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1. วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้ า ของประเทศ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนจั ด หาไฟฟ้ า ระยะยาวของประเทศ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนการ
นาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ดังกล่าว
3. ความรับผิดชอบ
3.1 ผอ.สนพ.
3.2 ผส.สนฟ.
3.3 ผ.จฟ.
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายไฟฟ้า นโยบายปิโตรเลียม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และศูนย์พยากรณ์สารสนเทศพลังงาน
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ. พพ. บมจ.ปตท. กกพ. สศช. หน่วยงานภาคเอกชน
เป็นต้น
4. เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายพลังงานของรัฐบาล
4.2 ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.3 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
4.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
4.5 แผนอนุรักษ์พลังงาน
4.6 ข้อมูลกาลังผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ. และ สนพ.
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5. คาจากัดความ
5.1 ปพน.
หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5.3 ผส.สนฟ. หมายถึง ผู้อานวยการสานักนโยบายไฟฟ้า
5.4 ผ.จฟ.
หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
5.5 พน.
หมายถึง กระทรวงพลังงาน
5.6 สนพ.
หมายถึง สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5.7 กฟผ.
หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5.8 กฟน.
หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง
5.9 กฟภ.
หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5.10 กกพ. หมายถึง คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
5.11 สนง.กกพ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
5.12 บมจ.ปตท.หมายถึง บริษัทปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
6. แผนผังการปฏิบัติงาน
กระบวนงานจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม จั ด ห า แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
พลังงานไฟฟ้า รวบรวมข้อ มูล สมมติฐ านที่ ใช้ใ นการจั ดท า สนฟ.
แผน PDP
สศช.
กฟผ.
กฟน.
กฟภ.
พพ.
บมจ.ปตท.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
- นโยบายพลังงานของรัฐบาล
- มติ กพช. และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการณ์ แ นวโน้ ม
เศรษฐกิจไทย
- ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน
- แผนพั ฒ นาพลั งงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 30% ใน
20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579)
- แผนอนุ รั กษ์ พลั งงาน 20 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2579)
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กระบวนงานจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม จั ด ห า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนสมมติฐานที่ สนพ.
พลังงานไฟฟ้า ใช้ในการจัดทาร่างแผน PDP
กฟผ.

จั ด สั ม มนารับ ฟั ง ความคิด เห็น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ผอ.สนพ.
ส่วนเสียก่อนจัดทาร่างแผน PDP
สนฟ.
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
จัดทาร่างแผน PDP
สนพ.
กฟผ.
ส่งร่างแผน PDP ให้ กกพ. พิจารณาให้ความเห็น
ส่งร่างแผน PDP ให้คณะอนุฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผน ก่อนรับฟังความคิดเห็น
จั ด สั ม มนารับ ฟั ง ความคิด เห็น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ผอ.สนพ.
ส่วนเสียต่อร่างแผน PDP
สนฟ.
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
จัดทาร่างแผน PDP ฉบับปรับปรุง หลังการรับ สนพ.
ฟังความคิดเห็น
กฟผ.
คณะอนุฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ส่งแผน PDP ต่อ กนย. เตรียมประชุม กพช./ครม.
กพช./ครม. เห็นชอบ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแผน PDP
ไป
ดาเนินการตามมติ กพช. และ ครม.
ติดตามและประเมินผลแผน PDP
สรุปผล และรายงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลกาลังผลิตไฟฟ้าสารอง
ของประเทศ
- รายงานสถานการณ์/สถิติด้าน
พลังงาน
- รายงานการประชุมหารือ
- รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สมมติฐานการจัดทาแผน PDP

- รายงานการประชุม/มติการประชุม
- ร่างแผน PDP
- ร่างแผน PDP

ร่างแผน PDP
- แผน PDP
- แผน PDP
- รายงานการประชุม/มติการประชุม
- แผน PDP
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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7. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
7.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
7.2 รวบรวมข้อมูล สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาแผน PDP รวมทั้งทบทวนนโยบายแผนพลังงานไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน PDP จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) นโยบายพลังงานของรัฐบาล 2) มติ กพช.
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 4) ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน 5) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 6) แผนอนุรักษ์พลังงาน 7) ข้อมูลกาลังผลิตไฟฟ้า
สารองจาก กฟผ. 8) นโยบายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาร่ างแผน PDP โดยจะนาไปพิจารณาใน
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในขั้นต้นก่อน เพื่อวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง
หรือทบทวนเพิ่มเติม จะได้นาไปปรับปรุงก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ และจัดรับฟังความเห็นสมมติฐาน
7.4 จัดทาร่างแผน PDP หลังจากได้มีการทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาร่างแผน PDP จะมีการ
จัดทาร่างแผน PDP (รวมทั้งแผนทางเลือก) โดยนาไปขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวง
พลังงานเป็นประธาน และมี สนพ. เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ หลังจากนั้ นจะส่งร่างแผนฯให้ กกพ.
พิจารณาให้ความเห็น
7.5 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผน PDP เพื่อจะได้นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงร่างแผน PDP ต่อไป
7.6 จัดทาแผน PDP หลังจากได้นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างแผน
PDP แล้ว จะมีการนาร่างแผน PDP ที่ปรับปรุงใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อร่างแผน
PDP และเมื่อคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบร่างแผน PDP ที่ทาการปรับปรุงใหม่แล้ว สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
จะนาแผน PDP ดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ต่อไป
7.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนาแผน PDP ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ไปดาเนินการ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กฟผ. กฟภ. กฟน. ปตท. พน.
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7.8 ติดตามและประเมินผลแผน PDP เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดาเนินงานตามแผน PDP ไป
ระยะหนึ่ง จะมีการติดตามและประเมินผล PDP ที่ดาเนินการว่ายังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ หาก
สถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จนกระทบต่อแผน PDP ก็จะมีการพิจารณาทบทวนแผน
PDP ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผน PDP ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินการตามแผนฯ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ และเมื่อได้มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผน PDP ใหม่แล้วก่อนจะนาแผน PDP
ไปดาเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม.

กระบวนการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สนพ.
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เรื่อง : กระบวนการจัดทาแผนพัฒนา หน้าที่ 1
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)
เริ่มต้น
รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาสั่งแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฯ

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ก่อนจัดทาร่างแผน PDP

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล/
ทบทวนสมมติฐาน
ส่งร่างแผน PDP ให้
คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

จัดทาร่างแผน PDP
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ร่างแผน PDP

เปลี่ยน
สมมติฐาน

ส่งร่างแผน PDP
ให้ กกพ. ให้
ความเห็น

จัดทาแผน PDP

สิ้นสุด
กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลแผน
PDP
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผน
PDP ไปดาเนินการ ตามมติ
กพช./ครม.

กพช./ครม. เห็นชอบ
คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา
แก้ไข

ปรับแก้แผน PDP

เห็นชอบ

ส่งแผน PDP ต่อ กนย.
เตรียมประชุม กพช./ครม.
มีการปรับปรุงแผน PDP

