุปการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
   (2.) แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
   (3.) แบบ ปอ. 2 รายงานการประเมินประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

  (4.) แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
6.1.5 จัดส่ง แบบ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการ

ประเมินผลการควบคุมภายในแบบ ปอ. 2 รายงานการประเมินประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ. 3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานความถูกต้อง ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอ พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน ออกหนังสือรับรองรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส. ) 

6.1.6 เมื่อได้รับหนังสือรับรองรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส. ) จัดท ารายงานการควบคุมภายใน เสนอให้ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนาม 

6.1.7 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของ สนพ. ให้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะท างานการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของ กระทรวงพลังงาน ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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6.1.8 ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สนพ. รอบ 
6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานให้ ผอ.สนพ. เห็นชอบ และลงนาม พร้อมจัดส่งให้ ฝ่าย
เลขานุการคณะท างานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กระทรวงพลังงาน 

6.1.9 เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อ คณะท างานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ 
กระทรวงพลังงาน 

 

7. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงานที่

จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ 
จัดเก็บ 

วิธีการ 
ท าลาย 

ผู้อนุมัติท าลาย 

1        
2        

 

8. ตารางบันทึก 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

3 9 พ.ค. 2561 ระเบียบการปฏิบัติงาน และ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

กพร. 
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เร่ิมต้น 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน 

จัดประชุมคณะท างานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือชี้แจงระเบียบ
แนวทางการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน และทบทวนแบบสอบถาม แบบ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

แจ้งให้ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน 
ประเมินแบบสอบถาม แบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน และ

แบบ ปย.1 แบบปย.2  

ติดตามรวบรวม แบบสอบถาม        
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน และแบบ ปย.1 แบบปย.2 เพื่อ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป ภาพรวมของ 
สนพ. พร้อมด าเนินการจัดท าแบบ ปอ.1 

แบบปอ.2 และแบบปอ.3  

A 
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A 

จัดส่งแบบแบบสอบถาม  
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมแบบ ปอ.1 

แบบปอ.2 และแบบปอ.3 ให้ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) เพ่ือสอบทานรับรองผล

การด าเนินการควบคุมภายใน (แบบปส.) 

จัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน เสนอ ผอ.สนพ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนาม 

 

จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
ให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และฝ่ายเลขานุการ

คณะท างานฯ ของกระทรวงพลังงาน 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 
เดือน พร้อมรายงานให้ ผอ.สนพ. เห็นชอบ และจัดส่ง
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ของกระทรวงพลังงาน 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน

และรอบ 12 เดือน ต่อคณะท างานฯ  
ของกระทรวงพลังงาน 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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(Performance Audit) 

แก้ไขครั้งที่ :  3   
หน้าท่ี            

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้ทราบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน งาน/
โครงการ  และปฏิบัติถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร มีผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานของส่วนราชการหรือไม่ และผลงานที่ได้ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์หรือไม่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ    
ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย 
 

2. ขอบเขต 
 

 ตรวจสอบการด าเนินงาน ตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณของส่วน
ราชการ หรือเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

3. ความรับผิดชอบ 
 

 ผอ.สนพ.  - อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี และการปรับแผนการตรวจสอบประจ าปี 
- เห็นชอบและสั่งการรายงานผลการตรวจสอบ 

 

 ผู้ตรวจสอบภายใน - วางแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 
 - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
 - รายงานผลการตรวจสอบ 
 - ติดตามผลการตรวจสอบ 
 - รายงานผลการติดตามการตรวจสอบ 
 

4. เอกสารอ้างอิง  
 

 4.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
 4.2  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 
 4.3  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  พ.ศ. 2559 
 4.4 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 
 

5. ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างด าเนินการและ/หรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนงาน งาน/โครงการ  หรือไม่  มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด  โดยให้ความส าคัญกับ
ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และการใช้ทรัพยากร  ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S1 – EP1.5 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การตรวจสอบการด าเนินงาน
(Performance Audit) 

แก้ไขครั้งที่ :  3   
หน้าท่ี            

 
 
 

 5.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 5.3 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
 

 5.4 แผนการตรวจสอบประจ าปี หมายถึง แผนที่จัดท าไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา 1 ปี เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง วันที่ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ 
 

 5.5 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง แผนปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งไดรับมอบหมายให้
ด าเนินการตรวจสอบไดจัดท าขึ้นว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการ
ตรวจสอบใดจึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 5.6 กระดาษท าการ หมายถึง เอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ 
 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดกระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งก าหนดให้
ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการ โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อบ ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สนพ. 
แล้ว 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- ผอ.สนพ. 
- ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

2. การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 

วางแผนการตรวจสอบ โดยก าหนดประเด็น
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางการตรวจสอบ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

3 .  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบ 
 

     3.1 เปิดการตรวจ โดยประสานงานกับ
หน่วยรับตรวจ  
     3.2 ด าเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล สรุปประเด็น
ข้อตรวจพบ และบันทึกข้อมูลในกระดาษ  
ท าการ 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- ผู้ตรวจสอบภายใน 
- หน่วยรับตรวจ 
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กระบวนงานหลัก รายละเอียดกระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

     4.1 รวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการ
ต่างๆ 
     4.2 คัดเลือกข้อมูลที่รวบรวมมาได้  
ส่วนข้อตรวจพบที่มีปัญหา ปฏิบัติดังนี้ 
   - ข้อตรวจพบที่ เป็นปัญหาส าคัญ จะ
รายงานผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ 
 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- ผอ.สนพ. 
- หน่วยรับตรวจ 
- ผู้ตรวจสอบภายใน 

  - ข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาไม่ส าคัญ จะ
ชี้แจงหน่วยรับตรวจเพื่อแก้ไขต่อไป 
     4.3 ร่างรายงาน และปิดการตรวจกับ
หน่วยรับตรวจ 
     4.4 สรุปผลการตรวจสอบ และจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
     4.5 น าเสนอต่อ ผอ.สนพ. เพ่ือรับทราบ 
และ/หรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 
     4.6 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับ
หน่วยรับตรวจ รวมทั้ง  กลุ่มตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงพลังงาน และ สตง. 

  

5. การติดตามผล      5.1 วางแผนและด าเนินการติดตามผล  
     5.2 จัดท ารายงานผลการติดตาม  

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- หน่วยรับตรวจ 
- ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 
7. รายละเอยีดการด าเนินงาน 
 

 7.1 แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ซึ่งมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยง และน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี     
ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 7.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน   
 

       แผนการปฏิบัติงาน เป็นแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าไว้ว่าจะตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการใด 
ในประเด็นการตรวจสอบใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวการตรวจสอบใด โดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง 
นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมของ        
ส่วนราชการมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
ซึ่งมขีั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
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(1) ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ  
 

       เป็นการก าหนดในเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งอาจ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยประเด็น
การตรวจสอบอาจได้มาจากขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ การสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ ข้อร้องเรียน 
หรือจากสถานการณ์ใดๆ ที่ได้รับความสนใจจากส่วนราชการหรือสาธารณชน 
 

       (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 

        ควรก าหนดวัตถุประสงค์ว่าในประเด็นการตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้ดังกล่าวจะตรวจ เพ่ือให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าแตกต่างจากผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้อย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุและข้อเสนอแนะ  
 
       (3)  ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
      

            ควรก าหนดขอบเขตการตรวจสอบที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้
ดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบจะ
ค านึงถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น อัตราก าลัง ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ระยะเวลา งบประมาณ เป็นต้น 
 

       (4)  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ  
 

        ควรก าหนดแนวทางการตรวจสอบให้ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ และมีรายละเอียดเพียงพอที่ท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยสอดคล้องกับขอบเขตการตรวจสอบ รวมทั้งครอบคลุมประเด็นการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง เกณฑ์การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 

 7.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

   7.3.1 เปิดการตรวจสอบ เมื่อก าหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงานของแผนงาน 
งาน/โครงการ แล้ว จะเริ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบ ซึ่งจะเสริมสร้างทัศนคติ และช่วยก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 

  7.3.2 ด าเนินการตรวจสอบ โดยมี  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
 

     (1) รวบรวมข้อมูล  
 

    เป็นการตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

(1.1) ความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ เป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่แสดง
เนื้อหาตามที่ต้องการอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและมาจากแหล่งที่
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น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากบุคคล/แหล่งภายนอกน่าเชื่อถือกว่า
ข้อมูลหลักฐานของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลหลักฐานที่เป็นต้นฉบับน่าเชื่อถือ
กว่าภาพถา่ยส าเนา เป็นต้น 

(1.2) ความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ เป็นข้อมูลหลักฐาน
หรือข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญและตรงตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการสรุปผลการตรวจสอบ 

(1.3) ความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ มีข้อมูลหลักฐานหรือ 
ข้อเท็จจริงในปริมาณหรือจ านวนที่เพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบได้
อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อ้างอิงให้มั่นใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคน
สามารถสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน 

(1.4) ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  เป็นข้อมูลหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่มี
ความทันเวลาในการใช้ประโยชน์และมีสาระส าคัญในการสรุปความเห็น
หรือตัดสินใจ เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

 

     (2) วิเคราะห์และประเมินผล 
 

          เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประเมินผลว่า  ผลของสภาพการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกับแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือควรจะเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานนั้นหรือไม่ หากแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบ
อะไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากอะไร  ซึ่งควรมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร  
 

     (3) สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
 

          เป็นการน าข้อมูลที่วิเคราะห์และประเมินผลได้มาสรุปว่า  จากการตรวจสอบได้
ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ  โดยสรุปเป็นประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง 
ดังนี้  
 

(3.1) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
เปรียบเทียบกับสภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแผนงาน งาน/โครงการ
ที่ตรวจสอบ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เกณฑ์การตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ      

(3.2) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่ เป็นอยู่  (Condition) คือ ข้อเท็จจริงที่ค้นพบในการ
ตรวจสอบ  และได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่า ถูกต้องและมีข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน 

(3.3) ผลกระทบ  (Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับ 
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เนื่องจากสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ผลกระทบอาจเกิดจาก
การด าเนินงานนั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม และเกิดขึ้น 

(3.4) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับ
สิ่งที่เป็นอยู่  โดยได้พิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริง
ใดบ้าง และมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น  ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่
มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  หรือมีระบบการควบคุม
ภายในแต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ก าหนด 

(3.5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  คือ  ขอ้คิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะท า
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  ข้อเสนอแนะจะสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน
ซึ่งกันและกันกับสาเหตุ 

     (4) บันทึกข้อมูลในกระดาษท าการ    
 

      เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ (1) – (3) มาบันทึกไว้ในกระดาษท าการ โดยมี
รายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 7.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

    เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่ึงได้บันทึกไว้แล้วใน
กระดาษท าการมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยส่วนประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เป็นข้อความโดยย่อเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
 

  7.4.1 รวบรวมข้อมูลจากกระดาษท าการต่างๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบไว้ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
 

  7.4.2 คัดเลือกข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดล าดับ ส่วนข้อตรวจพบที่เป็นปัญหา ปฏิบัติดังนี้ 
 

          - ข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาที่มีความส าคัญ จะน าไปรายงานผลการปฏิบัติงานและให้
ข้อเสนอแนะ  
 

          - ข้อตรวจพบที่เป็นปัญหาที่ไม่มีความส าคัญ ควรชี้แจงให้หน่วยรับตรวจน าไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องตอ่ไป 
 

  7.4.3 ร่างรายงานและปิดการตรวจกับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าร่างรายงานขึ้น
ก่อน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงาน แล้วน าไปหารือกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือหารือปัญหาที่
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เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นภายหลัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีที่สุดต่อหน่วยรับ
ตรวจ ท าให้รายงานน าไปสู่การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  7.4.4 สรุปผลการตรวจสอบ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ หลังจากที่ได้หารือกับหน่วยรับตรวจแล้ว  
 

  7.4.5 น าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 
 

  7.4.6 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
กลุ่มตรวจสอบภายในของกระทรวงพลังงาน และ สตง. 
 

 7.5 การติดตามผลการตรวจสอบ  
 

       เป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งข้ันตอนการติดตามผลมีดังนี้ 
 

  7.5.1 วางแผนและด าเนินการติดตามผล 
 

    (1) วางแผนการติดตามผล เป็นการก าหนดวิธีการติดตามผลให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะ
ติดตาม โดยค านึงถึง สาระส าคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนราชการ ระยะเวลาใน
การติดตามผล บุคลากรที่ใช้ในการติดตามผล ซ่ึงควรเป็นผู้ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการนั้นๆ และค่าใช้จ่ายใน
การติดตามผลควรมีความคุ้มค่ากับเรื่องที่จะติดตาม 
 

    (2) ด าเนินการติดตามผล โดยสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามการ 
สั่งการหรือไม่  
 

  7.5.2 จัดท ารายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ  เป็นการติดตามผลตามปกติ โดยรายงานผล
การติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน  
 
8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 
วิธีการ 
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ 
ท าลาย 

1. ตรวจสอบแผนงาน 
งาน/โครงการ 

- ตส. - จัดเก็บในแฟ้ม 
 

- หน.ตส. 

 
9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
 

 



 
กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S1 – EP 1.5 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ :  1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance Audit) 

แก้ไขครั้งที่ :  3   
หน้าท่ี            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A 
 
 
 

   จุดเริ่มต้น 

 

แผนการตรวจสอบประจ าปีก าหนดให้ 
ตรวจสอบแผนงาน งาน/โครงการ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

วางแผนการตรวจสอบ โดยก าหนดประเด็น 
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ 

แนวทางการตรวจสอบ 
 

 

เปิดการตรวจ โดยประสานกบัหนว่ยรับตรวจ 
 

 

ด าเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวบข้อมูล 
วิเคราะห์และประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 

และบันทึกข้อมูลลงในกระดาษท าการ 
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                     A 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

รวบรวมข้อมลูจากกระดาษท าการต่างๆ 
 

 

ร่างรายงานและปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ 
 

 

สรุปผลการตรวจสอบและ 
จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ ์

 

 

ช้ีแจงหน่วยรับตรวจเพื่อแก้ไขต่อไป 
 

 

ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และให้ข้อเสนอแนะ 

 

ไม่ส าคัญ 

ส าคัญ 

น าเสนอ ผอ.สนพ.  
เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณา 

สั่งการตามที่เห็นสมควร 

วางแผนและด าเนินการติดตามผล 
 

จัดท ารายงานผลการตดิตาม 
 

 

จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับ
หน่วยรับตรวจ และกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน กระทรวง และ สตง. 
 

กรณีมีข้อเสนอแนะ 

คัดเลือกข้อมลูที่รวบรวมได ้
โดยเฉพาะข้อตรวจพบท่ีเป็นปญัหา 

สิ้นสุดกระบวนงาน 



 

 

ระเบียบการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหาร

และพัฒนาการพลังงานของประเทศ  รวมทั้งมีภารกิจในการก าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน  ก าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคนน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น  โดยที่มีกฎหมายหลักที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  พระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาด
แคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  และในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการเอง รวมทั้งส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  น้ ามัน  พลังงานทดแทน เป็นต้น มักถูก
ฟ้องร้องเป็นคดีปกครองอยู่เสมอ  ดังนั้น การจัดท าคู่มือการด าเนินเกี่ยวกับคดีปกครองจะใช้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานทางด้านคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ส านวน รวบรวมข้อเท็จจริงจนถึงการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และด าเนินการขอหมายบังคับคดีทางปกครองหรือปฏิบัติตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองภายในระยะเวลาบังคับคดีหรือที่ศาลก าหนด 

 
3. ค านิยาม 
 1. “พรบ.” หมายถึง พระราชบัญญัติ 
  2. “สนพ.” หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  3. “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  4. “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง นิติกร 
 5. “กพช.” หมายถึง คณะกรรมการโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 6. “กบง.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
  7. “ป.วิ.พ.”  หมายถึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานนิติกร  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง ได้รับเรื่อง ผู้อ านวยการส านักมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพร้อมศึกษาประเด็นค าฟ้องโดยละเอียดเพ่ือก าหนดประเด็นข้อพิพาทแห่ง
คดีหรือก าหนดประเด็นค าฟ้อง 
  2. สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา และมอบอ านาจเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการ
ด าเนินคดี 
 3. เจ้าหน้าที่จัดท าค าฟ้องหรือค าให้การ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เก่ียวข้องส่งพนักงาน
อัยการผู้รับมอบอ านาจ  โดยจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองก าหนด  
  4. หลังจากคู่กรณีอีกฝ่ายท าค าให้การแก้ค าฟ้องหรือท าค าคัดค้านแก้ค าให้การแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดท าค า
คัดค้านแก้ค าให้การหรือท าค าให้การแก้ค าคัดค้านแก้ค าให้การอีกครั้งหนึ่งตามค าสั่งและภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนด 
  5. เมื่อศาลก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
 6. ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เจ้าหน้าที่ (อาจ) จัดท าค าแถลงเพ่ิมเติมต่อศาลในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
และยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขออนุญาตร่วมฟังการแถลงคดีของตุลาการผู้แถลงคดีในวันดังกล่าว  
  7. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการพิพากษาคดีตามที่ศาลก าหนด และยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอคัดส าเนา      
ค าพิพากษาคด ี
  8. เจ้าหน้าที่สรุปค าพิพากษา เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา  รวมทั้งรายงานคณะกรรมการต่างๆ ที่ถูกฟ้อง  
เช่น  กพช. หรือ กบง. เพ่ือทราบ 
  9. ในกรณีที่แพ้คดีหรือชนะคดีไม่เต็มตามฟ้อง และไม่ต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่
จัดท าค าอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเพ่ืออุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา
อุทธรณ์ 30 วัน  
  10. ในชั้นอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ (อาจ) ท าค าให้การหรือรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงต่อศาลปกครอง
สูงสุดเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองสูงสุดก าหนด 
  11. ในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุด และวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครอง
สูงสุด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเหมือนกับข้อ 3-6 อีกครั้ง 
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  12. วันพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังค าพิพากษาตามหมายนัดและยื่นค าร้อง
ขอคัดส าเนาค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  และในวันนั้นคดีถึงที่สุด ตามมาตรา 73 วรรคสี่                  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  13. ในการบังคับคดี 
   13.1) ถ้า สนพ. แพ้คดี เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและเสนอความเห็นที่
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลและแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงานศาลปกครองทราบ 
   13.2) ถ้า สนพ. ชนะคดี เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและหากเป็นกรณีที่ศาล
ปกครองพิพากษาให้คู่กรณีช าระเงินหรือส่งมอบเงินแก่ สนพ. เจ้าหน้าที่ต้องยื่นค าร้องต่อศาลปกครองดังกล่าวเพ่ือ
ขอให้ศาลออกค าบังคับและขอหมายบังคับคดีปกครองตามล าดับ 
   13.3) เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชามอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสืบ
ทรัพย์ของลูกหนี้โดยประสานกับส านักบังคับคดีทางปกครองเพ่ือน ายึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค า
พิพากษาขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้ ตามมาตรา 72 วรรคห้า แห่ง พรบ.ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. โดยอนุโลม  
   13.4 เจ้าหน้าที่รับเงินจากการขายทอดตลาดน าส่ง สนพ. และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
 
5. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 5. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร          S1 – EP1.7 
หน่วยงาน  :สนพ. วันที่ประกาศใช้  30 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนของ สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่                     
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของรัฐบาลและเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และส่งเสริม
คุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  
 
2. ขอบเขต 
 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ช่องทางการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรียน การประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง การประสานศูนย์บริการร่วมของกระทรวงพลังงาน     
กองตรวจประเมินผล (กตป.) สป.พน. ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือแจ้งกลับให้
ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งจัดท าสรุปเสนอต่อ
กระทรวงพลังงานทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 
 ผู้ร้องเรียน หมายความว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ 
     ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือ 
     หน่วยงานในสังกัด ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ข้อร้องเรียน หมายความว่า 1 .  เ รื่ องที่ ผู้ ร้ อง เ รี ยน  ร้ อ ง เรี ยน เกี่ ยวกับความบกพร่ อง ใน 
         การปฏิบัติงานความล่าช้าในการด าเนินการ ความโปร่งใส ความ 
         ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือความไม่มีคุณธรรม จริยธรรม 
         ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
     2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ร้องเรียนที่ได้ยื่นหรือส่งต่อ 
        เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัด ส านักงานนโยบายและแผน 
        พลังงาน  
 หน่วยงานภายใน หมายความว่า หน่วยงานระดับ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม สังกัดส านักงานนโยบายและ 
     แผนพลังงาน 
 ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด หมายความว่า ศูนย์รับข้อร้องเรียน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
        2. กองตรวจและประเมินผล (กตป.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
        3. ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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4. องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
   

4.1 คณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  
 องค์ประกอบ 

 

1) ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน   ผู้อ านวยการศูนย์ 
2) รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  รองผู้อ านวยการศูนย์ 

  ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย 
3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน  คณะท างาน 
4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์   คณะท างาน 

  พลังงานและพลังงานทดแทน 
5) ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  คณะท างาน 
6) ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า    คณะท างาน 
7) ผู้อ านวยการส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน   คณะท างาน 

 และพลังงานทดแทน 
8) ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน  คณะท างาน 
9) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน   คณะท างาน 
10) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    คณะท างาน 
11) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
12) ผู้อ านวยการกลุ่มการคลัง     คณะท างาน 
13) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง     คณะท างานและเลขานุการ 
14) ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
อ านาจหน้าที่  ให้คณะท างานมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ของส่วนราชการ 
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3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (Integrity and transparency assessment) ของหน่วยงานภาครัฐ 

4) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
4.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์  

 

มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร ท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์  
มีหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 

 

1) รับและบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน (แบบ รร.1)  
2) พิจารณาจัดส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผน

พลังงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ติดตามความคืบหน้าของข้อร้องเรียนที่ได้รับและบันทึกทุกวันสิ้นเดือน หลังจากส่งเรื่อง

ต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่รับผิดชอบ 
4) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งจัดท าสรุป

เสนอต่อกระทรวงพลังงานทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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5. กระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียนของ สนพ. 

5.1 ข้อร้องเรียนต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุล จะต้องระบุสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อ 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการด าเนินการได้ 

(2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ท่ีถูกร้องเรียน 
(3) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพฤติกรรมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และมีลักษณะเป็นการ

กล่าวหาโดยเลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานเพียงพอที่ท าการตรวจสอบได้ 
(4) ข้อร้องเรียนที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท าการหรืองดเว้นกระท าการอันเป็นการนอกเหนือ

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนต้องการปกปิดชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลของตน ให้ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาดปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

 

5.2 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน มีดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม 
(2) เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนส่งแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน (แบบ รร.1) ไปยังศูนย์ราชการใสสะอาด 
(3) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน (แบบ รร.2 ส่วนแรก) 

และพิจารณาส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบ 
(4) หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และแก้ไข

ปัญหาภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ศูนย์ราชการใสสะอาดบันทึกข้อร้องเรียน โดย 
(4.1) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายบันทึกการรับตามแบบฟอร์มสรุปข้อร้องเรียน (แบบ รร.2) และ

พิจารณาส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 
(4.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจง แก้ไขปัญหา และรายงานผลการด าเนินการ

พร้อมเสนอแนวทางป้องกันปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(4.3) หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ แจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้แก่ ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อม

ทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน (แบบ รร.3) และส่งผลการพิจารณา
ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดทราบ โดยส่งผ่านหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับข้อ
ร้องเรียนของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(4.4) กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดบันทึกข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็น และประมาณก าหนดการระยะเวลาแล้วเสร็จแก่ผู้บังคับบัญชา และศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ระดับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   
ที่รับผิดชอบแจ้งรายงานความคืบหน้าและประมาณก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  กรณีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับข้อร้องเรียนโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาส่งข้อ
ร้องเรียนมายังหน่วยงานในสังกัดส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มโดยตรง ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส าเนาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดทราบในเบื้องต้น เพ่ือติดตามความคืบหน้าต่อไป 
 
6. แนวทางความคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

แนวทางความคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้ถูก
รังแก ข่มขู่ หรือท าร้ายร่างกาย มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

(2) ส่งส าเนาเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ ถ้าเป็นว่ากรณีไม่มีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องทราบ 

(3) ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวฯ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

(4) ถ้าปรากฎว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ด าเนินคดีทาง
อาญา ถ้าปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5) ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็น
พยานหรือการให้ข้อมูลนั้น 

(6) ในการด าเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวน
ในทางลับไดก้ระท าละเมิดต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การกระท าในหน้าที่แม้มิได้กระท าหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

 
 

 

 



 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร          S1 – EP1.7 
หน่วยงาน  :สนพ. วันที่ประกาศใช้  30 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนของ สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่                     
 

 

7. ผังการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ วิธีการ 
 

1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ 

 
1.1 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
1.2 การยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
1.3 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 กล่องรับความคิดเห็น 
1.5 ศูนยข์้อมูลข่าวสาร สนพ. 
1.6 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
1.7 กองตรวจประเมินผล (กตป.) สป.พน. 
1.8 ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 
2. พิจารณาจัดส่งข้อร้องเรียนไปยัง

ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้อง 
(ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใน
สังกัด สนพ./ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงพลังงาน /กองตรวจและ
ประเมินผล (กตป.)/ ศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี/ส านักงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

 
2.1 เรื่องเร่งด่วนเช่นขอความเห็นและต้องการค าตอบมีก าหนดเวลา 

// ด าเนินการภายใน 24 ชม.   
2.2 เรื่องไม่มีก าหนดเวลา // เป็นเรื่องไม่ซับซ้อน /ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 15 วันท าการ 
2.3 เรื่องร้องเรียน/ อุทธรณ์ ค าสั่ง/คดี // เป็นเรื่องที่ซับซ้อน /ด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 

 
3. ติดตามความคืบหน้าของ 

ข้อร้องเรียนที่ได้รับและบันทึก
ทุกวันสิ้นเดือน 

 
3.1 ติดตามสอบถามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านัก/กอง/

ศูนย์/กลุ่ม ภายในสังกัด สนพ./ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน /
กองตรวจและประเมินผล (กตป.)/ ศูนย์บริการประชาชน ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)  

 
4. รวบรวมรายงานผลการ

พิจารณาข้อร้องเรียนของ
หน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้ง
จัดท าสรุปเสนอต่อกระทรวง
พลังงานทราบภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 

 
4.1 รวบรวมรายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัด 

พร้อมทั้งจัดท าสรุปเสนอต่อกระทรวงพลังงานทราบภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 

 
 
 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S1 – EP1.7 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี :  
วันท่ีประกาศใช้ : 30 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียน สนพ. หน้า 1 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีวินิจฉัยไม่เสร็จ 
 
 

ขยายเวลาพิจารณาได้ 
ไม่เกิน 30 วัน 

ศูนย์บริการ
ร่วม 

ไม่เข้าข่าย สนพ. 

ศูนย์รับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข ์ของ

รัฐบาล  1111 

เกี่ยวกับ สนพ. 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน 

ตรวจสอบ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันท าการ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันท าการ 

แจ้งผล 

แจ้งการด าเนินการขั้นต้นแก่ผู้ร้องเรียน
ภายใน 7 วันท าการ 

กลุ่มช่วยอ านวยการและ 
สื่อสารองค์กร สบก. 

ลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรยีน 

เสนอภายใน 3 วัน 

ศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด สนพ. 

คณะท างานศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด สนพ. /หน่วยงาน
ภายใน สนพ. ที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาข้อร้องเรียน 
 

กองตรวจและ
ประเมินผล 

(กตป.) 

ผอ.สนพ. 
พิจารณาสั่งการ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  S1-EP2.1 
หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน 

แก้ไขครั้งที่  

หน้าที่  1/3 

เริ่มต้น 

1. จัดท าประเด็นแนวทางการประเมิน 

2. จัดท ารายละเอียดหลักเกณฑ์ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
พร้อมท้ัง ประกาศ/แจ้งเวียนให้ส่วน

ราชการทราบโดยทั่วกัน 

3. จัดท าตัวช้ีวดัรายบุคคล 

4. ส ารวจ/ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ 
ณ วันท่ี 1 มี.ค./1 ก.ย. เพื่อค านวณ

วงเงิน 3 % รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน เสนอ

หัวหน้าส่วนราชการ 

5. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้กับส่วน

ราชการในสังกัดเงินกันไว้บริหาร 
 

A 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  S1-EP2.1 
หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน 

แก้ไขครั้งที่  

หน้าที่  2/3 

A 

6. แจ้งวงเงินเลื่อนเงินเดือนท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการจัดสรรให้กับ 

ส่วนราชการในสังกัดทราบ รวมทั้งแจ้งให้
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

7. ส่วนราชการด าเนินการประเมนิผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พรอ้มท้ังสรุป
คะแนนผลการประเมิน, ก าหนดรอ้ยละการ
เลื่อนเงินเดือนและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ภายในวงเงินท่ีได้รับการจดัสรร 

8. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน
และผลการเลื่อนเงินเดือนท่ีส่วนราชการใน
สังกัดเสนอมา และรวบรวมเสนอให้หัวหน้า

ส่วนราชการ 

9. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
จัดสรรวงเงนิท่ีกันไว้ให้กับส่าวน

ราชการในสังกัด 

B 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  S1-EP2.1 
หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน 

แก้ไขครั้งที่  

หน้าที่  3/3 

B 

10. แจ้งวงเงินท่ีหัวหน้าส่วนราชการ
จัดสรรให้จากวงเงินท่ีกันไว้ให้กับสว่น
ราชการในสังกัด น าไปบริหารจัดการ

เลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการเพิม่เติม 

11. รวบรวมผลการประเมิน และผลการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ น าเข้าท่ี

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณา 

12. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณา 

13. แจ้งผลการประเมินฯ พร้อมกบัให้ผู้
ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

14. ประกาศรายชื่อผูม้ีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดเีด่น และดมีาก ร้อยละการ

เลื่อนเงินเดือน 

15. จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็น

รายบุคคล 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร S2 – EP 2.2 

หน่วยงาน  : กระทรวงพลังงาน แก้ไขครั้งท่ี    0 

เรื่อง         : การประกันคุณภาพการฝึกอบรม หน้าที่            
 

 

 
1. วัตถุประสงค ์ เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมใหม้ีมาตรฐานสูง มีความคุ้มคา่ต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นแกผู่้เรยีนว่าการ

ฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานที่ยอมรับ และมั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน กระทรวงพลังงานจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพของการฝึกอบรมเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการจดัการฝึกอบรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. ขอบเขต ตรวจสอบกระบวนการจัดฝึกอบรม เป้าหมายการจดัฝึกอบรม รูปแบบวิธีการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพของการฝึกอบรม พร้อมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประกันฯ ของกระทรวงพลังงาน 

3. ความรับผดิชอบ คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน 
4. เอกสารอ้างอิง - ค าสั่ง กระทรวงพลังงาน ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการฝึกอบรม กระทรวง

พลังงาน 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคณุภาพของการฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน 

5. ค าจ ากัดความ การประกันคณุภาพการฝึกอบรม หมายถึง การกระบวนการตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมในทุกข้ันตอน โดย
เปรียบเทยีบระหว่างผลการด าเนนิการฝึกอบรมกับหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ และเกดิประโยชน์สูงสดุ 

6. แผนผังการปฏิบตัิงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 
หน่วยงาน

จัดการฝึกอบรม 
 
 
 

ปพน./คณะท างาน 
PMQA หมวด 5 HR4 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จนกว่าจะมี     
การเปลีย่นแปลง 

หนว่ยงาน
จัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 

ปพน./คณะท างาน 
PMQA หมวด 5 HR4 

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ  ประมาณเดือน
พฤศจิกายนของ
ทุกป ี

หน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 

สป.พน. สนพ. ชธ. 
ธพ. พพ. 
 

- โครงการฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการฝึกอบรม 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 

คณะกรรมการฯ - โครงการฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการฝึกอบรม 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกๆ 6 เดือน 

หน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ - รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพการฝึกอบรม 

ทุกๆ 6 เดือน 

 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

2. ทบทวนและจัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 
 

3. หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม
ด าเนินการจัดการฝึกอบรม
ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

4. ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพ
การฝึกอบรม 

5. จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการ
ฝึกอบรม 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร S2 – EP 2.2 

หน่วยงาน  : กระทรวงพลังงาน แก้ไขครั้งท่ี    0 

เรื่อง         : การประกันคุณภาพการฝึกอบรม หน้าที่            
 

 

 
7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 รายละเอียด 1. คณะท างานพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ เง่ือนไขตามต่างๆ เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. คณะท างานพิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพการฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน โดย
พิจารณารายชื่อคณะกรรมการฯ ถึงความเหมาะสม ภาระงานของแต่ละราย รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

 ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนและจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรม 
 รายละเอียด 1. คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมเพื่อจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ฯ และ

จัดท ารายละเอียดเกีย่วกับหลักเกณฑ์และการตรวจสอบประเมินการประกันคณุภาพการฝึกอบรม รวมถึง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดฝึกอบรม  
2. คณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ และท ารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการ
ตรวจสอบประเมินการประกันคณุภาพการฝึกอบรม รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัด
ฝึกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมด าเนนิการจัดการฝึกอบรมตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ
 รายละเอียด หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานใน พน. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมโดยถือปฏบิัติตาม

หลักเกณฑ์การประกัน  
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพการฝึกอบรมฝึกอบรม
 รายละเอียด คณะกรรมการฯ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการฝึกอบรม โดยพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนนิการ

จัดฝึกอบรมกับหลักการตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตา่งๆ  
 ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพการฝึกอบรม  
 รายละเอียด คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานผลตรวจสอบคุณภาพการฝึกอบรม โดยรวบรวมผลการตรวจสอบรายงานให้

คณะท างานและ Sponser  
 
8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการท าลาย ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 1 สป. พน.     
2 ประกาศกระทรวงฯ 2 สป. พน.     
3 ตารางตรวจสอบฯ 3 สป. พน.     
4 รายงานผล 4 สป. พน.     

 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

     
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2 – EP 2.2 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 

หน้าที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมด าเนินการ
จัดการฝึกอบรมตามประกาศหลักเกณฑ์ 

2. ทบทวนและจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

4. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการฝึกอบรม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

5. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การฝึกอบรม 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

หน้าที่ 1/14 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553   
โดยระเบียบฉบับนี้จะใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบในเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 
 
2. ขอบเขต 
 ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในเรื่องการการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553    
 
3. ความรับผิดชอบ 

1.  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  มีหน้าที่ในการพิจารณาและออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
กาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นและสั่งการเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งพิจารณาขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

2.  ผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดย
ต้องมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบมอบหมายงานการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  ชี้แจงให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานการประเมิน  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองปฏิบัติราชการ ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการ  รวมทั้งประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทุก 3 เดือน 
ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการตามที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
ของคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

3.  ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีหน้าที่สอนงาน  ให้ค าปรึกษา/แนะน าเกี่ยวกับวิธีการท างาน 
ความรู้เกี่ยวกับงาน การประพฤติตน  และวัฒนธรรมองค์การ การเป็นข้าราชการที่ดี  จรรยาบรรณ/จริยธรรม  และ
จัดท าบันทึกรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก 2 เดือน  ตามแบบบันทึกผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของผู้บังคับบัญชา 
และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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4. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ

อีก 2 คน  โดยต้องแต่งตั้งจากข้าราชการที่ มีหน้าที่ในการประเมินผลการทดลอง  โดยประธานกรรมการ ท าหน้าที่
รายงานผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 โดยจะต้องประเมินผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก       
3 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุ  ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ในการด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการที่อยู่ ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในการประสานกับหน่วยงานเจ้าของต าแหน่งเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน  และวิธีการด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละช่วงเวลา และติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ
ด าเนินการตามกิจกรรม  และเวลาที่ก าหนด  จัดเตรียมเอกกสารแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก าหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการนับระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 3 ส่วน ตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด คือ การปฐมนิเทศ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน และจัดท าค าสั่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รวมทั้งส่งส าเนาค าสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการไปยัง
ส านักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันมีค าสั่ง กรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการออกจาก
ราชการ  เนื่องจากมีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

 
4. เอกสารอ้างอิง 

-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
-  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  
-  คู่มือด าเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ.   
- หนังสือที่ พน.0601.2/45 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ

พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
5. ค าจ ากัดความ  
 - ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 คือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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หน้าที่ 3/14 

 
6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 - ข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553  
-  คู่มือด าเนินการเรื่อง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร ส านักงาน 
ก.พ.   
 

ภายใน 
15 วันท า
การ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 - หน่วยงานที่
ข้าราชการบรรจุใหม่
สังกัด 
- ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553  
-  คู่มือด าเนินการเรื่อง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร ส านักงาน 
ก.พ.   
-  บันทึกแจ้งหน่วยงาน
ที่มีข้าราชการบรรจุใหม่
ในการด าเนินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ภายใน 
15 วันท า
การ 

 

ช้ีแจงการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ท าบันทึกแจ้ง
หน่วยงานท่ีมี

ข้าราชการบรรจุใหม ่
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หน้าที่ 4/14 

   
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 

 - หน่วยงานที่มี
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ภายใน 1 
เดือน 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 

 - ผู้บังคับบัญชา 
- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 
 

- แบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

ภายใน 1 
เดือน 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 

- แบบบั นทึ กผลกา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 

หลัง
ปฏิบัติ
ราชการ
ครบ 2 
เดือน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 - สป.พน. 
- ข้าราชการบรรจุใหม่ 
- หน่วยงานที่มี
ข้าราชการบรรจุใหม่ 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553  
 

ภายใน
ระยะเวลา
ทดลอง
ปฏิบัติ
หน้าที่ 
ราชการ 

 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองฯ 

การจัดท าแบบมอบหมาย
งาน 

การบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ครั้งท่ี 1 

การพัฒนาข้าราชการ
ระหว่างทดลองปฏบิัติ

ราชการ 
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 

 - คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ผู้บังคับบัญชา 
- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- แบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
- แ บบ บั น ทึ ก ผล กา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 
- แบบประเมินผลการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ  
(คณะกรรมการฯ) 
- แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
(ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการฯ) 

หลัง
ปฏิบัติ
ราชการ
ครบ 3 
เดือน 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 

- แบบบั นทึ กผลกา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 

หลัง
ปฏิบัติ
ราชการ
ครบ 4
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 

บันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ครั้งท่ี 2  
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หน้าที่ 6/14 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 

- แบบบั นทึ กผลกา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 

หลัง
ปฏิบัติ
ราชการ
ครบ 6
เดือน 

หน่วยราชการที่มี
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ผู้บังคับบัญชา 
- ผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

- แบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
- แ บบ บั น ทึ ก ผล กา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 
- แบบประเมินผลการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ  
(คณะกรรมการฯ) 
- แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
(ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการฯ) 

หลัง
ปฏิบัติ
ราชการ
ครบ 6 
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ครั้งท่ี 3  

ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 
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หน้าที่ 7/14 

 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 

 - หน่วยงานที่มี
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
- ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 
 

- แบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
- แ บบ บั น ทึ ก ผล กา ร
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ (ผู้ดูแล) 
- แบบประเมินผลการ
ทดลองป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ  
(คณะกรรมการฯ) 
- แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
(ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการฯ) 
- ค าสั่งให้ข้าราชการที่มี
ผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ต่ าหว่า
มาตรฐานรับราชการ
ต่อไป 
 

ภายใน 
10 วันท า
การ
หลังจาก
ได้รับแบบ
ประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการ
ที่มีผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานรับราชการ

ต่อไป 
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หน้าที่ 8/14 

 
7. รายละเอียดการด าเนินงาน 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ซึ่งออกตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 ก าหนดว่า “ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และเป็นข้าราชการที่ดีตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.”  ซึ่งกฎ ก.พ. ดังกล่าวก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามระยะเวลาที่
ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุอาจ
ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลา
ต้องไม่เกิน 1 ปี กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีหนังสือที่ พน 0601.2/45 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ขอความ
เห็นชอบ ผอ.สนพ. ในการก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติราชการ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 และข้าราชการหรือ
หนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 64 ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 6 เดือน  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 
เดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาต้องไม่เกิน 1 ปี 

2. การพัฒนาข้ าราชการที่ อยู่ ระหว่ างการทดลองปฏิบัติหน้ าที่ ราชการจะต้องผ่ าน
กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ คือ การปฐมนิเทศ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสัมมนาร่วมกัน ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

เมื่อผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมารายงานตัวที ่กลุ่มบริหารงานบุคคล  และมีหนังสือส่งตัวไป
ปฏิบัติราชการที่หน่วยงานที่สังกัดเรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการด าเนินการทดลองปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการชี้แจงให้ข้าราชการบรรจุใหม่รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
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หน้าที่ 9/14 

 
2. จัดท าบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่เกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนการในการ

ด าเนินการทดลองปฏิบัติราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ.2553 ดังนี้ 

2.1 แจ้งให้หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่ ขอให้ ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ                   
ข้าราชการบรรจุใหม่  ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งฯ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน  เป็นเวลา 6 กรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องให้ทดลองปฏิบัติราชการต่อไป  ให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน 3 
เดือน  เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่เกิน 1 ปี  และในระหว่างที่ข้าราชการบรรจุใหม่อยู่
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง  3  กระบวนการ  คือ  การปฐมนิเทศ  การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2.2 ขอให้หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่แจ้งให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบว่าในระหว่างที่
ข้าราชการบรรจุใหม่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง  3  กระบวนการ  คือ  การ
ปฐมนิเทศ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2.3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ และกรรมการ อีกจ านวน 2 คน  ซึ่งเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับ
มอบหมาย  ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง  เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1    

3. เมื่อหน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ อีกจ านวน 2 คน  ซึ่งเป็นข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการได้รับมอบหมาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง   จะได้
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

4. หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่จัดท าแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตามแบบมอบหมายงานที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
             5.1  รายการมอบหมายงาน ประกอบด้วยภารกิจ งานหรือกิจกรรมของงาน และ เป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน  
                           5.2  รายการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับงานที่มอบหมายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์
ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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                           5.3   มาตรฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนนพฤติกรรม ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50 
: 50 (ส่วนละ 100 คะแนน  โดยมาตรฐานการประเมิน  แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60)  

5. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จัดท าแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)   โดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการจะต้องจัดท าบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติราชการครบ 2  เดือน   เพ่ือประกอบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

6. กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่  และแจ้งให ้ข้าราชการ
บรรจุใหม่เรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ผ่านระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ 
ส านักงาน ก.พ. ที่  เว็บไซต์  http://ocsc.chulaonline.net/ main/MainNewGen.asp และประสานกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือส านักงาน ก.พ. ในการส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน  ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

7.  หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่ ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่   โดยประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 1  เมื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 3 เดือน  และจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการ
ประเมินฯ  ดังนี้ 
                               7.1 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับผู้บังคับบัญชา)    
   7.2 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
   7.3 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับประธานกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
   กลุ่มบริหารงานบุคคล น าผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57  ไม่ว่าผลการประเมินจะต่ ากว่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ) และพิจารณาสั่งการว่าจะให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป หรือมีค าสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการ 
แล้วแต่กรณี  
 

 

 

http://ocsc.chulaonline.net/%20main/MainNewGen.asp
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

หน้าที่ 11/14 

 
 (ก) มีความเห็นไม่ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป จะต้องจัดท าค าสั่งให้ผู้นั้นออก

จากราชการ ภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

(ข) มีความเห็นให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่
ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งส่งแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการคืน          
ให้หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่เก็บไว้ เพ่ือประเมินครั้งที ่2 เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือน  

8. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จัดท าแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)   โดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการจะต้องจัดท าบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติราชการครบ  4  เดือน   เพื่อประกอบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

9. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จัดท าแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)   โดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการจะต้องจัดท าบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 3 เมื่อปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน   เพื่อประกอบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

10. หน่วยงานที่มีข้าราชการบรรจุใหม่ ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่   โดยประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่  2  เมื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือน  และจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการ
ประเมินฯ  ดังนี้ 

10.1 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับผู้บังคับบัญชา)   
10.2 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
10.3 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับประธานกรรมการ
ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  

11. กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าบันทึกพร้อมทั้งหลักฐานในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  ไม่ว่าผลการประเมินจะต่ ากว่าหรือไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานที่ก าหนด  ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ส าหรับประธาน
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) และพิจารณาสั่งการว่าจะให้รับราชการต่อไป หรือมีค าสั่งให้
ผู้นั้นออกจากราชการ หรือให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 3 เดือน (ขยายครั้งท่ี 1) แล้วแต่กรณี  
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

หน้าที่ 12/14 

 
(ก) มีความเห็นให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดรับ

ราชการต่อไป  กลุ่มบริหารงานบุคคลจะต้องจะต้องจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่ก าหนดรับราชการต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

(ข) มีความเห็นให้ออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคลจะต้องจะต้องจัดท าค าสั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการ ภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

(ค) มีความเห็นให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 3 เดือน (ขยายครั้งที่ 
1) แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 
3 เดือน (ขยายครั้งที่ 1) ไม่ว่าผลการประเมินจะต่ ากว่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้รายงานผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ (กรณีขยายเวลาการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เพ่ือพิจารณาสั่งการว่าจะให้รับราชการต่อไป หรือมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
หรือให้ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 3 เดือน (ขยายครั้งท่ี 2) แล้วแต่กรณี  
   (ง) กรณีขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 3 เดือน (ขยายครั้งท่ี 2) ไม่ว่าผล
การประเมินจะต่ ากว่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้รายงานผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตามแบบรายงาน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ว่าจะให้รับราชการต่อไป หรือมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ กรณีมีความเห็นให้ออกจากราชการ กรมจะมีค าสั่งให้ผู้
นั้น ออกจากราชการภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

6. มาตรฐานงาน 
 ด าเนินการจัดท าค าสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดรับราชการต่อไป 
ภายใน 10 ท าการ ภายหลังจากได้รับเอกสารผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ด าเนินการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหมท่ี่ครบถ้วน 
 
7.  การติดตามประเมินผล 

-   
 
 
 
 



13 
 

     
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

หน้าที่ 13/14 

 
8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย
เอกสาร 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แบบมอบหมายงานการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 บค.     

2 แบบบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับ
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ) 

 บค.     

3 แบบประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

 บค.     

4 แบบประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส าหรับ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

 บค.     

5 แบบรายงานการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (ส าหรับประธาน
กรรมการ ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

 บค.     

6 แบบรายงานการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (ส าหรับประธาน
กรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

 บค.     

7 แบบรายงานการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ กรณีขยายเวลาการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 บค.     
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2-EP2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

หน้าที่ 14/14 

 
9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่  วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    
 
 



   เริ่มต้น 

     
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S2 – EP 2.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 
วันที่ประกาศใช้ : 22 พ.ค. 60 

เรื่อง : การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
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ช้ีแจงการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานท่ีมี
ข้าราชการบรรจุใหม ่

ส่วนราชการในสังกัด มีข้าราชการบรรจุใหม ่

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ 

การจัดท าแบบมอบหมายงาน 

การบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ครั้งท่ี 1 

การพฒันาข้าราชการระหวา่งทดลอง
ปฏิบตัิราชการ 
-    การปฐมนิเทศ 

 -    การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 -    การอบรมสมัมนาร่วมกนั 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัตริาชการ ครั้งท่ี 1 

บันทึกผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ ครั้งท่ี 2  

บันทึกผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ ครั้งท่ี 3  

1 



   สิ้นสุดกระบวนการ 

  สิ้นสุดกระบวนการ 
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ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 

1 

ผลการปฏิบตัิงานไมต่่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

ผลการปฏิบตัิงาน 

ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่
ราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานรับราชการต่อไป 

ส่งส าเนาค าสั่งให้ ส านักงาน ก.พ. 

ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ 

ผลการปฏิบตัิงานต า่กวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 

ผลการปฏิบตัิงานไม ่

ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

จัดท าค าสั่งให้ออกจากราชการ 

ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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1.  วัตถุประสงค์ 
คู่มือกระบวนการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

สารบรรณรับ-ส่ง ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ส านักบริหารกลาง   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้เป็น
แนวทางในการให้บริการลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย ทันตามก าหนดเวลา  
และผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
2.  ขอบเขต 

-   บริการลงทะเบียนรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ในฐานะสารบรรณกลาง 
ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ส านักบริหารกลาง   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 -   พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ คัดแยกหนังสือ   หาข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการ 
ของผู้บริหาร   เพ่ือส่งเรื่องไปยังบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3.  ค าจ ากัดความ   

-   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์    หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการผ่าน 
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรม http://saraban.egov.go.th   (เป็นโปรแกรม
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (สรอ.)  จากการประสานงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน     
โทรศัพท์  0894998586 

-   หน่วยงานภายใน     หมายถึง หน่วยงานภายในสังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไป ส านักบริหารกลาง 
                                              ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

-   หน่วยงานภายนอก  หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภายนอกส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน /    
                                         หนว่ยงานภาคเอกชน / บุคคลภายนอก 
-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  หน่วยงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ส่งเรื่องไปให้เพ่ือด าเนินการตาม 
                                         ค าสั่งการ 

4.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง : ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับให้การปฏิบัติงาน 
                                            เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
                                            พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป :ควบคุม   ก ากับ การปฏิบัติงานรับ - ส่งหนังสือ พิจารณา 

             กลั่นกรองเรื่อง   เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการสั่งการของ 
              ผู้บริหาร 
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- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    :  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
                                    โดยปฏิบัติงานรับ- ส่งหนังสอืตามขั้นตอนกระบวนงานรับ- 
                                    ส่งหนังสือที่ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
                                     ด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ - ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
         ลงทะเบียนรับหนังสือ  
         เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (สารบรรณกลาง)  
             -  รับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอกส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

-  คัดแยกประเภทและความเรง่ด่วนของเอกสาร      พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถว้นของ หนังสือ 
- ประทับตรายางและออกเลขรับ ลงวันที่เวลารับเอกสารในเอกสาร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก 
   นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และบันทึกเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
   ตามขั้นตอนดังนี้ 
   - เปิดโปรแกรม    http://saraban.egov.go.th 
   - พิมพ์รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ ซ่ึงจะใช้เวลาลงรับฉบับละประมาณ 2 นาที  
     ซึ่งระยะการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเป็นโปรแกรมคนละโปรแกรม และมีการบันทึกข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น 
   -  ส่งเรื่องให้บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นงานประจ าของหน่วยงานนั้น และมิใช่เป็นเรื่อง 

                 นโยบาย หรือเรื่องส าคัญ โดยผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ส่งผ่านหน้าจอ) และจะส่ง 
                 หนังสือฉบับจรงิตามไป ซึ่งการส่งเรื่องโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งเรื่องได้รวดเร็ว 
                 และสามารถค้นหาติดตามเรื่องได้  และหนังสือที่นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวจะเสนอผู้บริหารสั่งการ 
  -  รับแฟ้มเอกสารจากผู้บริหารโดยคัดแยกหนังสือตามค าสั่งการ เพ่ือส่งไปยังบุคคล /หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / (ส่งผ่านหน้าจอ) และจะส่งหนังสือฉบับจริงตามไป
โดยเร็ว   กรณีที่มีการสั่งการไปยัง หน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน จะด าเนินการถ่ายเอกสาร และ
จัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปให้หน่วยงานตามค าสั่งการ 

      หมายเหตุ 
 -  กรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งมีระยะเวลาก าหนดไว้ในหนังสือ หากผู้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องติด 
             ราชการส าคัญ จะไม่รอเสนอเรื่องไว้ โดยจะเสนอผู้แทนพิจารณากลั่นกรองเรื่อง หรือลงนามหนังสือแทน 

-  กรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งมีระยะเวลาก าหนดไว้ในหนังสือ จะน าหนังสือไปให้บุคคล / หน่วยงานที่ 
   เกี่ยวข้องทราบก่อนการส่งหนังสือฉบับจริงตามไป 
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ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
- พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เป็นปัญหาหรือข้อสงสัย เพื่อตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปกติได้

ด าเนินงานต่อไป 
-    เสนอความเห็นโดยการตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้อง / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นต่อ 
     ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  

ผู้บริหาร    
-  พิจารณาสั่งการ ไปยังบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
   (บันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร) และส่งหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณตามหน่วยงานที่สั่งการ 
 

6.  มาตรฐานงาน 
-  ร้อยละของจ านวนเอกสารที่รับเข้า-ส่งออกที่ด าเนินการครบถ้วน (จ านวนฉบับ) 
     แล้วเสร็จฉบับละภายในเวลา 1 นาที 
-  เรื่องที่มีก าหนดระยะเวลา ต้องด าเนินการส่งให้บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันภายในระยะเวลา 

                 ที่ก าหนดไว้ในหนังสือ/ เอกสาร 
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ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (สารบรรณกลาง) 

- รับหนังสือจากส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ที่ผู้บริหารได้ลงนามแล้ว 
- พิจารณาตรวจสอบ(ความถูกต้องครบถ้วน)ในการจัดส่งเอกสาร 
- ลงทะเบียนเลขที่หนังสือออก โดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- จัดส่งภายนอก ทางไปรษณีย์ และโดยพนักงานน าส่ง 

 
7.  การติดตามประเมินผล 

-  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยผู้อ านวยการส านัก   
              บริหารกลาง   
 
8.  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
       -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 
        -  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
        -  พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
        -  คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หน่วยงานต่างๆ 

งานสารบรรณกลาง หนา้ห้อง ผอ.สนพ./รอง/ 
ผอ.ส านกั/กอง/กลุ่มงาน 

ผอ.สนพ./รอง/ผอ.ส านกั/ 
กอง/กลุ่มงาน 
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เอกสาร 

คดัแยกประเภท 

และความเร่งด่วนของเอกสาร 

ประทบัตรายางและออกเลขรับ 

ลงวนัท่ี/เวลารับเอกสาร 

คน้เร่ืองเดิม 

ระบบสารบรรณฯ 

มีเร่ืองเดิม 

วิเคราะห์เร่ืองและประทบัตรา 
แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

บนัทึกขอ้มูล 

จดัเรียงเอกสารใส่แฟ้ม 

- เร่ืองด่วน 

- เพื่อพิจารณา 

- เพ่ือแจง้ผุเ้ก่ียวขอ้ง 

รับแฟ้มเอกสารท่ีลงนามแลว้ 
น าส่งหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ/ด าเนินการ 

มี ไม่มี 

 
บนัทึกขอ้มูล 

       เอกสาร 

ลงนาม 

ระบบสารบรรณฯ 

น าเสนอผุบ้ริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 

ตรวจสอบ/ 
คดัแยกแฟ้มคืน 
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

หน่วยงานต่างๆ 
งานสารบรรณ/ส านกั/กอง/ศูนย/์กลุ่มงาน หนา้ห้อง ผอ.สนพ./รอง/ 

ผอ.ส านกั/กอง/กลุ่มงาน 
ผอ.สนพ./รอง/ผอ.ส านกั/ 

กอง/กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนงาน เลขท่ีเอกสาร : S3-EP3.1 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี : 2 
วันท่ีประกาศใช้ : 

เรื่อง : การรับ – สง่ หนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส ์

หน้า 2 

น าส่งเจา้หนา้ท่ีสารบรรณ/
ส านกั/กอง/ศูนย/์กลุ่มงาน 

พิจารณา/ตรวจสอบ/ด าเนินการ 

 

ลงนาม 

เสนอลงนาม 

ร่าง/พิมพ ์

จดหมาย/ค  าสัง่ 

ลงทะเบียน 

ออกเลขท่ีหนงัสือส่งออก 

สารบรรณกลาง 

ระบบสารบรรณฯ 

 

 

จดัส่ง 

จดหมายไปรษณีย ์

เอกสาร 
ส่งโดยเจา้หนา้ท่ี 

ภายนอก 
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หน่วยงานต่างๆ 

งานสารบรรณกลาง/ส านกั/กอง/ศูนย/์กลุ่มงาน หนา้หอ้ง ผอ.สนพ./รอง/ 
ผอ.ส านกั/กอง/กลุ่มงาน 

ผอ.สนพ./รอง/ผอ.ส านกั/ 
กอง/กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 กระบวนงาน เลขท่ีเอกสาร : S3-EP3.1 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งท่ี : 2 
วันท่ีประกาศใช้ : 

เรื่อง : การรับ – สง่ หนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส ์

หน้า 3 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

ในการจดัส่งเอกสาร 

ลงทะเบียน 

ออกเลขท่ีหนงัสือส่งออก 

 

ระบบสารบรรณฯ 

จดหมายไปรษณีย ์

เอกสาร 
ส่งโดยเจา้หนา้ท่ี 

 

 

จดัส่ง 
ภายนอก 

เอกสาร 
       เอกสาร 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  S3-EP3-P3.2 

หน่วยงาน  :  สนพ.  วันที่ประกาศใช้ :    
เรื่อง  :  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน หน้าท่ี           1 

 

 

1. วัตถุประสงค ์   

 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 
 

2.   ขอบเขต  

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน ในส่วนที่ สนพ. 
รับผิดชอบ ตั้งแต่การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ จนถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. ความรับผิดชอบ   

  ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน (ศพส.) 
 

4. เอกสารอ้างอิง   
  ไม่มี  
 

5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 ศพส. หมายถึง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 

 5.2 ผศ.ศพส. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 

 5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โปรแกรมส าเร็จรูป 

 5.4 IT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 

 5.5 CIO หมายถึง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 

 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศพส. 1. การประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจฯ IT ของ 

สนพ. 
ทุกส านัก/ศนูย์/กอง วาระการประชุม รายงานการ

ประชุม และแบบฟอร์มค าขอตั้ง
งบประมาณดา้น IT 

ศพส. 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน 

CIO ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงพลังงาน 

วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

ศพส. 3. การขอตั้งงบประมาณดา้น IT ของ สนพ. - ค าขอตั้งงบประมาณด้าน IT ของ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  S3-EP3-P3.2 

หน่วยงาน  :  สนพ.  วันที่ประกาศใช้ :    
เรื่อง  :  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน หน้าท่ี           2 

 

 

สนพ. 

ส านัก
งบประมาณ 

4. การประชุมคณะอนุกรรมาธกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ กองทุน 
และเงินทนุหมุนเวียน 

CIO สนพ. ศพส. และกอง
นโยบายและแผนพลังงาน 

แบบฟอร์มแสดงสรุปและ
รายละเอียดประกอบการ

พิจารณา 
ศพส. 5. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ส านักงาน 
ศพส. และส านักบริหารกลาง 

(กลุ่มการคลัง) 
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 7.1 การประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจฯ IT ของ สนพ. 
  คณะท างานหรือผู้แทนแต่ละส านัก/ศูนย์/กอง ส ารวจความต้องการด้าน Hardware ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุค เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ด้าน Software ได้แก่ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ 
รวมทั้งโครงการด้าน IT ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และการพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยที่ประชุมจะพิจารณาค าขอ
งบประมาณทั้งปี ซึ่งจะประกอบด้วยการพิจารณาทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณด้าน IT จาก
คณะท างานกลุ่มภารกิจฯ IT ของ สนพ.  
 7.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน 
  คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย CIO ของทุก
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน โดย CIO สนพ. และ ศพส. ด าเนินการชี้แจงงบประมาณด้าน IT ของ สนพ. ทั้ง
เงินในและนอกงบประมาณกับคณะกรรมการฯ 
 7.3 การขอตั้งงบประมาณด้าน IT ของ สนพ. 
  ศพส. เป็นผู้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณด้าน IT ของ สนพ. ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เพ่ือขอ
ตั้งงบประมาณด้าน IT ของ สนพ. จากเงินงบประมาณประจ าปี เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และอ่ืนๆ  
 7.4 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุน
หมุนเวียน 
  คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน โดย 
CIO สนพ. ศพส. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณด้าน IT ของ สนพ. เฉพาะส่วนของเงินงบประมาณ 
 7.5 การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
  7.5.1 ตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
  7.5.2 ตรวจสอบราคาตลาดของครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อแต่ละรายการ 
  7.5.3 จัดท า TOR คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการ 
  7.5.4 ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  S3-EP3-P3.2 

หน่วยงาน  :  สนพ.  วันที่ประกาศใช้ :    
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  7.5.5 ตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ เทียบกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และก ากับดูแล
การติดตั้ง 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี / ตามรอบเวลา 

จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งและสามารถใช้งานได ้
 

8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - ศพส. 
สบก. 

1 ปี Hard Copy - - 
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  S3-EP3-P3.2 

 หน่วยงาน  : สนพ. แก้ไขครั้งที่     
วันที่ประกาศใช ้:    

 เรื่อง : การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน หน้าที่      1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมคณะท ำงำนกลุ่มภำรกิจฯ 
IT ของ สนพ. พิจำรณำงบ IT 

เริ่มต้น 

ไม่ถูกต้อง 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงและพิจำรณำ
งบ IT กับคณะกรรมกำรบรหิำรและ

จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงพลังงำน 

จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณด้ำน IT 
ของ สนพ. 

เข้ำร่วมประชุมชี้แจงงบ IT กับคณะ
อนุกรรมำธิกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

รัฐวิสำหกิจ กองทุน และเงินทุน
หมุนเวียน 

ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

กำรติดตั้งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ส ำนักงำนใหส้ำมำรถใช้งำนได ้

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.1 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

1. วัตถุประสงค ์
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของ สนพ. 
2. ขอบเขต 

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการในการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
สนพ. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ สนพ. และแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
3.3 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  และติดตามประเมินผล   
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
พลังงาน และกลุ่มติดตามและประเมินผล  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
4.2 นโยบายรัฐบาล 
4.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
4.5 ยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.6 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. และ 
4.7 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านมาของ สนพ. 
4.8 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ สนพ. 
4.9 รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผอ.กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 ผศ.ศพส. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
5.5 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล 
5.6 ผ.ยธ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.7 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.8 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.1 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล - พน. 

- ผอ.ส านัก/
กอง/ศูนย์/
กลุ่ม 
- ตต. 
- กพร. 

- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
- นโยบายรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
- แผนยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ.  
- รายละเอียดแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีที่ผ่านมา 
- รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่ผ่านมา 

ยธ. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือ
พิจารณาร่างกรอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในเรื่องของ
แผนงาน/โครงการงบประมาณ
และตัวชี้วัด 

คณะท างานฯ รายงานการประชุมคณะท างานฯ 

ยธ. สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประธาน
คณะท างานฯ 
ผอ.กนย. 

ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ยธ. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอา
กลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ยธ. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

ผศ.ศพส. 
ผอ.กนย. 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.1 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

7. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7.1 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 - แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - นโยบายรัฐบาล 
 - ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
 - แผนยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
 - แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ.  
 - รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 - รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 

  - รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านมา 
 7.2 ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือทบทวน ประเมินแผนงาน/โครงการเป็นไปตามการจัดสรรตัวชี้วัดและ

ระยะเวลา ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านมา และพิจารณา
ปรับแนวทางการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการของแต่ละ
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และร่างกรอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 7.3 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาการประชุมคณะท างานฯ มาสรุปและจัดท า
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งให้กับแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาแก้ไข ก่อนน ามาปรับปรุง เพ่ือ
จัดส่งให้กับผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 7.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ เพ่ือจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ให้กับกระทรวงพลังงาน และส่งให้กลุ่ม กพร. ใช้ส าหรับจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม และกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือก าหนด KPI รายบุคคลในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 7.5 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยจัดท าเป็นหนังสือเวียนให้กับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทราบ
และถือปฏิบัติ และลงในเว็บไซโของ สนพ. 
8. ตารางบันทึก 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

     
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.1 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ.  

หน้า 1 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวน
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.2 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

1. วัตถุประสงค ์
 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของ สนพ.  
 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี      
ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของ สนพ. เพ่ือให้
ได้แผนงบประมาณมีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ สนพ. และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
3.3 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประสานงานและติดตามประเมินผล   
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารกลาง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
4.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
4.3 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. 
4.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
4.5 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ สนพ. 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผอ.กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล 
5.5 ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.6 บย. หมายถึง กลุ่มบริหารยุทธศาตร์พลังงาน 
5.7 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 

 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.2 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูล 
- ส านักงบประมาณ 
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- พน. 
- ผอ.ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 
- บย. 
- ตต. 
 

- นโยบายรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ.  
- ข้อมูลรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
- ผลการติดตามการด าเนินงานตาม 
สงป.301 
- รายละเอียดแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ยธ. ประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ  

คณะท างานจัดท า
แผนฯ 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ 

ยธ. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้
น าเอากลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้
ด าเนินการในขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

ร่างแผนงบประมาณ 

ยธ. จัดส่งให้ บย. เพ่ือจัดท าค า
ของบประมาณ 

ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 

แผนงบประมาณท่ีผ่านความเห็นชอบ 

 
7. กระบวนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
 7.1 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 

 - ข้อมูลรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ผ่านมา จากกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์พลังงาน 
 - ผลการติดตามการด าเนินงานตาม สงป.301 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 7.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพ่ือทบทวน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมาและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดเป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงานผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 

 7.3 เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ  
 7.4 จัดส่งแผนงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบให้กับกลุ่มการคลัง เพ่ือใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีต่อไป 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.2 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนงบประมาณ
ประจ าปี 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

     
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.2 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : แผนงบประมาณประจ าปีของ สนพ.   

หน้า 1 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวน
การวางแผนปีที่ผ่านมา 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาแผนงบประมาณ 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

ส่งให้ บย. 

ไม่เห็นชอบ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

1. วัตถุประสงค ์
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ 

สนพ. 
2. ขอบเขต 

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
ของ สนพ. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง ยุทธศาสตร์ สนพ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
3.3 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  ประสานและติดตามประเมินผล   
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารกลาง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
4.2 นโยบายรัฐบาล 
4.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4.4 สถานการณ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
4.6 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านมาของ สนพ.  
4.7 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. 
4.8 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งทั้งภายนอกและภายในของ สนพ. 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผอ.กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 ผศ.ศพส. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
5.5 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล 
5.6 ผ.ยธ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.7 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5.8 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 

 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล - พน. 

- ผอ.ส านัก/
กอง/ศูนย์/
กลุ่ม 
- ตต. 
- กพร. 

- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
- นโยบายรัฐบาล 
- สถานการณ์พลังงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านมาของ 
สนพ.  
- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตาม
แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. 
- ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งท้ัง
ภายนอกและภายในของ สนพ. 
- รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีที่ผ่านมา 

ยธ. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น ฯ  เ พ่ื อ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

คณะท างานฯ รายงานการประชุมคณะท างานฯ 

ยธ. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น ฯ  เ พ่ื อ
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

คณะท างานฯ รายงานการประชุมคณะท างานฯ 

ยธ. สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประธาน
คณะท างานฯ 
ผอ.กนย. 

ร่างแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

ยธ. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอา
กลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

ร่างแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

ยธ. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
ของ สนพ.  

ผศ.ศพส. 
ผอ.กนย. 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

 
 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

 
7. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
 7.1 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 - แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - นโยบายรัฐบาล 
 - สถานการณ์พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 - ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
 - แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านมาของ สนพ.  
 - รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 
 - ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. 
 - ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งทั้งภายนอกและภายในของ สนพ. 

 7.2 ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือทบทวน และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จาก
ผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของ สนพ. สถานการณ์พลังงานปัจจุบัน ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และประสานให้ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

 7.3 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาการประชุมคณะท างานฯ และแผนปฏิบัติราชการ
สี่ปีของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มาสรุปและจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. เพ่ือส่งให้กับผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ 
 7.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ เพ่ือจัดส่งแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้กับ
กระทรวงพลังงาน และส่งให้กลุ่ม กพร. ใช้ส าหรับจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
 7.5 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยจัดท าเป็นหนังสือเวียนให้กับส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทราบและ
ถือปฏิบัติ และลงในเว็บไซด์ของ สนพ. 
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

     
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.3 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้า 1 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวนและ
ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือ
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

สรุปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

กระทรวงพลังงาน กพร. สนพ. 

ไม่เห็นชอบ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.4 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VFM) 

 

หน้าท่ี  
 

1. วัตถุประสงค ์
 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (VFM) ของ สนพ. 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VFM) ของ สนพ. เพ่ือให้ได้รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจที่จะเป็นการประเมินว่า
การปฏิบัติภารกิจของ สนพ. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐมากหรือ
น้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นพียงใด และเป็นแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของ สนพ. ในปีต่อไป 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
3.3 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  ประสานงานและติดตามประเมินผล   
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารกลาง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 เอกสารค าของบประมาณประจ าปี 
4.2 เอกสารประกอบค าชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ สนพ. 
4.3 รายงานประจ าปี สนพ. 
4.4 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
4.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
4.6 รายงานผลการค านวณต้นทุนประจ าปีงบประมาณ 
4.7 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแผนการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 
4.8 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เล่มคาดแดง) ส านักงบประมาณ 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 สงป. หมายถึง ส านักงบประมาณ 
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผอ.กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล 
5.5 ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.6 บย. หมายถึง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
5.7 กค. หมายถึง กลุ่มการคลัง 
5.8 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5.9 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 

 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.4 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VFM) 

 

หน้าท่ี  
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล - ส านัก

งบประมาณ 
- ผอ.ส านัก/
กอง/ศูนย์/
กลุ่ม 
- ตต. 
- กพร. 
- กค. 

- เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(เล่มคาดแดง) ส านักงบประมาณ 
- เอกสารค าของบประมาณประจ าปี 
- เอกสารประกอบค าชี้แจงเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ สนพ. 
- รายงานประจ าปี สนพ. 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สนพ. 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
-รายงานผลการลดต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 

ยธ. วิเคราะห์และจัดท ารายงาน ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 

ร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจ 

ยธ. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ  คณะท างาน
จัดท าแผนฯ 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ 

ยธ. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอา
กลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

ร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจ 

ยธ.  จัดส่งรายงาน ที่ผ่านความ
เห็นชอบให้ สงป. 

ผอ.สนพ. รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VFM) 

ยธ. เผยแพร่รายงาน  ผศ.ศพส. 
ผอ.กนย. 

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ  (VFM) ที่ ผ่ านความ
เห็นชอบ 
 
 

 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.4 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VFM) 

 

หน้าท่ี  
 

7. กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (VFM) 
 7.1 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  - เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เล่มคาดแดง) ส านักงบประมาณ จากส านักงบประมาณ 
  - เอกสารค าของบประมาณประจ าปี จากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
  - เอกสารประกอบค าชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ สนพ. จากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
  - รายงานประจ าปี สนพ. จากกลุ่มยุทธศาสตร์พลังงาน 
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ จากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 

 - รายงานผลการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ จากกลุ่มการคลัง. 
 - ผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จากกลุ่มติดตามประเมินผล 
7.2 วิเคราะห์และจัดท ารายงาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ลงในแบบฟอร์มเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าใน

การปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ การก าหนดผลผลิตเพ่ือการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงาน การก าหนดตัวชี้วัดและการ
พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล การพิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ การก าหนดสูตรการ
ค านวณตัวชี้วัดในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ และสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ และน ามาประมวลเป็นร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 

 7.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพื่อทบทวนและพิจารณาแบบฟอร์มเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจ และร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 7.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ  
 7.5 จัดส่งรายงาน ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ให้ สงป. 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART)  
 7.5 เผยแพร่รายงาน โดยจัดท าเป็นหนังสือเวียน และลงในเว็บไซด์ของ สนพ. 
8. ตารางบันทึก 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานการ
ประเมินความ
คุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

     

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.4 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติภารกิจ (VMF)  

 

หน้า 1 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าร่าง
รายงานการประเมินความคุ้มค่าใน

การปฏิบัติภารกิจ (VMF)  

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดส่งให้ สงป. 

ไม่เห็นชอบ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP 4.5 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

1. วัตถุประสงค ์
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายงาน

การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนพ. 
 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการในการด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนพ. เพ่ือให้ได้รายงานการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณที่จะเป็นการประเมินว่าการจัดท างบประมาณของ 
สนพ. เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) โดยตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณของส านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  

 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
3.3 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  และติดตามประเมินผล   
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
พลังงาน และกลุ่มติดตามและประเมินผล  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4.3 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
4.4 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
4.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
4.6 เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
4.7 แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.8 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.9 รายงานการสอบทานของ ค.ต.ป. กระทรวงพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 
4.10 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและรายงานแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ 
4.11 รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
4.12 รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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4.13 รายงานสถานภาพการจัดท าและพัฒนาระบบ Back Office และ Front Office ของ สนพ. 
4.14 รายละเอียดเว็บไซต์ของ สนพ. 
4.15 รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐประจ าปีงบประมาณ 
4.16 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
4.17 แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) และสมรรถนะรายบุคคล(Competencies)  
4.18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการทั่วไป 

และลูกจ้างประจ า ของ สนพ.  
4.19 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 ผอ.กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 คณะท างานจัดท าแผนฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  และ

ติดตามประเมินผล 
5.4 ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.5 กค. หมายถึง กลุ่มการคลัง 
5.6 บค. หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.7 พค. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
5.8 บย. หมายถึง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
5.9 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.10 ตส. หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5.11 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5.12 ผ.ยธ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.13 สงป. หมายถึง ส านักงบประมาณ 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจัดท ารายงาน และรวบรวม
เอกสาร/ข้อมูล  

- กค. 
- บค. 
- พค. 
- ยธ. 
- บย. 
- ตต. 
- ตส. 
- กพร. 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
- เอกสารค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
- แผนยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ.  
- รายงานสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนส่วนส่วนเสียของ 
สนพ. 
- รายงานการสอบทานของ ค.ต.ป. 
กระทรวงพลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ 
- รายงานการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้
ผลผลิตหลัก 
- รายงานแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปี 
- รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 
- รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
- รายงานสถานภาพการจัดท าและ
พัฒนาระบบ Back Office และ Front 
Office ของ สนพ. 
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- รายละเอียดเว็บไซต์ของ สนพ. 
- รายงานการประเมินความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจของรัฐประจ าปี
งบประมาณ 
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
- แบบแสดงภาระงานรายบุคคล 
(Workload) และสมรรถนะรายบุคคล
(Competencies)  
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
พนักงานราชการทั่วไป และ
ลูกจ้างประจ า ของ สนพ.  
- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ยธ. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 

ร่างรายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ยธ. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ คณะท างาน
จัดท าแผนฯ 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ 

ยธ. จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่าน
ความเห็นชอบ ให้ส านัก
งบประมาณ 

ผอ.สนพ. รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณทีผ่่านความเห็นชอบ 

ยธ. น าข้อมูลเข้าระบบการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณของ สงป.  

ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 

รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านความเห็นชอบ 

ยธ.  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 

รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบ 
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7. กระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

(PART) 
7.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายงานและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูล ประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
- เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- แผนยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ.  
- รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนส่วนส่วนเสียของ สนพ.  
- รายงานการสอบทานของ ค.ต.ป. กระทรวงพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ผลผลิตหลัก 
- รายงานแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปี 
- รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- รายงานสถานภาพการจัดท าและพัฒนาระบบ Back Office และ Front Office ของ สนพ. 
- รายละเอียดเว็บไซต์ของ สนพ. 
- รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
- แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) และสมรรถนะรายบุคคล (Competencies)  
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการทั่วไป 
และลูกจ้างประจ า ของ สนพ. 
- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
7.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน โดยท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

การให้บริการ งบประมาณ ผลลัพธ์ ผลผลิต เพ่ือจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ พร้อม
เอกสารประกอบ  

 
7.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพ่ือพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

จากการใช้จ่ายงบประมาณ 
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การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

 
7.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา น าร่างรายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ เสนอต่อ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดส่งให้ส านักงบประมาณต่อไป 
 
7.5 น าข้อมูลเข้าระบบการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านัก

งบประมาณ  
 
7.6 เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ INTRANET ของ สนพ.  
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานการ
วิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
จากการใช้จ่าย
งบประมาณ 
พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP 4.5 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 23 พ.ค. 60 

เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการ

ใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการะบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

กระบวนการ : รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ. / กนย. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ิมต้น 

ประสานการจัดท ารายงานและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ 

จัดส่งรายงานให้ส านักงบประมาณ 

น าข้อมูลเข้าระบบ 

เผยแพร่ 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP4.6 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน หน้า 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและแผนการ
พัฒนาพลังงานของประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน  
 

2. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

“วารสารนโยบายพลังงาน” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บทความ 
และภาพข่าวเกี ่ยวกับนโยบาย ความก้าวหน้า ความเคลื ่อนไหวข้อมูลด้านพลังงาน ประชาสัมพันธ์มติ
คณะร ัฐ มนตร ีด ้านพล ัง ง านที ่ส า ค ัญ  และมต ิคณะกร รมการที ่เ กี ่ย ว ข ้อ งด ้านพล ัง ง าน  อ าท ิ มติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มติคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) มติ
คณะกรรมการกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุร ักษ์พลังงาน (กอ.) ผ ่านการน าเสนอในรูปแบบคอลัมน์ต่างๆ  
ที ่น่าสนใจ เพื่อเป็นสื ่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานด้านนโยบายพลังงาน และกระจายข้อมูลพลังงาน  
ให้เกิดประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 29 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ออกเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักลงทุน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจที่ขอรับเป็นสมาชิกเป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์วารสารนโยบายพลังงาน ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้อ่านมากขึ้นให้สามารถเข้าถึง สนพ. ได้หลากหลายช่องทาง 

 

สนพ. ได้เล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
นโยบายพลังงานดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดท าหนังสือ 
“วารสารนโยบายพลังงาน” เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน และตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ  

 

3. วัตถุประสงค ์
 

3.1 เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย วิธีการ ข้อมูล ข้อบังคับ และความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข ้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการด าเนินนโยบายพลังงานด้านต่างๆ ของ
ภาครัฐต ่อสาธารณชน 

3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน  ท ั้งในและต่างประเทศ 
3.4 เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น รวมทั้งประโยชน์ของการด าเนินการทางด้านนโยบาย 

 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP4.6  

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 
 

หน้า 2 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 4.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ   

4.2 นักลงทุนเอกชน ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

4.3 นักวิชาการ องค์กรอิสระ 

4.4 สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน 
 

5. องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 คณะท างาน 
1. ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง    ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวสมใจ   อ่อนทอง      คณะท างาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
3. นางสาวศุภณัฐ   เฉลิมศุภนิมิต     คณะท างาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นางสุพิตร   พัดเปรม      คณะท างาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์ 
5. นางสาวสุกัลยา  ตรีวิทยานุรักษ์    คณะท างาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 
6. นางสาวพรรณี  โรจน์รังสีธรรม     คณะท างาน 

ผู้อ านวยการกลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
7. นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์บุญเพ็ง    คณะท างาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางสาวกรรณิการ์  กระทุ่มนอก    คณะท างาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาวศศิธร  เจษฎาฐิติกุล     คณะท างาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP4-P4.5 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน   
 

หน้า 3 

 
10. นางสาวจงดี  ผลพิบูลย์     คณะท างาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นายเสกสันต์  พันธุ์บุญมี     คณะท างาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน  คณะท างาน 
13. นางสาวชวี   วณิกเกียรติ     คณะท างาน 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
14. ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร  คณะท างานและเลขานุการ 
15. นางสาวนันทนา  โพธิสุวรรณ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นายสุรศักดิ์   แก้วเกตุ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างาน 

1. จัดท าเคา้โครง รูปเล่ม วารสารนโยบายพลังงาน 
2. ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวางแนวทาง  

การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 
3. เสนอบทความทางด้านพลังงานเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารนโยบายพลังงาน 
4. พัฒนาและปรับปรุง แสวงหาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักการขององค์กร 
5. ปฏิบัติงานอื่นใด  เพื่อให้การจัดท าและเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. มาตรฐานงาน 

 จ านวนการส่งออกวารสารนโยบายพลังงานด าเนินการครบถ้วน (จ านวนฉบับ) 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง    ประธานคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 
 - ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร  ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 
   และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    วารสารนโยบายพลังงาน 

 



ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP4.6 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 
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8. แผนผังการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ วิธีการ 

 
 
 
 
 

 

1. แต่งตั้งคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน ดังนี ้
1.1 สง่หนังสือถึงส่วนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
1.2 ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างาน 
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 
 

 
  

2. ก าหนดรูปแบบและราคาในการจดัจ้างท าวารสาร 
2.1 รูปเล่ม  ขนาด A4 (8.25 นิ้ว × 11.5 นิ้ว) 

 2.2 การเข้าเล่ม  ไสสันทากาว 
 2.3 จ านวนพิมพ์ 12,000 เล่ม 
 2.4 จ านวนหน้า จ านวน 56 หน้า  (ไม่รวมปก)  
     ในกรณีที่มีการเพิ่มจ านวนหน้า  
 2.5 ปกหน้า-หลัง กระดาษอาร์ตการ์ด ไม่ต่ ากว่า 210 แกรม พิมพ์ 4 สี  
     จ านวน 4 หน้า เคลือบ PVC  ด้านนอก 1 ด้าน และ 
     ท าสปอต UV ด้านนอก (หน้า-หลัง) รวมทั้งปั้มนูน 
     (Embossing) 
 2.6 เนื้อใน  กระดาษอาร์ตการ์ดด้าน ไม่ต่ ากว่า 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 
     2 ด้าน 
 2.7 ภาษา  พิมพ์ 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     ไม่น้อยกว่า 3-4 บทความ  

 
 
 
 
 
 
 

 

3. การด าเนินการจัดจ้างบริษัท มีรายละเอยีด ดังนี ้
3.1 ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน 
3.2 ก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะ 
3.3 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.4 ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
3.5 ก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคา  
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 
วารสารนโยบายพลังงาน 

 

ก าหนดรูปแบบ 
และราคาในการจัดจ้าง

ท าวารสาร 

คณะกรรมการ 
ด าเนนิการจัดจ้าง 

ด าเนนิการจัดจ้างบริษัท 
เพื่อออกแบบและจัดพิมพ ์

จัดจ้างบริษัท 
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กระบวนการ วิธีการ 
  

4. คณะท างานวารสารนโยบายพลังงานก าหนดแนวทางในการจัดท า 
วารสารนโยบายพลังงาน ดังนี ้
4.1 Concept ของวารสาร 
4.2 บทความเพื่อน าลงวารสาร 
4.3 ก าหนดวันส่งบทความใหฝ้่ายเลขานุการ 

 
 

  
5. สรุปผลการพิจารณาของทีป่ระชุมเสนอ ผอ.สนพ เพื่อพิจาณาเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
6. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมบทความที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ผอ.สนพ. 

และจัดส่งบทความให้กับบริษัท ออกแบบและจัดท ารปูเล่ม 
 
 

  
7. ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 

7.1 บทความ ถูกต้อง ครบถ้วน  
7.2 รูปแบบ การจัดบรรทัด และขอ้ความ สวยงาม อ่านง่าย 

 
 
 
 
 
 

 

คณะท างานฯ ก าหนด 
แนวทางในการจัดท า

วารสารนโยบายพลังงาน 
 

สรุปเสนอ ผอ.สนพ. 
เพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

รวบรวมบทความ 
จัดส่งให้บริษัทจัดท ารูปเล่ม 

ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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กระบวนการ วิธีการ 
 
 

 
8. เมื่อฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรูปแบบ และเนื้อหาของวารสารทั้งหมดแล้ว 
    จะส่งให้บริษัทจัดพิมพ์ ซึ่งจะให้เวลาพิมพ์ไม่เกินกว่า 10 วันท าการ 
 
 
 

  

9. ด าเนินการจัดส่งตามรายชื่อที่คณะท างานฯ ก าหนด ประกอบไปด้วย 
9.1 ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการจัดส่ง 

 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
 ส านักงานรัฐมนตรีของทุกกระทรวง 

 
9.2 มอบหมายให้บริษัท ด าเนินการจัดส่ง 

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ   
 นักลงทุนเอกชน ผู้ประกอบการทีเ่กี่ยวข้อง 
 นักวิชาการ องค์กรอิสระ 
 สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน 
 

 

  

  
10. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมลูแบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 

ด าเนินการจัดพิมพว์ารสาร
นโยบายพลังงาน 

- รูปเล่ม – จัดส่งวารสารให้กับคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
ส านักงานรฐัมนตรขีองทุกกระทรวง 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทัว่ไป 

-  จัดส่งวารสารทาง e-mail ให้กับนักลงทุน
เอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนกัวิชาการ 
องค์กรอิสระ สถาบันการศกึษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชน 

- เผยแพร่วารสารผา่นทางสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
ทาง www.eppo.go.th ในรูปแบบ PDF 
ไฟล์ ช่องทางการเข้าถึง E-Magazine 
วารสารนโยบายพลังงาน 4 ชอ่งทาง คือ 
www.eppo.go.th   www.issuu.com 
www.calameo.com  และ 
www.ebooks.in.th  และทาง 
www.facebook.com/EnergyPolicies/  

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อวารสารนโยบายพลังงาน 
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9. การติดตามประเมินผล 
 
 แบบสอบถามสมาชิกวารสารนโยบายพลังงาน  
 
10. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฯ ดังนี้ 

10.1  ข้อ 21.22 ข้อ 44, 45, 46, 54 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
10.2  ข้อ 49 ก าหนดว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา ด าเนินการปฏิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบฯ 
10.3  ข้อ 50 ก าหนดว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
10.4  ข้อ 71 ก าหนดว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ 

   

กระบวนการ วิธีการ 
  

11. ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผล ความพึงพอใจต่อวารสารนโยบาย
พลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงานต่อไป 

 
 
 

  
12. น าเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะท างานวารสารนโยบาย

พลังงาน เพื่อมาปรับปรุงในการจดัท าวารสารนโยบายพลังงานต่อไป  

 

ประเมินผลแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อวารสาร

นโยบายพลังงาน 

 

น าเสนอสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อคณะท างานวารสาร

นโยบายพลังงาน 



การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : การจัดการข้อมลูองค์ความรู้ 

 
1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 
 

- - ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ในหน่วยราชการและรัฐวสิาหกิจ 
- นักลงทนุเอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
- นักวิชาการ องค์กรอิสระ 
- สถาบนัการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน 
 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ที่แก้ไข  
  เพิ่มเติมฯ ข้อ 71 
- ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e–bidding)          
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ข้อ 25 - 33 และ 35 - 39 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ - บทความลงวารสารที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานฯ และ ผอ.สนพ. 
บางครั้งผู้รับผิดชอบไม่สามารถส่งต้นฉบับได้ทันเวลา เนื่องจากมีภารกิจ
มาก ท าให้ส่งบทความไม่ทันตามก าหนด จึงต้องหาบทความอื่นทดแทน 

- บทความภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้าน
ภาษาและเรื่องของพลังงาน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานมีภารกิจมาก อาจท าให้การส่งบทความล่าช้า 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - ในกรณีที่มีบทสัมภาษณ์อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถ
ก าหนดเวลาได้แนน่อน และบทความที่ไมส่ามารถส่งต้นฉบับไดท้ันเวลา 
ส่งผลให้เนื้อหาและข้อมูลที่จัดท าขึ้นไมส่อดคล้องกับสภาวะปจัจบุัน ไม่
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้มากเท่าที่ควร 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง -  ลดรอบระยะเวลาการบริหารจัดการให้สั้นลง เพื่อส่งผลให้เนื้อหาและ
ข้อมูลสอดคล้องกับสภาวะปัจจบุัน น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้มากข้ึน 

4. แผนบริหารความเสี่ยง(ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการ 
บริหารความเสี่ยง 

- 

 
 
 
 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ   :   มีช่องทางเข้าถึงให้กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงบทบาท และ 
ผลการด าเนินงานของ สนพ. มากข้ึน 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ          :  ดังเอกสารแนบ 1 



5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ความพึงพอใจของสมาชิกวารสารนโยบายพลังงาน 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย (1) จ านวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงานรายไตรมาส 

(2) จ านวนวารสารนโยบายพลังงานที่ผลิตเผยแพร่ 
     (12,000เล่ม/ปี) 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร ส านักบริหารกลาง 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 
7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง การด าเนินงานโดยการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงมากข้ึน เพื่อ

สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบนัที่
เทคโนโลยทีันสมัยขึ้น- 

 
8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร เว็บไซต ์
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุม 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร เว็บไซต ์
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - จากสภาพการณ์ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลมีหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน 

ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง - ปรับปรุงจ านวนการผลิตรูปเล่มเพ่ือการเข้าถึงให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของ
กระบวนการ 

- ด าเนินการของคณะท างานวารสารนโยบายพลังงานมีการประชุมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพิจารณาเนื้อหาสารวารสารนโยบายพลังงาน ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา 

- กลุ่มเป้าหมายต้องการช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลาย ตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ทันท่วงที และท่ัวถึงในทุกภาคส่วน  

 

11. แผนการปรับปรุง  ตามแผนการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของหมวด 6 
 

12. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

13. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แจ้งข้อมูลในการสื่อสาร คณะท างานหมวด 6 เป็นผู้ด าเนินการ 
วัน เวลาในการสื่อสาร คณะท างานหมวด 6 เป็นผู้ด าเนินการ 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
 

14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วัน เวลา ทุกปี 
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการ
อ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่ กระทรวง
พลังงานที่สนใจ 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทีพั่ฒนา/ปรับปรุง 
 



 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ก าหนดรูปแบบและ 
ราคาในการจัดจา้งท า

วารสารวารสาร 

คณะท างานฯ ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทางในการจัดท าวารสาร

นโยบายพลังงาน 

คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4-EP4.6 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน แก้ไขครั้งที่  
วันที่ประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน หน้าที่  1/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

    

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ด าเนินการจัดจ้างบริษัทเพือ่ออกแบบและจัดพิมพ ์

จัดจ้างบริษัท 

รวบรวมบทความวารสาร  
จัดส่งให้กับบริษัทจัดท ารูปเล่ม 

สรุปเสนอ ผอ.สนพ. 
เพื่อพิจารณา 

A 

7 วัน 

30 วัน 

3 วัน 

20 วัน 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 



 

 

ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ด าเนินการจัดพิมพว์ารสารนโยบายพลังงาน 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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A 

10 วันท าการ 

จัดส่งและเผยแพร่วารสารนโยบายพลงังาน 
 

- รูปเล่ม - จัดส่งวารสารให้กับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ส านักงานรัฐมนตรีของทุก
กระทรวง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป 

-  จัดส่งวารสารทาง e-mail ให้กับนักลงทุนเอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนักวชิาการ องค์กรอิสระ
,สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน 

- เผยแพร่วารสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ทาง www.eppo.go.th ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ช่องทางการ
เข้าถึง E-Magazine วารสารนโยบายพลังงาน 4 ช่องทาง คือ www.eppo.go.th www.issuu.com, 
www.calameo.com และ www.ebooks.in.th   
และทาง www.facebook.com/EnergyPolicies/ 
 

 
รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสารนโยบายพลังงาน 

5 วัน 

ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสารนโยบายพลังงาน
เสนอคณะท างานฯ เพื่อน าผลไปเป็นแนวทางในการจัดท าวารสาร

นโยบายพลังงานฉบับตอ่ไป 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 

วันท่ีประกาศใช้ : 

เรื่อง : การจัดการข้อมูลองค์ความรู้  
            (ปรับปรุงใหม่) 

หน้า 1 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้
ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในหมวด 4 (ข) 
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ให้ทุกส่วนราชการมีการขยายผลการด าเนินงานจัดการความรู้  
โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะมุ่งเน้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ส าคัญ ที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้การจัดการองค์ความรู้ของ สนพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ขอบเขต 

 การพัฒนา สนพ. ให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่
มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สนพ. ต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็ง
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ โดยใน
ขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ 
ที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพ้ืนฐานเพ่ือรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น 
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
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2. การปรับขั้นตอนการท างานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพ่ือเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน 

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ และมี
วัฒนธรรมการท างานเชิงรุก รวมทั้ง วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรใน สนพ. 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์การ 
ต้องด าเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน (3) การ
จัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้
สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

นอกจากการพัฒนาบุคลากร สนพ. ให้มีความรู้ความสามารถแล้ว สนพ. ยังให้ความส าคัญกับการขยาย
ขอบเขตของการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ไปสู่บุคคลภายนอกที่สนใจ โดยจัดท าระบบจัดการความรู้ สนพ. (EPPO-
KM) ขึ้น เพ่ือให้ทั้งบุคลากร สนพ. และบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและอ้างอิงในเชิงวิชาการได้ 

3. ความรับผิดชอบ 
 คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. โดยมี รองผู้อ านวยการ สนพ. ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น Chief Knowledge 
Officer (CKO) เป็นประธาน  มี ศพส. เป็นฝ่ายเลขานุการ  และมีผู้แทนแต่ละส านัก/ศูนย์/กอง เป็นคณะท างาน 

4. เอกสารอ้างอิง 
 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. เลขที่ 188/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 

4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. เลขที่ 2/2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 
4.3 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. 

5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

5.2 ศพส. หมายถึง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
5.3 KM    หมายถึง การจัดการความรู้ 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย 
1. รวบรวมองค์ความรู้ที่มี
ความส าคัญ  

จ านวนองค์ความรู้ที่มี
ความส าคัญ 

เอกสารแสดงรายการ 
องค์ความรู้ที่มีความส าคัญ 

ส านัก/ศูนย์/
กอง 

2. คัดเลือกองค์ความรู้และ
เสนอต่อคณะท างานจัดการ
ความรู้กระทรวงพลังงาน 

จ านวนองค์ความรู้ที่คัดเลือก เอกสารแสดงรายการ 
องค์ความรู้ที่คัดเลือก 

คณะท างานฯ 

3. จัดท าแผนจัดการความรู้ 
(KM Action Plan) 

ความส าเร็จของการจัดท าแผน
จัดการความรู้ 

แผนจัดการความรู้ คณะท างานฯ 

4. ด าเนินการตาม KM 
Action Plan 

ความส าเร็จของการด าเนินการ
ตาม KM Action Plan 

รายงานการด าเนินการตาม 
KM Action Plan 

คณะท างานฯ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน ผลสรุปการด าเนินงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงาน คณะท างานฯ 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ใน
ระบบจัดการความรู้ สนพ. 
(EPPO-KM) 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

องค์ความรู้ที่เผยแพร่ในระบบ 
EPPO-KM 

คณะท างานฯ 

 

7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1 รวบรวมองค์ความรู้ที่มีความส าคัญ  
     กระบวนการจัดการความรู้ของ สนพ. ด าเนินการโดยผ่านทางคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. ซึ่งมี CKO ของ 
สนพ. เป็นประธาน มี ศพส. เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกส านัก/ 

ศูนย์/กอง ภายใต้สังกัด สนพ. โดยแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ได้ถูกถ่ายทอดจากระดับ
กระทรวง ลงสู่ระดับกรม และระดับส านัก/ศูนย์/กอง ตามล าดับ ผ่านกลไกคณะท างานจัดการความรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ 
ศพส. จะรวบรวมรายการองค์ความรู้ที่มีความส าคัญจากการเสนอของแต่ละส านัก/ศูนย์/กอง และจากการ
สอบถามความต้องการรับรู้ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน เพ่ือน าเสนอคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. 
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 7.2 คัดเลือกองค์ความรู้และเสนอต่อคณะท างานจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน 
       คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกองค์ความรู้ที่มี
ความส าคัญ เพ่ือเสนอต่อคณะท างานจัดการความรู้กระทรวงพลังงานพิจารณา โดยคณะท างานจัดการความรู้
กระทรวงพลังงานจะคัดเลือกองค์ความรู้เพ่ือให้แต่ละกรมด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้อย่างน้อยปีละ 
1 องค์ความรู้ ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกองคค์วามรู้มีดังนี้ 
 
• เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
• เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านพลังงาน 
 

 7.3 จัดท าแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
      หลังจากรับทราบผลการคัดเลือกองค์ความรู้แล้ว คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. จะด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
ทั้งนี้ จะส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน เพ่ือรวบรวมเสนอ CKO และ CEO 
กระทรวงเพ่ือพิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 

 7.4 ด าเนินการตาม KM Action Plan 
      หลังจาก KM Action Plan ผ่านความเห็นชอบแล้ว คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. จะด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆ ใน KM Action Plan ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process : KMP) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : 
CMP) เพ่ือให้การจัดการความรู้ของ สนพ. เป็นไปอย่างมีระบบ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ : เป็นการพิจารณาว่าเราจ าเป็นต้องรู้อะไร เพ่ือให้วิสัยทัศน์/พันธกิจ บรรลุเป้าหมาย  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ : เป็นการสร้างและแสวงหาว่าความรู้ที่สนใจอยู่ที่ไหน อยู่ในรูปแบบใด 

และจะน ามาเก็บรวบรวมกันได้อย่างไร ทั้งจากการค้นคว้าต ารา หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต  
การสัมภาษณ์ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพ่ือน ามาจัดท าเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ : เป็นการน าความรู้ที่รวบรวมมาจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ
ความรู้เพื่อจัดท าให้ง่ายเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : เป็นการปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์ หรือปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งเรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เข้าใจง่าย ตรงกับ
ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาและค้นคว้า 

5. การเข้าถึงความรู้ : เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบสารสนเทศ เอกสารเผยแพร่ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้     
เช่น จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ ระบบสารสนเทศ หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ : เป็นการเรียนรู้โดยมีนัยคือ Learning by doing ว่า ความรู้ที่จ าเป็นซึ่งถูกบ่งชี้หรือ
ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 นั้น ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และน ามา
ช่วยในการแก้ปัญหาเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นหรือไม่และได้อย่างไร ความรู้นั้นท าให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ โดยการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน า ไปทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป 

8. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ทุกระดับ เช่น การตอบค าถามชิงรางวัล 

ทั้งนี้ สนพ. ด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6-8 โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
(KM Day) เป็นประจ าทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่คัดเลือกเป็นองค์ความรู้ในแต่ละปี
มาบรรยายให้ความรู้ และเชิญบุคลากรจากทุกกรมในกระทรวงพลังงานมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ 
รวมทั้งมีกิจกรรมตามตอบชิงรางวัลเพ่ือสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 

 7.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
      หลังจากด าเนินงานครบถ้วนแล้ว คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. จะสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะท างานจัดการความรู้กระทรวงพลังงานเพ่ือรวบรวมและน าเสนอต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ ผลสรุปการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานจัดการความรู้ในปีต่อไป 
 

 7.6 เผยแพร่องค์ความรู้ในระบบจัดการความรู้ สนพ. (EPPO-KM) 
      องค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้แล้วจะถูกรวบรวมเพ่ือเผยแพร่ใน  EPPO-KM  
ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เป็นคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถ 
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ค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยให้สิทธิ์การเข้าใช้งานได้ทั้งบุคลากร สนพ. และ
บุคคลภายนอก เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้  
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินงาน (รอบปีงบประมาณ) 
 

จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 

 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ สนพ. 
 

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้ สนพ. 

 
8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนการจัดการความรู้ 
สนพ. (KM Action Plan) 

- ศพส. 10 ปี Soft File / 
Hard Copy 

- - 

2 เอกสารองค์ความรู้ 
ที่ผ่านการประมวลและ
กลั่นกรองแล้ว 

- ศพส. 10 ปี Soft File / 
Hard Copy 

- - 
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การจัดการกระบวนการ 

กระบวนการ : การจัดการข้อมูลองค์ความรู้ 
 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 

(ใคร ต้องการอะไร) 

 

- บุคลากรกระทรวงพลังงาน ต้องการข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อใช้

ประกอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งการอ้างอิง สื่อสารและชี้แจงแก่สาธารณะ 

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 

ต้องการข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และ

การอ้างอิงทางวิชาการ 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 
 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ - 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง - 

4. แผนบริหารความเสี่ยง(ถ้ามี) - 

5. การติดตามและรายงานผลการ 

บริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ   :   การจัดการความรู้ของ สนพ. ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากร 

สนพ. และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ           : ดังเอกสารแนบ 1 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนจัดการ

ความรู้ สนพ. (ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความพึง

พอใจ (มากกว่าร้อยละ 80) 
 



6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  คณะท างานจัดการความรู้ สนพ. 

หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 

บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพ่ือประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 

วัน เวลาในการสื่อสาร - 

วิธีการสื่อสาร เว็บไซต์ 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุม 

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร เว็บไซต์ 
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - ข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานมีการเผยแพร่จากหลายแหล่ง ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนไม่
ถูกต้อง/ถูกบิดเบือน 

- บุคลากร สนพ. และบุคคลภายนอกยังขาดช่องทางในการเข้าถึ งข้อมูล 
องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน โดยจัดท าระบบจัดการ

ความรู้ สนพ. (EPPO-KM) เพื่อเป็นคลังข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงาน ซึ่งเปิดให้สิทธิ์

ทั้งบุคลากร สนพ. และบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ด้าน

พลังงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  



10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจบุันของกระบวนการ ด าเนินการจัดการความรู้โดยผ่านทางคณะท างานจัดการความรู้ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับ

คือ ระดับกรม (สนพ.) และระดับกระทรวง ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ (KMP) และ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) เพื่อให้การจัดการความรู้ของ สนพ. 

เป็นไปอย่างมีระบบ 

วิ เคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ

ปัญหา 

ยังขาดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่ เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล 

องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้

สิทธิ์บุคลากร สนพ. และบุคคลภายนอกเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่าน

เครือข่าย internet 
 

11. แผนการปรับปรุง   ตามแผนการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของหมวด 6 

12. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 

บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

13. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลในการสื่อสาร คณะท างานหมวด 6 เป็นผู้ด าเนินการ 

วัน เวลาในการสื่อสาร คณะท างานหมวด 6 เป็นผู้ด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
 

14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วัน เวลา ทุกปี 

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการอื่น 

หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานที่

สนใจ 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่พัฒนา/ปรับปรุง 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP 4.7 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ : 
วันที่ประกาศใช้ : 24 พ.ค. 60 

เรื่อง : การจัดการข้อมูลองค์ความรู้  
 

หน้า 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะท างาน KM สนพ. 
(CKO สนพ. เป็นประธาน + ผู้แทนส านกั/ศูนย์/กอง) 

คณะท างาน KM พน. 
(CKO พน. เป็นประธาน + ผู้แทนทุกกรม) 

ระดับกระทรวง ระดับกรม 

คณะท างาน KM สนพ. รวบรวม 
องค์ความรู้ที่มีความส าคญั  

จากการเสนอของส านัก/ศูนย/์กอง 

 ทบทวนและก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 

 ทบทวนและคัดเลือกองค์ความรู้ที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พน. และ KPI 

 

เสนอคณะท างาน KM พน. 

แจ้งผลการคัดเลือกและแนวทางการด าเนินงาน ต่อคณะท างาน KM สนพ. 

คณะท างาน KM พน. รวบรวม  
KM Action Plan 

คณะท างาน KM สนพ.  
จัดท า KM Action Plan  

เสนอคณะท างาน KM พน. 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ คณะท างาน KM สนพ. ด าเนินการ
ตาม KM Action Plan  

เสนอ CKO  
และ CEO พน. 
ลงนามเห็นชอบ 

สรุปผลการด าเนินการ 
จัดการความรู ้

คณะท างาน KM พน. รวบรวมรายงาน 
และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

เสนอคณะท างาน KM พน. 

เผยแพร่องค์ความรู้ในระบบ 
จัดการความรู้ สนพ. (EPPO-KM) 

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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1. วัตถุประสงค ์
 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเ พ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปี 
(Annual Report) ของ สนพ. 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) ของ สนพ. เพ่ือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลของ สนพ. อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินนโยบายพลังงานด้านต่างๆ ต่อสาธารณชน 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.3 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ส านักนโยบายไฟฟ้า ส านักนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส านักบริหารกลาง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3.5 คณะท างานประชาสัมพันธ์พลังงานตามสถานการณ์ของกองนโยบายและแผนพลังงาน 
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน 
4.2 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
4.3 มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  
4.4 ยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
4.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลของ สนพ. 
4.7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
4.8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณของ สนพ. 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
5.2 กบง. หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
5.3 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.4 กนย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 สปป. หมายถึง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
5.6 สนฟ. หมายถึง ส านักนโยบายไฟฟ้า 
5.7 สนอ. หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.8 สบก. หมายถึง ส านักบริหารกลาง 
5.9 ศพส. หมายถึง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
5.10 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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5.11 ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.12 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานประชาสัมพันธ์พลังงานตามสถานการณ์ของกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5.13 บริษัทฯ หมายถึง บริษัทที่ด าเนินการออกแบบและผลิตรายงานประจ าปีของ สนพ. 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

นโยบายรัฐบาล มติ กพช. กบง. 
และผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของ สนพ.   

ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 
 

- นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน 
- มต ิกพช. 
- มต ิกบง.  
- ยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
- รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตาม

นโยบายรัฐบาลของ สนพ. 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
สนพ. 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของ สนพ. 

ยธ. วิเคราะห์ และจัดท า (ร่าง) 
สารบัญของรายงานประจ าปี 

ผ.ยธ. 
คณะท างานฯ 

(ร่าง) สารบัญของรายงานประจ าปีของ 
สนพ.  

ยธ. 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอา
กลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
รผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

(ร่าง) รายงานประจ าปีของ สนพ. ที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

ยธ. - ประชุมหารือเพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี อาทิ Concept 
Theme รูปเล่ม เนื้อหา การ
ถ่ายภาพผู้บริหาร สาร ผอ.สนพ. 
การแปลภาษาอังกฤษ ภาพที่ใช้
ประกอบ/ภาพ Info graphic 
และแผนการด าเนินงาน ฯลฯ ให้
สอดคล้องตามขอบเขตของงาน 
 

ผ.ยธ. 
คณะท างานฯ 
บริษัทฯ  

- เค้าโครงรูปเล่มรายงานประจ าปีของ 
สนพ.  
- แผนการด าเนินงานการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของ สนพ. 
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- ประชุมติดตามการด าเนินงาน 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

ยธ. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอา
กลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

ผอ.สนพ. 
รผอ.สนพ. 
ผอ.กนย. 

(ร่าง) รายงานประจ าปีของ สนพ. ที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

ยธ. - จัดส่งรายงานประจ าปีของ 
สนพ.  ที่ผ่านความเห็นชอบ ให้ 
บริษัทฯ ด าเนินการผลิตตาม
ขั้นตอน  

ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 
คณะท างานฯ 

รายงานประจ าปีของ สนพ. 

ยธ. เผยแพร่รายงานประจ าปีของ 
สนพ. สู่สาธารณชน โดยการ
จัดส่งรูปเล่มทางไปรษณีย์ 
เผยแพร่ใน สนพ. พร้อมเผยแพร่
ในรูปแบบของไฟล์ e-book และ 
PDF ทางเว็บไซต์ของ สนพ. 
(www.epp.go.th) 

ผอ.สนพ.  
รผอ.สนพ.  
ผอ.กนย. 

รายงานประจ าปีของ สนพ.  
 

ยธ. รวบรวม วิเคราะห์ และ
ประเมินผลแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรายงานประจ าปีของ 
สนพ. 

ผอ.กนย. 
ผ.ยธ. 
คณะท างานฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ เ พ่ือ
น ามาใช้ เป็นแนวทางในการจัดท า
รายงานประจ าปีของ สนพ. ต่อไป 

 
7. กระบวนการจัดท ารายงานประจ าปีของ สนพ. 
 7.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายรัฐบาล มติ กพช. กบง. และผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าปี 
ของ สนพ. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน 
- มติ กพช. 
- มติ กบง.  
- ยุทธศาสตร์ของ สนพ.  
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
- รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลของ สนพ. 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. 
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณของ สนพ. 
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หน้าท่ี  
 

7.2 วิเคราะห์ และจัดท า (ร่าง) สารบัญของรายงานประจ าปีของ สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ. พิ จารณาให้
ความเห็นชอบ 

 7.3 ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปี อาทิ Concept Theme 
รูปเล่ม เนื้อหา การถ่ายภาพผู้บริหาร สาร ผอ.สนพ. การแปลภาษาอังกฤษ ภาพที่ใช้ประกอบ/ภาพ Info graphic 
และแผนการด าเนินงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องตามขอบเขตของงาน พร้อมประชุมติดตามการด าเนินงาน และตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 

7.4 เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ  
 7.5 จัดส่งรายงานประจ าปีของ สนพ.  ที่ผ่านความเห็นชอบ ให้บริษัทฯ ด าเนินการผลิตตามขั้นตอน อาทิ 
ด าเนินการจัดท าบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ที่สามารถเรียกดูไฟล์รายงานประจ าปีผ่านโทรศัพท์มือถือได้ และขอเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN: International Standard Book Number) และจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน
ประจ าปี จ านวนทั้งหมด 1,000 เล่ม  

7.6 เผยแพร่รายงานประจ าปีของ สนพ. สู่สาธารณชน โดยการจัดส่งรูปเล่มทางไปรษณีย์ เผยแพร่ในห้องสมุด
ของ สนพ. ศูนย์หารสอง ชั้น 2 และบริเวณ กนย. ชั้น 4 พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์ e-book และ PDF ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ สนพ. (www.epp.go.th) 

7.7 รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานประจ าปีของ สนพ.  เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปีของ สนพ. ฉบับต่อไป 

 
ตารางบันทึก 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานประจ าปี
ของ สนพ. 

 ยธ. 4 ปี - รูปเล่ม
รายงาน
ประจ าปี 
- DVD ใน
รูปแบบไฟล์ 
e-book 
PDF และ  

- ผอ.กนย. 

 

7 ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

     

 

http://www.epp.go.th/


 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
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เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมลูการด าเนินงานท่ีส าคัญประจ าปี ของ สนพ.  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับแก้ (ร่าง) 
สารบญัฯ 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดแนวทางและพิจารณารายละเอียดต่างๆ ในการจัดท า
รายงานประจ าป ีพร้อมประชุมตดิตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

สิ้นสุดกระบวนงาน 

วิเคราะห์ และจดัท า (ร่าง) 
สารบญัรายงานประจ าปีของ 
สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

จัดส่งรายงานประจ าปีของ สนพ. ให้บริษัทฯ ด าเนินการผลิต และจดัพิมพ์
รูปเลม่รายงานประจ าปี  

เสนอผู้บริหารพจิารณา ให้
ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

ปรับแกรู้ปเล่ม
รายงานฯ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เผยแพรร่ายงานประจ าปีของ สนพ. สู่สาธารณะ 

รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานประจ าปีของ 
สนพ. เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปีของ สนพ. ฉบับต่อไป 
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ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง    และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 29 การซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ (1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Market)  (2) วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) วิธีสอบราคา นั้น 

 
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

31วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า            
(e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)      
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยมีขั้นตอนการจัดหา ดังนี้ 

1. ส านัก / ศูนย์ / กอง / กลุ่ม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 
และด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ส่งให้ กลุ่มการคลัง เพื่อด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน      ปิด
ประกาศที่เปิดเผย  และประกาศในระบบ e-GP ก่อนจึงจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นได้  

2. ส านัก / ศูนย์ / กอง / กลุ่ม เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ที่ต้องการจัดหา พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือ ผู้ก าหนดราคากลาง 

3. คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ต้องการ
จัดหา ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง  รวมทั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือ ผู้ก าหนดราคากลาง ด าเนินการจัดท าราคากลาง 

4. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างพร้อมจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศเชิญชวน พร้อมร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการก าหนด
เงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                       (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
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ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 
                      (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน า
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได้  
พร้อมกันนี้ไห้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุไปพร้อมรายงานขอความเห็นชอบโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ 

5. เมื่อได้รับอนุมัติเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ประกาศ
เชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งราคากลาง      
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด การ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการ
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท     
ให้ก าหนดไมน่้อยกว่า 5 วันท าการ 

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 
บาท ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

(3) การซื้ อหรื อจ้ างครั้ งหนึ่ ง  ซึ่ งมี วง เงิน เกิน 10 ,000 ,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 
50,000,000 บาท ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 

(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อย
กว่า 20 วันท าการ 

6. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา  เว้นแต่เป็นกรณีที่
กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
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7. การพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการ
เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อ เสนอรายที่
คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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8. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรั ฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

9. การอุทธรณ์  การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  โดยให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน  7  วันท า
การ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

10. การจัดท าสัญญา  เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
(10.1)  แจ้งผู้ค้าจัดเตรียมเอกสารและหลักประกันเพ่ือจัดท าร่างสัญญา โดยส่งร่างสัญญาให้

นิติกรตรวจสอบร่างสัญญาก่อนลงนามสัญญา 
(10.2) ก าหนดวันลงนามสัญญาและนัดหมายผู้ค้าเพ่ือลงนามสัญญา 
(10.3) เสนอผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา 
(10.4) บันทึกสัญญาในระบบ e-GP และ GFMIS 
(10.5) จัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย 
(10.6) ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรับคู่ฉบับสัญญา 
(10.7) จัดเก็บสัญญาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่            

1 ล้านบาท ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร 

11. การตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จ
โดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบ
ตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 
1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัด
สิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และ
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้          
จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

12. การเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา  
(2) ตรวจรับในระบบ e-GP และ GFMIS 
(3) จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พร้อมส่งเอกสาร

ทั้งหมดให้การเงิน (กรณีเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ใช้ส าเนาขอความเห็นชอบ ส าเนาสัญญา ส าหรับงวด
สุดท้ายให้แนบตัวจริงทั้งหมด) 

 



 
 

 
 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : S5 – EP5.1 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่  
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

หน้าที่  1 

 

แผนผงัขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการ            
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านกั/ศูนย/์กอง/กลุ่ม จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และร่างขอบเขต
ของงาน/รายละเอียดพสัดุ/แบบรูปรายการ/ราคากลาง  จดัส่ง กค. 
- เจา้หนา้ท่ีจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-gp/ประกาศเผยแพร่ 

- เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้งพร้อมจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้ง
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศเชิญชวน 
พร้อมร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุท่ีจะซ้ือ
หรือจา้ง เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ผา่น
หวัหนา้เจา้หนา้ที 
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และคณะตรวจรับพสัดุ 

-  เสนอขออนุมติัราคากลาง 
 
- หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง
ราคากลาง  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- ผูป้ระกอบการยืน่ขอ้เสนอผ่านระบบ e-GP 

- เม่ือส้ินสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดร
ด าเนินการดงัน้ี    
- จดัพิมพใ์บเสนอราคาและเอกสารของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายจากระบบ 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

- คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ครบถว้นตามเง่ือนไข 
- จดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บ
ไวท้ั้งหมดเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- เจา้หนา้ท่ีจดัท าประกาศผูช้นะ/หวัหนา้เจา้หน้าท่ีประกาศเผยแพร่ 
- ให้ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน  7       
วนัท าการ นบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายฯ 
- จดัท าร่างสญัญา/ลงนามในสญัญาเม่ือพน้ระยะเวลาอุทธรณ์ 
 
- คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับพสัดุ 
- บอกเลิก , ขยายเวลา เปล่ียนแปลงสญัญา สงวนสิทธิการปรับ 
- ออกหลกัฐานการตรวจรับ 

- เจา้หนา้ท่ีตรวจรับใน e-GP ,GFMIS  

- เจา้หนา้ท่ีจดัท าบนัทึกเบิกจ่ายพร้อมส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน 

จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี /จดัท า
ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอยีดพสัดุ 

จดัท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ประกาศประกวดราคา/ยืน่ข้อเสนอ 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

ประกาศผู้ชนะ/เว้นระยะเวลาอุทธรณ์/ลงนาม
ในสัญญา 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เบิกจ่ายเงนิ 



 

 

ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S5-EP5.2 
หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้   1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร 
 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่  1/2 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการเบิกจ่ายค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2. ขอบเขต 
 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ความรับผิดชอบ 

กลุม่การคลัง ส านักบริหารกลาง 
4. เอกสารอ้างอิง 

ระเบียบค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 25601 

5. ค าจ ากัดความ 

 “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 

อัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “เงินคาเลาเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา 

ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไมเกนิยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกให้เปนบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

 “ปการศึกษา” หมายความว่า ปการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจสังกัด 

หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยาและองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 

 “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง มหาวิทยาลัย โรงเรียนอยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงเทพมหานคร        
เมืองพัทยาองคก์รปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งและให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีการจัดระดับ ชั้นเรียนด้วย 



 

 

ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S5-EP5.2 
หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้   1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร 
 

แก้ไขครั้งท่ี             

หน้าที่  2/2 
 
 “สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้
รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 

 “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง หรือองคก์ารของรัฐบาล 

 “เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  

6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. กลุ่มการคลังรับเอกสารใบเบิก ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร (แบบ 7223) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
2. ตรวจสอบเอกสารและค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง กรณีจ านวนเงินไม่เกิน 10,000. - บาท จะด าเนินการจ่ายเงินทดรอง

ราชการให้กับผู้มีสิทธิ์ และจะด าเนินการบันทึกเอกสารค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
4. กรณีเกิน 10,000.- บาท จะด าเนินการบันทึกเอกสารค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIS 
5. กรณี ในข้อ 3 และ 4 เมื่อด าเนินการบันทึกเอกสารค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIS แล้ว ผู้มีอ านาจลง

นามอนุมัติและลงนามอนุมัติค าขอเบิกเงิน  
6. กรมบัญชีกลางโอนเงินตามค าขอเบิกเข้าบัญชีหน่วยงาน 
7. ตรวจสอบสถานะโอนเงิน และเขียนเช็คสั่งจ่าย กรณีจ่ายจากเงินทดรองราชการ สั่งจ่ายเงินเพ่ือชดใช้

เงินทดรองราชการ และ สั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ กรณีเกิน 10,000.- บาท  
8. ผู้มีอ านามลงนามในเช็ค 
9. แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

 
 



     
 

 
 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 
เลขที่เอกสาร : S5 – EP 5.2 

 
หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่  
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร หน้าที่  1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รับเอกสารใบส าคัญ
ขอเบิกเงิน 

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
และค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

กรณีไม่เกิน 10,000 
บาทจ่ายเงินทดรอง 

 

กรณีเกิน  
10,000 บาท 

 

บันทึกเอกสารค าขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS 

ผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติค าขอเบิกเงิน 

A 



 
 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 
เลขที่เอกสาร : S5 – EP 5.2 

 
หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่  
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การเบิกจ่ายค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร หน้าที่  2 
 
 A 

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้า
บัญชีหน่วยงาน 

ตรวจสอบสถานะ 
การโอนเงิน และเขียนเช็ค

สั่งจ่ายเงิน 

ผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค 

แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

สิ้นสุดกระบวนงาน 



 
๑.  วัตถุประสงค์ 
 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการจัดท างบการเงินตามที่พระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๔/๒ ก าหนดให้จัดท างบการเงินเพ่ือจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและ
รับรองบัญชีและน าเสนอเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 ๑.๒ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 ๑.๓ คณะรัฐมนตรี 
 ๑.๔ รัฐสภา 
 ๑.๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
๒.  ขอบเขต 
 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการด าเนินงานในการจัดท างบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือเป็นการเสนอข้อมูลทางการเงิน แสดงฐานะการเงินและ ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก ากับ ควบคุม ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และผลการด า เนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน งาน 
โครงการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
๓.  ความรับผิดชอบ 

๓.๑    กท.     ๓.๑๑ สนอ.   
๓.๒    ผกท.     ๓.๑๒ กนย. 
๓.๓    ผส.สบก.     ๓.๑๓ กรมสรรพสามิต 
๓.๔    รผอ. สนพ.    ๓.๑๔ กรมศุลกากร 

 ๓.๕    ผอ.สนพ.     ๓.๑๕ กรมบัญชีกลาง 
 ๓.๖    สนพ. (ผู้เบิก)    ๓.๑๖ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 
 ๓.๗    พพ.     ๓.๑๗ คณะกรรมการกองทุนฯ 
 ๓.๘    สตง.     ๓.๑๘ กพช. 
 ๓.๙    ธนาคารกรุงไทย    ๓.๑๙ ครม. 
 ๓.๑๐  ธนาคารกสิกรไทย    ๓.๒๐ รัฐสภา 
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เร่ือง  : การจัดท างบการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
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๔.  เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
๔.๑ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ      

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔.๒ สมุดรายวันทั่วไป 
๔.๓  สมุดรายวันเงินสดรับ 
๔.๔  สมุดรายวันเงินสดจ่าย 
๔.๕  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
๔.๖  กระดาษท าการ 
๔.๗  สมุดคู่ฝากหรือ STATEMENT ของธนาคาร 
๔.๘ หนังสือธนาคารแจ้งยอดเงินกองทุนคงเหลือและยอดดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
๔.๙ หนังสือของ สนพ. (ผู้เบิก) และของ พพ. ซึ่งรายงานเงินคงเหลือตามแผนงาน งาน โครงการของกองทุน      

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
๔.๑๐ รายงานเงินทดรองจ่ายคงเหลือของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร พพ. และ สนพ.(ผู้เบิก)  
 
 

๕.  ค าจ ากัดความ 
๕.๑  กท.    หมายถึง  กลุ่มกองทุนพลังงาน 
๕.๒  ผกท.    หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มกองทุนพลังงาน 
๕.๓  ผส.สบก.   หมายถึง ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
๕.๔  รผอ.สนพ.   หมายถึง  รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๕.๕  ผอ.สนพ.   หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๕.๖  สนพ. (ผู้เบิก)   หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ส่วนราชการผู้เบิก) 
๕.๗  พพ.              หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๕.๘ สตง.    หมายถึง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๕.๙  ธนาคารกรุงไทย   หมายถึง ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว 
๕.๑๐ ธนาคารกสิกรไทย  หมายถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขากิ่งเพชร 
๕.๑๑ สนอ.    หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
๕.๑๒ กนย.    หมายถึง กองนโยบายและแผนพลังงาน 
๕.๑๓ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
๕.๑๔ คณะกรรมการกองทุนฯ  หมายถงึ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
5.15 กพช.    หมายถึง  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
๕.๑๖ ครม.    หมายถึง คณะรัฐมนตรี 
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๖. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 เป็นไปตามกระบวนการจัดท างบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

กระบวนการรับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กท. การปรับปรุงปลายงวด กท. 
สนพ. 
พพ. 
กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย 

 

- สมุดรายวันท่ัวไป 

- สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

- รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชขีองธนาคาร 

- รายงานเงินคงเหลือของ สนพ. (ผู้เบิก) และ พพ. 

การจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไป 

 

กท. 

ปิดบัญชีในสมดุบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

 

กท. 
สนพ. 
พพ. 
กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย 

 

- สมุดรายวันท่ัวไป 

- สมุดรายวันเงินสดรับ 

- สมุดรายวันเงินสดจ่าย 

- สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

จัดท ากระดาษท าการ กท. 
 

- สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

- กระดาษท าการ 
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กระบวนการรับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กท. จัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน กท. 
สนพ. 
พพ. 
กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย 

- สมุดรายวันท่ัวไป 
- สมุดรายวันเงินสดรับ 

- สมุดรายวันเงินสดจ่าย 

- สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

- กระดาษท าการ 

- รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชขีองธนาคาร 

จัดท างบการเงิน กท. 
สนพ. 
พพ. 
กรมสรรพสามิต 

กรมศุลกากร 

ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย 

- กระดาษท าการ 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

- งบกระแสเงินสด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การน าเสนองบการเงิน ผกท. 
รผอ.สนพ. 
ผอ.สนพ. 

- งบการเงิน 

 การจัดส่งงบการเงิน สตง. 
กรมบัญชีกลาง 

- งบการเงิน 

 การน าเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
และงบการเงิน 

ผกท. 
ผส.สบก. 
รผอ.สนพ. 
ผอ.สนพ. 

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  :   
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กระบวนการรับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กท. การจัดส่งรายงานของผูส้อบบัญชแีละ
งบการเงิน 

สตง. 
กรมบัญชีกลาง 

สนอ. 
กนย. 
ครม. 
รัฐสภา (วุฒิสภาและ
สภาผู้แทนราษฏร) 

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

 

๗. รายละเอียดการด าเนินงาน 

 ๗.๑ การปรับปรุงรายการบัญชีปลายงวด 
 - การปรับปรุงรายการบัญชีปลายงวด โดยการน าข้อมูลจากสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารมาจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป เพ่ือบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 
และผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 ๗.๒ การจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
 - น าข้อมูลการปรับปรุงรายการบัญชีปลายงวดจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป เพ่ือบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
และผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 ๗.๓ ปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 - ปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ บัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่ายปิดเข้าบัญชีรายได้
สูง - ต่ ากว่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สูง - ต่ ากว่าใช้จ่ายปิดเข้าบัญชีรายได้สูง - ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม เพ่ือยกยอดไปปีงบประมาณ
ถัดไป บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและทุนยกยอดไปปีงบประมาณถัดไป 
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๗.๔ จัดท ากระดาษท าการ 

 - จัดท ากระดาษท าการ โดยการน าข้อมูลจากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปบันทึกรายการในกระดาษท าการ 
๗.๕ จัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  

 - น าข้อมูลจากกระดาษท าการจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่  
  (๑) รายงานเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ของ สนพ. (ผู้เบิก) และ พพ.   
  (๒) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)และ บมจ. ธนาคารกสิกร  
  (๓) รายละเอียดเงินฝากระหว่างทางของผู้ผลิต/ผู้น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  (๔) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
  (๕) รายได้ค้างรับ   
  (๖) เงินทดรองจ่าย   
  (๗) รายได้รอการตรวจสอบ   
  (๘) ดอกเบี้ยค้างรับ  
 ๗.๖ จัดท างบการเงิน 
 - น าข้อมูลรายงานต่างๆและข้อมูลจากกระดาษท าการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  งบกระแสเงินสด   
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ๗.๗ การจัดส่งงบการเงิน 
 - น างบการเงินที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเสนอ ผอ.สนพ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือลงนามในหนังสือส่งงบการเงินให้ สตง. เพ่ือตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 - ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
  (๑) ส านักก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
  (๒) ส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
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๗.๘ การน าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
- น ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่ สตง. ตรวจสอบรับรองแล้ว เสนอ ผส.สบก. และ ผอ.สนพ. ลงนามใน

รายงานของผู้สอบบัญชีฯ แล้วด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) จัดท าหนังสือเพ่ือส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฯ ที่ลงนามแล้วคืน สตง. จ านวน ๑ ชุด 
  (๒) จัดท าหนังสือส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฯให้กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
       - ส านักก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๑ ชุด 
       - ส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ จ านวน ๑ ชุด 
  (๓) จัดท าระเบียบวาระการประชุม และแจ้งส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (กลุ่มพัฒนา
บุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน) เพ่ือน ารายงานของผู้สอบบัญชีฯ เสนอ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และ 
คณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือทราบ 
  (๔) เมือคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  ฯ แล้ว 
จัดท าระเบียบวาระการประชุม และแจ้งกองนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือน ารายงานของผู้สอบบัญชีฯ เสนอ กพช. เพ่ือทราบ 
  (๕) เมื่อ กพช. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีฯ แล้ว จัดท าหนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
น าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  (๖) เมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีฯ แล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีฯ ไปยังสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพ่ือรับทราบต่อไป โดยกลุ่มกองทุนพลังงานจะต้องจัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฯ 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑,๕๐๐ ชุด และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๕๐๐ ชุด 
  (๗) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีฯ แล้ว กลุ่มกองทุนพลังงานจะต้อง
ด าเนินการส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฯ ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  :   

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี  : 
วันที่ประกาศใช้ :      

เรื่อง  : การจัดท างบการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

หน้าท่ี             7 
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๘. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงานที่

จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

๑. งบการเงินและเอกสารต่างๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

- กท. ๑๐ ปี ไฟล์ข้อมูลใน 
SERVER 

กลางและ/
หรือ HARD  

COPY 

-  ผกท. 
 รผอ.สนพ. 
 ผอ.สนพ. 

๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและ  
งบการเงิน  

- กท. ๑๐ ปี แผ่น CD-R -  

 
๙. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    
    
 
 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร  :   

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี  : 
วันที่ประกาศใช้ :       

เร่ือง  : การจัดท างบการเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

หน้าท่ี         8 
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การจัดการกระบวนการ 
 
1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 
 
ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 

1. สตง. เพ่ือตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน ตามท่ีพระราชบัญญัติฯ
ก าหนด 

2. กรมบัญชีกลาง เพื่อก ากับดูแลประเมินผลการด าเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียน และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินการคลังรวม
ภาครัฐ 
3. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะกรรมการกองทุนฯ / 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อทราบ 
4. ครม. / รัฐสภา เพื่อทราบ 
5. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2550 

……………….  
……………….  
 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ สตง. ตรวจสอบรับรองบัญชีแล้วเสร็จเกินระยะเวลา 150 วันตามที่

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์มิได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ท าให้การน าเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก 
สตง. ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ อาจด าเนินการไม่ทันภายใน 150 วัน 
ตามท่ีพระราชบัญญัติฯ ก าหนด 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด การส่งรายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก สตง. อาจเกิด
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามทีพ่ระราชบัญญัติฯ ก าหนด 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ควรน ารายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจาก สตง. แล้ว เสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ละท่านเพ่ือรับทราบ 

4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) หมายเหตุ : ส่งข้อมูลต่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรม 
5. การติดตามและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (ถ้ามีข้อ 4 แผน
บริหารความเสี่ยง) 

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลต่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรม 

 
3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ    รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้อง การน าเสนอ 
           สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด 
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4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ดังเอกสารแนบ 

1.  มาตรฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน( ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2550 

2. คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 1.  จัดท างบการเงินส่ง สตง. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่    

 พระราชบัญญัติฯ ก าหนด 
2.  ไม่มีขอ้ทักทว้งจาก สตง. 

ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ และค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการจัดท างบการเงินส่ง สตง. ภายใน
ระยะเวลาที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด 

 
6. วิเคราะห์ทรัพยากร 
 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มกองทุนพลังงาน (กองทุน) 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) บุคลากรมีความต้องการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ให้เชี่ยวชาญมากขึ้น 

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลต่อให้ งานพัฒนาบุคลากร 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ ต้องการโปรแกรมการบันทึกบัญชีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
 
7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 
 
ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ 1 ต.ค. 53  - 31 ธ.ค. 53 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินงานแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สตง. ไม่มีข้อทักท้วง 

บันทึกข้อปรับปรุง 1.  จัดส่งหนังสือเร่งรัดส่วนราชการผู้เบิกส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     ให้กองทุนฯ เร็วขึ้น 
2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

 มากยิ่งขึ้น 
 
8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ มาตรฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

วัน เวลาในการสื่อสาร เริ่ม ต.ค. 53 - ธ.ค. 53 
วิธีการสื่อสาร หนังสือถึง สตง. , กรมบัญชีกลาง จัดท าระเบียบวาระการประชุมน า เสนอ

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ, คณะกรรมการกองทุน, คณะกรรมการ กพช., 
หนังสือถึงส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ส านักงานเลาธิการวุฒิสภา,  
ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร 1.  ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีที ่ ผอ. สนพ. ลงนามแล้ว ให้ สตง. /กรมบัญชีกลาง 

2. คณะอนุกรรมการกองทุน 
3. คณะกรรมการกองทุน 
4. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ    
5. คณะรัฐมนตรี 
6. รัฐสภา  
 
เมื่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภารับทราบรายงานผู้สอบบัญชีแลว้ เสนอส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 



 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร   :  
หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
                   (กองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน) 

แก้ไขคร้ังที่  : 
วันทีป่ระกาศใช้  :  

เร่ือง  :  หน้าที ่         

 
เริ่มต้น 

สิ้นปีงบประมาณน าข้อมูลการบันทึกบัญชีกองทุน ฯ มาจัดท างบการเงิน 

ส่งงบการเงินให้ สตง.ตรวจสอบและรบัรองบัญชีและส่งกรมบัญชีกลาง 
เพื่อก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

เมื่อรับรายงานผลการตรวจสอบและรบัรองบัญชีและการเงินจาก สตง.
น าเสนอ ผส.สบก. และ ผอ.สนพ. ลงนาม ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

น าเสนอรายงานผู้สอบบัญชีต่อ
คณะอนุกรรมการกองทุน ฯ 

 

 

 
น าเสนอรายงานผู้สอบบัญชีต่อ

คณะกรรมการกองทุน ฯ 

เพ่ือทราบ 

น าเสนอรายงานผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ 

เพ่ือทราบ 

น าเสนอรายงานผู้สอบบัญชีต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

เพื่อทราบ 

แจ้งส านักเลขาธิการ ครม.น ารายงานผู้สอบบัญชีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ส่งรายงานผู้สอบบัญชีที่ ผส.สบก และ ผอ.สนพ. ลงนามแล้วให้ สตง./กรมบัญชีกลาง 

 

เพื่อทราบ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5 – EP 5.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 29 พ.ค. 60 

เรื่อง : กองทุนเงินอุหนุนจากสัญญาโรง
กลั่นปิโตรเลียม 

หน้า 1/9 

 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 อนุมัติให้คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรการใช้ประโยชน์เงินอุดหนุนจ านวน 350 ล้านบาท ที่บริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด
ประเทศไทย จ ากัด มอบให้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือมอบให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตาม
นัยของสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ บริษัท เอสโซ่
สแตนดาร์ดประเทศไทย จ ากัด เพ่ือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานและปิโตรเลียมของประเทศ 
โดยมีระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ และพิจารณาจัดสรรการใช้ประโยชน์ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
แทนคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 
  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ท าหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง งาน ในการจัดสรร
เงินกองทุนฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นรายปีงบประมาณในช่วง 3 ปีข้างหน้า เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานและปิโตรเลียม และให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
จัดท างบแสดงผลการรับจ่ายเงิน ในระหว่างปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงินของกองทุน ณ วันสิ้นปี  
งบประมาณส่งคณะกรรมการเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพ่ือทราบ และน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือทราบ ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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1.  องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ 
  
  คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประกอบด้วย 
 

 1. ปลัดกระทรวงพลังงาน      ประธาน 
 2. ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    กรรมการ  
 3. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ      กรรมการ  
 4. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน         กรรมการ 
 5. ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรรมการ 
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
 7. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน             กรรมการและเลขานุการ 

 
 อ านาจหน้าที่ 
 
  1) บริหารจัดการเงินต้นกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม จ านวน 350 ล้าน
บาทให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 
  2)  ท าหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการจัดสรรเงินกองทุนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพลังงานและปิโตรเลียม ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าด้วยการ
บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2546 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       2.1 ด้านค้นคว้า วิจัย และการศึกษา 
       2.2 ด้านโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
      2.3 ด้านทุนการศึกษา  และฝึกอบรม 
       2.4 ด้านค่าใช้จ่ายเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 
       2.5 ด้านการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 
       2.6 ด้านการบริหารงานกองทุน 
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2. วิสัยทัศน์ 
 
  กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมเป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือให้ความชว่ยเหลือ สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานและปิโตรเลียม ของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ภารกิจหลัก 
 

3.1 บริหารจัดการเงินต้นกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม จ านวน 350 ล้าน
บาทให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

 
3.2 จัดสรรการใช้ประโยชน์เงินดอกผลกองทุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานและ

ปิโตรเลียม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.2.1 ด้านค้นคว้า วิจัย และการศึกษา 
 3.2.2 ด้านโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 3.2.3 ด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรม 
 3.2.4 ด้านค่าใช้จ่ายเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา 
 3.2.5 ด้านการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน 
 3.2.6 ด้านการบริหารงานกองทุน 

 
4. กลยุทธ์ 
 

4.1 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานและปิโตรเลียม 
ภายใต้กรอบแผนการใช้จ่ายเงินดอกผลกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปโิตรเลียม  

4.2 ปรับปรุงระเบียบ และหลักเกณฑ์ ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
ใหค้ล่องตัว รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์การพลังงานและปิโตรเลียม ของประเทศ 

4.3 ศึกษา ติดตาม สถานการณ์ ตลาดเงิน การธนาคาร เพ่ือบริหารเงินกองทุนฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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4.4 มุ่งเน้นระบบธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เพ่ือให้การบริหารจัดการ

กองทุน เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อถือเรื่องภาพลักษณ์ และความมั่นใจ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์หลัก 
 

5.1  เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือแก่โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน และ/หรือการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน 

5.2 เพ่ือการค้นคว้า วิจัย การทดลองตรวจสอบ การศึกษาเกี่ยวกับการพลังงานและ
ปิโตรเลียม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน และ/หรือเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

5.3  เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดท าโครงการสาธิต หรือ
โครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการพลังงานและปิโตรเลียม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน 

5.4 เพ่ือการศึกษา และ/หรือการฝึกอบรม ตามโครงการในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นและ
เร่งด่วนหรือขาดแคลน เพ่ือเป็นการสร้างสมรรถนะทางวิชาการของหน่วยราชการและ/หรือสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการพลังงานและปิโตรเลียม 

5.5 เพ่ือการโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพลังงานและ
ปิโตรเลียม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน และ/หรือการ
เสริมสร้างความปลอดภัยจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน 
  5.6 เพ่ือการพิจารณาศึกษาในภาครัฐบาล หรือการเดินทางเพ่ือศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม 
สัมมนา หรือปรึกษาหารือทั้งในประเทศหรือต่างประเทศของข้าราชการและ/หรือลูกจ้างของหน่วยราชการที่
เกี่ยวกับการพลังงานและปิโตรเลียม และ/หรือการจัดการประชุมเกี่ยวกับการพลังงานและปิโตรเลียม 
  5.7  เพ่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพลังงานและปิโตรเลียม 
  5.8 เพ่ือจัดสร้างห้องปฏิบัติงาน และ/หรือส านักงานแห่งใหม่เพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่สามารถใช้
เงินงบประมาณได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานและปิโตรเลียม 
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5.9 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
 

6.  มาตรฐานงาน 
 

 การจัดสรรการใช้ประโยชน์ดอกผลกองทุน 
1. เชิงปริมาณ  

1.1 จ านวนเงินทุนการศึกษาและฝึกอบรม 
- ปริญญาโทต่างประเทศ  
- ปริญญาโทในประเทศ    
- ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ  

  - ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศ  
 1.2  ทุนเพื่อการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา  
 1.3  การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงาน  

 
  2. เชิงคุณภาพ     
   ร้อยละ 90 ของความส าเร็จที่ได้รับจากการจัดสรรการใช้ประโยชน์ดอกผล 
   ของกองทุนฯ  
 
  3. เชิงเวลา   1 ปี 
 
  4. เชิงต้นทุน   30 ล้านบาท 
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7.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 - ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
       กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น 
       ปิโตรเลียม 
 - ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการ  ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
   และสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่  กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น 
   ผู้ปฏิบัติงาน    ปิโตรเลียม 
 
8.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 8.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
โรงกลั่นปิโตรเลียม 
  1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุนฯ งบทดลอง งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประกอบ  งบการเงินในรอบ
ปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบว่า มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายในหมวดใดบ้าง 
 

  2)  ทบทวนดอกผลเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เพ่ือใช้เป็นกรอบ
วงเงินในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม  
 

  3)  ศึกษา วิเคราะห์ กรอบวงเงิน และด าเนินการร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรการใช้ประโยชน์และ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานและปิโตรเลียม     
 

  4)  ประชุมเพ่ือน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
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5) เสนอรายงานผลการด าเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมพิจารณา  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

  6) เสนอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือทราบ 
 
 8.2 ปรับปรุง/แก้ไข ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม (ถ้ามี) 
  1) ทบทวนระเบียบ/หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม ว่ายังสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เพ่ือปรับปรุง/แก้ไขให้เกิดความเชื่อมโยง ชัดเจน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกันระหว่างระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  2)  ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาปรับปรุง/แก้ไขให้
เกิดความเชื่อมโยง ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกัน 
 

  3) น าประเด็นที่ต้องการปรับปรุง/แก้ไข ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม หารือกับนิติกรกระทรวงพลังงาน 
 

  4) ประชุมเพ่ือน าเสนอระเบียบ/หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา
โรงกลั่นปิโตรเลียมทีผ่่านนิติกรกระทรวงพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา 
โรงกลั่นปิโตรเลียมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  5)  ระเบียบฯ ที่ปรับปรุง/แก้ไข เสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติลงนามต่อไป 
 

   6) หลักเกณฑ์ทีป่รับปรุง/แก้ไข เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนาม 
 8.3 ด าเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา 
โรงกลั่นปิโตรเลียมต่อหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพลังงาน/กรมบัญชีกลาง 
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 8.4 รวบรวมเรื่องน าเสนอค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ และขอความ
เห็นชอบกับประธานกรรมการฯ ก าหนดวันประชุม จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดประชุม รวมทั้งด าเนินการจัดท า
วาระการประชุมเพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป 
 
 8.5 เตรียมการประชุม พร้อมทั้งประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมชี้แจง
แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรับรองเป็นมติที่ประชุม 
 
 8.6 คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินให้กับหน่วยงานและผู้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
 
 8.7  ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น จะด าเนินการ 

  - จัดท ารายงานการประชุม 

  - แจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง 

  - แจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 8.8  หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พร้อมทั้ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
 
 8.9 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด   
 
 8.10 เสนอรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
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9.  การติดตามประเมินผล 
  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดย
คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
 
10.  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
  10.1 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  10.2 หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการ เพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2539 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  10.3 หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือโครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการ พ.ศ. 2539 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  10.4 หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือส าหรับเดินทางเพ่ือ
ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา หรือปรึกษาหารือ ทั้งในประเทศและส าหรับการจัดการประชุมหรือ  
การสัมมนา เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พ.ศ. 2539 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  10.5 หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือเพ่ือว่าจ้างที่ปรึ กษา  
พ.ศ. 2539 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  10.6 ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน 
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2554 
  10.7 ร่างหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554 
  10.8 ร่ างหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้ ทุนโครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2554 
  10.9 ร่างหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือส าหรับเดินทางเพ่ือ
ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา หรือปรึกษาหารือ ทั้งในประเทศและส าหรับการจัดการประชุมหรือการ
สัมมนา เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พ.ศ. 2554 
  10.10 ร่างหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือเพ่ือว่าจ้างที่ปรึกษา  
พ.ศ. 2554 
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(1) 

ไมเ่หน็ชอบ เหน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ  

 

ไมเ่หน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกองทนุฯ 
ทกุสิน้ปีงบประมาณ 

ทบทวนระเบียบ/หลกัเกณฑ์ ในการปฏิบตังิาน 
กองทนุเงินอดุหนนุจากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

น ารายงานผลการด าเนินงานกองทนุเงิน
อดุหนนุจากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียม
เสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาตเิพ่ือทราบ 

ประกาศการขอรับการสนบัสนนุเงินกองทนุ 
เงินอดุหนนุจากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียมตอ่
หน่วยงานภายในสงักดักระทรวงพลงังาน/
กรมบญัชีกลาง 

A 

น าระเบียบ/หลกัเกณฑ์ฯ ท่ีผ่าน 
นิตกิรกระทรวง เสนอตอ่คณะ- 
กรรมการกองทนุเงินอดุหนนุจาก
สญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

น ารายงานผลการด าเนินงานฯ และ 
แผนการใช้จ่ายเงินกองทนุฯ เสนอตอ่
คณะกรรมการกองทนุเงินอดุหนนุ 
จากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

1.น าระเบียบฯ เสนอต่อ
ประธาน กพช. ลงนาม 

2.น าหลกัเกณฑ์ฯ เสนอต่อ
ประธาน กทป. ลงนาม 
 
 

ให้ใช้ระเบียบ/หลกัเกณฑ์ 
ฉบบัเดมิ 

น ารายงานผลการด าเนินงานฯ 
และแผนการใช้จ่ายเงินกองทนุฯ 
เสนอตอ่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน 

น าระเบียบฯ ผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ 
เสนอตอ่กรม บญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

ทบทวนดอกผลเงินกองทนุเงินอดุหนนุจากสญัญาโรงกลัน่
ปิโตรเลียม เพ่ือจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทนุเงินอดุหนนุ

จากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

น าระเบียบ/หลกัเกณฑ์ฯ  
ท่ีควรปรับปรุง หารือกบั 
นิตกิรกระทรวง 

เร่ิมต้น 



 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5 – EP 5.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 29 พ.ค. 60 

เรื่อง : กองทุนเงินอุหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม หน้า 1/2 

 

A 

- รายงานผลการศึกษาทกุภาคการศึกษา 
- รายงานผลฝึกอบรมภายใน 60 วนั นบัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม 

รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับการสนบัสนนุเสนอคณะกรรมการกองทนุเงินอดุหนนุ
จากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียมฯ พิจารณาจดัสรรทนุ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาจดัสรรทนุ
ให้ผู้ขอรับการสนบัสนนุ 

แจ้งมติแก่หน่วยงานที่ได้รับการสนบัสนนุ 

หน่วยงานที่ได้รับการสนบัสนนุด าเนินการ 
1. แจ้งยืนยนัรายชื่อผู้ ได้รับการพิจารณาจดัสรรเงิน 
2. สง่บคุลากรเข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบตัิงานของกองทนุ 
    เงินอดุหนนุจากสญัญาโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

ติดตามและรายงานผลการศกึษา/ฝึกอบรม เสนอตอ่คณะกรรมการ
กองทนุฯ เพ่ือทราบ 

 

สิน้สดุกระบวนการ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร :
หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ 

วันท่ีประกาศใช้ :  
เรื่อง : การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน้าท่ี 1 

 
1. วัตถุประสงค ์
 

   ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการตามมาตรา 16 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี และในแต่ละปีงบประมาณ ต้องจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

2. ขอบเขต 
 

   ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดท า
งบประมาณตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจนถึงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส  
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

   3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   3.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
   3.3 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
   3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไฟฟ้า นโยบาย
ปิโตรเลียม นโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน  
   3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

   4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 166 
   4.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   4.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
   4.4 ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
   4.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
   4.6 การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ว33) 
 

5. ค าจ ากัดความ 
 

   สลค.  หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

Nuansri.Tad
Typewritten Text
S5-EP5.5

panya.boo
Stamp
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   สงป.  หมายถึง  ส านักงบประมาณ 
   รมว.พน.  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
   ป.พน.  หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
   สป.พน. หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
   ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   สนพ.   หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   สปป.   หมายถึง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
   สนฟ.   หมายถึง ส านักนโยบายไฟฟ้า 
   สนอ.   หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
   สบก.  หมายถึง ส านักบริหารกลาง 
   ศพส.  หมายถึง ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
   กนย.  หมายถึง กองนโยบายและแผนพลังงาน 
   กพร.  หมายถึง กล่มพัฒนาระบบบริหาร 
   ตส.  หมายถึง กลุ่มตรวสอบภายใน 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์
พยากรณ์และ
สารสนเทศ
พลังงาน และ
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.  การจัดท าแผนงบลงทุนเบื้องต้น 
 

สปป. สนฟ. สนอ. สบก.
ศพส.  กนย. กพร. และ 
ตส. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

2.  การจัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
 จ าเป็น 
  

สบก. และ สงป. - หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท าประมาณการ
รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

3. จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ าย
 ประจ าปี 

สปป. สนฟ. สนอ. สบก.
ศพส.  กนย. กพร. และ ตส. 

 

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

4. น าเสนอคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กระทรวง
 พลังงาน 
  

ป.พน. สป.พน. และ 
ผอ.สนพ. 

 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

5. จัดท าเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อน าส่งส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 

รมว.พน. สป.พน.     
ผอ.สนพ. และ สงป. 

- หนังสือขอส่งรายละเอียด
ค าของบประมาณฯ 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

6. บันทึกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในระบบ E-Budgeting 

สงป. และ กนย.  
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

7. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจงสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณวาระที่ 1 

รมว.พน. สป.พน.    
ผอ.สนพ. สปป. สนฟ. 
สนอ. สบก. ศพส.  และ 
กนย.  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท า Hot Issues 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
เตรียมความพร้อมชี้แจง
ประชุม 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

8.  จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ ของ
สภาผู้แทนราษฎร 

ผอ.สนพ. สปป. สนฟ. 
สนอ. สบก. ศพส.  และ 
กนย. 

 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

9.  จั ด ท า เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ชี้ แ จ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่าง 
พรบ. งบประมาณ ของวุฒิสภา 

ผอ.สนพ. สปป. สนฟ. 
สนอ. สบก. ศพส. และ 
กนย. 
 

 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

10. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุ
กรรมาธิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผอ.สนพ. สปป. สนฟ. 
สนอ. สบก. ศพส. และ 
กนย. 

 

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

11. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจงสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณวาระที่ 2-3 

รมว.พน. ผอ.สนพ. 
สปป. สนฟ. สนอ. สบก. 
ศพส.  และ กนย. 

-  หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท า Hot Issues 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ส่ ง เจ้ าหน้ าที่ เ ข้ า ร่ ว ม
เตรียมความพร้อมชี้แจง
ประชุม 

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

12. จัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณปัจจุบัน 
ต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 

 

ผอ.สนพ. สปป. สนฟ. 
สนอ. สบก. ศพส.  และ 
กนย. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท าละเอียดผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ  

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

13. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจงวุฒิสภา พิจารณา
ร่าง พรบ. งบประมาณ 

รมว.พน. ผอ.สนพ. 
สปป. สนฟ. สนอ. สบก. 
ศพส.  และ กนย. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
การจัดท า Hot Issues 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียม
ความพร้อมชี้แจงประชุม 

 14.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่ าง  พรบ . 
งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศ
บังคับใช้เป็นกฏหมายต่อไป 

สลค. และสงป.   

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

15.จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ (สงป.) รายเดือน รายไตรมาส 
และรายกิจกรรม 

สงป. สปป. สนฟ. สนอ. 
สบก.ศพส. กนย. กพร. 
และ ตส.  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



4 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี 

- หนั งสื อขอส่ งแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ฯ 

16. บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และการใช้
จ่ายงบประมาณ ในระบบ EvMis ของส านัก
งบประมาณ 

สงป. และ กนย.  

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

17. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้
จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายไตรมาส         

สงป. สปป. สนฟ. สนอ. 
สบก.ศพส. กนย. กพร. 
และ ตส. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
จัดท าผลการปฏิบัติงาน
แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 

- หนั ง สื อ ข อส่ ง ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 

7. กระบวนการ 
 

1. การจัดท าแผนงบลงทุนเบื้องต้น 
 

   - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  - ประสานศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน  ขอรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ผ่ าน               
การอนุมัติจากคณะท างานกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนพ. และคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน 

 

  - รวบรวมและจัดท ารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ทั่วไป และน าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือส่งให้ 
สงป. ตามล าดับต่อไป 

 

2. การจัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านักบริหารกลาง จัดท าค าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ซึ่งประกอบด้วย        
งบบุคลากรขั้นต่ า (เงินเดือน ค่าจ้าง จ่ายควบเงินเดือน และเงินอื่นๆ) และงบด าเนินงานขั้นต่ า (ค่าเช่าบ้าน 
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง และค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าไฟฟ้า น้ าประปาและ
โทรศัพท์) 

 

  -  รวบรวมและจัดท ารายละเอียดรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 
 

  - น าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือน าส่ง สงป. ต่อไป 
 

 3. จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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- รวบรวมค าของบประมาณของแต่ละ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน และจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเบื้องต้น พร้อมเปรียบเทียบกับงบประมาณก่อนหน้า ในแบบฟอร์มโดยย่อ 
 

- น าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 4. น าเสนอคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระทรวงพลังงาน 
 

    - น าส่งกรอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

  - จัดเตรียมรายละเอียดค าชี้แจงความจ าเป็นการตั้งค าของบประมาณประจ าปี 
 

  - ด าเนินการปรับปรุงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องตามมติคณะท างานฯ และน าส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อทราบต่อไป 

   

 5. จัดท าเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าส่งส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 
 

  - จัดท ารายละเอียดเป็นเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์มของ สงป. 
 

  - ท าหนังสือขอส่งรายละเอียดค าของบประมาณฯ เสนอ ผอ. สนพ. ลงนาม เพ่ือน าส่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอรัฐมนตรีลงนาม และส่งให้ สงป. ตามล าดับต่อไป 

 

 6. บันทึกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระบบ E-Budgeting 
 

  - บันทึกข้อมูลงบลงทุนเบื้องต้น ในระบบ e-Budgeting ขั้นวางแผนและจัดท างบประมาณตามขั้นตอน   
ของส านักงบประมาณทางเว็บไซต ์

 

  - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกทางระบบรายงานตรวจสอบของส านักงบประมาณ 
  

  
 7. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจง สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา

ร่าง พรบ. งบประมาณวาระท่ี 1 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง จัดท า Hot Issues และ กนย. รวบรวมเสนอ ผอ.สนพ.  
 

  - น าส่ง Hot Issues ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือใช้ชี้แจงระหว่าง       
การประชุม 

 

  - จัดท ารายละเอียดงบประมาณ Fact Sheet ตามแบบฟอร์มของ สงป. 
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเตรียมความพร้อม Stand by ระหว่างการประชุม 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 
 

 8. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ ของ           
สภาผู้แทนราษฎร 
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  - จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง และ PowerPoint น าเสนอ จ านวน 80 ชุด พร้อม CD 
 

  - น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ  
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
 

 9. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ. งบประมาณ ของ
วุฒิสภา 

 

  - จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง และ PowerPoint น าเสนอ จ านวน 80 ชุด พร้อม CD 
 

  - น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ  
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
 

 10. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง จ านวน 50 ชุด  
 

  - น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
 

 11. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจง สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ร่าง พรบ. งบประมาณวาระท่ี 2-3 

 

  -  ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง จัดท า Hot Issues update และ กนย. รวบรวมเสนอ ผอ.สนพ.  
 

  - น าส่ง Hot Issues update ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือใช้ชี้แจง
ระหว่างการประชุม 

 

  - จัดท ารายละเอียดงบประมาณ Fact Sheet ตามรูปแบบของส านักงบประมาณ 
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเตรียมความพร้อม Stand by ระหว่างการประชุม 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 
 
 

 12. จัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณปัจจุบัน ต่อ
คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 

 

  - ท าหนังสือให้ ส านักบริหารกลาง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

  - รวบรวมและจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
 



7 
 

 13. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจง วุฒิสภา พิจารณาร่าง พรบ. 
งบประมาณ 

 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง จัดท า Hot Issues update และ กนย. รวบรวมเสนอ ผอ.สนพ.  
 

  - น าส่ง Hot Issues update ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือใช้ชี้แจง
ระหว่างการประชุม 

 

  - จัดท ารายละเอียดงบประมาณ Fact Sheet ตามแบบฟอร์มของ สงป. 
 

  - แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเตรียมความพร้อม Stand by ระหว่างการประชุม 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 
 

 14. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่าง พรบ. งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็น
กฏหมายต่อไป 

 

  - ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา)  
แล้ว สลค. จะน ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย 

  

  - ร่าง พ.ร.บ. ประกาศบังคับใช้ หน่วยงานจึงสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามปกต ิ  

 

 15. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายเดือน รายไตรมาส และรายกิจกรรม 
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  - รวบรวมและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายเดือน รายไตรมาส และ 
รายกิจกรรม ตามแบบฟอร์มของ สงป. โดยแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องสอดคล้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

 

  - ท าหนังสือขอส่งแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) เพ่ือน าส่ง สงป. 
 

  - น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 

 16. บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ EvMis ของส านักงบประมาณ 
 

  - บันทึกรายละเอียดข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ EvMis ตามขั้นตอน 
ของส านักงบประมาณทางเว็บไซต ์
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17. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายไตรมาส         
 

  - ท าหนังสือให้ ส านัก/ศูนย์/กอง รายงานผลแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  - รวบรวมและจัดท าผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป. 301 สงป. 302 สงป. 
301(CS) และ สงป. 302(CS)  

 

- น าเสนอผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม สงป. ให้ผู้บริหาร สนพ. พิจารณาลงนาม 
ตามล าดับ 

- ท าหนังสือขอส่งผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) เสนอ ผอ. สนพ. ลงนาม เพ่ือน าส่ง สงป. 
ต่อไป 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2556 

 กองนโยบายฯ 10 ปี Soft File 
and Hard 

Copy 

- - 

2 การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2557 

 กองนโยบายฯ 10 ปี Soft File 
and Hard 

Copy 

- - 

3 การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2558 

 กองนโยบายฯ 10 ปี Soft File 
and Hard 

Copy 

- - 

 
 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
- - - - 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S5 – EP5.5 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง :  การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 

หน้า 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

 

A 

5. จัดท าเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

1. จัดท าแผนงบลงทุนเบื้องต้น 

2. จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 

3.จัดท ากรอบวงเงินประมาณรายจ่ายประจ าป ี

6. บันทึกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน 
ระบบ E - Budgeting 

4. น าเสนอคณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กระทรวงพลังงาน 

7. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจง สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระที่ 1 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S5 – EP5.5 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง :  การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 

หน้า 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

10 จัดท าเอกสารประกอบการชีแ้จง คณะอนุกรรมาธิการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

8. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. 

งบประมาณ ของสภาผู้แทนราษฎร 

 

9. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่าง พรบ. งบประมาณ ของวุฒิสภา 
 

11. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet เพื่อเตรียมชี้แจง สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระที่ 2-3 

 

B 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S5 – EP5.5 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 

วันที่ประกาศใช้ : 9 พ.ค.60 

เรื่อง :  การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 

หน้า 3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

12. จัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายปีงบประมาณปัจจุบัน ต่อคณะกรรมาธิการตดิตามการ

บริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 

14. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่าง พรบ.งบประมาณ ข้ึน
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

13. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และ
เอกสาร Fact Sheet เพื่อเตรียมชีแ้จง 

วุฒิสภา พิจารณาร่าง พรบ. 
งบประมาณ 

 

15. จดัท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สปง.) รายเดือน รายไตรมาส และรายกิจกรรม 

16. บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบตัิงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ EvMis ของส านักงบประมาณ 

17. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ (สปง.) รายไตรมาส 

สิ้นสุดกระบวนการ 



          
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขทีเ่อกสาร  S5 – EP 5.6    

หน่วยงาน  :  สนพ. วนัทีป่ระกาศใช้ 29 พ.ค. 60 

เร่ือง   การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

แก้ไขคร้ังที ่          

หน้าที ่             
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

3. ความรับผิดชอบ 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
2. ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3. ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
4. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มการคลัง 
6. ส านักงบประมาณ 

4. เอกสารอ้างอิง 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นร 0505/ว285) 
 

5. ค าจ ากัดความ 

  สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  สปป. หมายถึง ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

  สนฟ. หมายถึง ส านักนโยบายไฟฟ้า  

  สนอ. หมายถึง ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  

  สบก. หมายถึง ส านักบริหารกลาง  

  ศพส. หมายถึง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน  

  กนย. หมายถึง กองนโยบายและแผนพลังงาน  

  กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

  ตส. หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 



          
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขทีเ่อกสาร  S5 – EP 5.6    

หน่วยงาน  :  สนพ. วนัทีป่ระกาศใช้ 29 พ.ค. 60 

เร่ือง   การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

แก้ไขคร้ังที ่          

หน้าที ่             
 

 

 
6 แผนผังการปฏิบัติงาน 
  

  ผังกระบวนงาน   
    

 
 

 
 
 

     

  
 

  
 

 
 

  
 
 

   

   
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

  
 

 
 
 
 

  

   
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 

  

จุดเริ่มต้น 

ขอโอนหรือเปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณรายจา่ย 

ส่วนราชการเสนอ
ความเห็นชอบต่อ
รัฐมนตรีที่ก ากับ

ดูแล 

เสนอขออนุมัติ
จากส านกั

งบประมาณ 

แจ้งผลการอนุมัติให้ส่วนราชการทราบ 

สิ้นสุดกระบวนงาน 

เอกสาร/หลักฐานการขออนุมัติ 
1. หนังสือเชิญประชุม/อบรม 
2. ก าหนดการประชุม/สัมมนา 
3. โครงการประชุม/สัมมนา 
4. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลในการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
5. ห นั ง สื อ ข อ อ นุ มั ติ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 

รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
โดยจ าแนกเป็น ค่า เครื่ อ งบิ น     
ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง  ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก       
และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น พร้อม
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณที่
ใช้ในการโอนเปลี่ยนแปลงว่าใช้
จากงบรายจ่าย หมวดรายจ่าย 
และรายการใด 

6. เหตุผลความจ าเป็น/ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

เห็นชอบ 

ยุติการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่เห็นชอบ 

ก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วันท าการ 

อนุมัติ 
ยุติการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่อนุมัติ 

ส านัก/ศูนย์/กอง แจ้งโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจ่าย 
 

กลุ่มการคลัง ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน 

 

เอกสารไม่ถูกต้อง/
เอกสารไม่ครบ 

กนย. 
ให้ ค ว าม เห็ นแ หล่ ง ข อ ง เ งิ น
งบประมาณที่ ใ ช้ ในการ โอน
เปลี่ยนแปลงว่าใช้จากงบรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย และรายการใด 

 
 

ขอความเห็น 



          
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขทีเ่อกสาร  S5 – EP 5.6    

หน่วยงาน  :  สนพ. วนัทีป่ระกาศใช้ 29 พ.ค. 60 

เร่ือง   การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

แก้ไขคร้ังที ่          

หน้าที ่             
 

 

7. รายละเอียดการด าเนินงาน 

  ส่วนราชการที่ไม่ได้ตั้งค าของบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
จะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทางปฏิบัติมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2559 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการเสนอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล เพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะต้องพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือรัฐมนตรี      
หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว จึงเสนอขออนุมัติส านักงบประมาณ           
ก่อนที่จะไปมีภาระผูกพัน หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 

  

8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงานที่

จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ 
จัดเก็บ 

วิธีการ 
ท าลาย 

ผู้อนุมัติท าลาย 

        
        

 

9. ตารางบันทึก 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
 



 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขทีเ่อกสาร S5 – EP 5.6    

หน่วยงาน  :สนพ. วนัทีป่ระกาศใช้  29 พ.ค. 60 

เร่ือง : การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

แก้ไขคร้ังที ่            

หน้าที ่                   1 
 

 

 

 

 



จุดเริ่มต้น 

ขอโอนหรือเปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณรายจา่ย 

ส่วนราชการเสนอ
ความเห็นชอบต่อ

รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล 

เสนอขออนุมัติจาก
ส านักงบประมาณ 

แจ้งผลการอนุมัติให้ส่วนราชการทราบ 

สิ้นสุดกระบวนงาน 

เอกสาร/หลักฐานการขออนุมัติ 
1. หนังสือเชิญประชุม/อบรม 
2. ก าหนดการประชุม/สัมมนา 
3. โครงการประชุม/สัมมนา 
4. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลในการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
5. ห นั ง สื อ ข อ อ นุ มั ติ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 

รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
โดยจ าแนกเป็น ค่า เครื่ อ งบิ น     
ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง  ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก       
และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น พร้อม
ระบุแหล่งของเงินงบประมาณที่
ใช้ในการโอนเปลี่ยนแปลงว่าใช้
จากงบรายจ่าย หมวดรายจ่าย 
และรายการใด 

6. เหตุผลความจ าเป็น/ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

เห็นชอบ 
ยุติการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่เห็นชอบ 

ก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วันท าการ 

อนุมัติ 
ยุติการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

รายจ่าย 

ไม่อนุมัติ 

ส านัก/ศูนย์/กอง แจ้งโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจ่าย 
 

กลุ่มการคลัง ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน 

 

เอกสารไม่ถูกต้อง/
เอกสารไม่ครบ 

กนย. 
ให้ ค ว าม เห็ น แ หล่ ง ข อ ง เ งิ น
งบประมาณที่ ใ ช้ ในการ โอน
เปลี่ยนแปลงว่าใช้จากงบรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย และรายการใด 

 
 

ขอความเห็น 
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