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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. 

 

 

 



 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 - EP 1.1 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 3 
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 

หน้า 5/5 

 

 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 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : G1-EP1.3 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี :  1 

วันท่ีประกาศใช้ : 21 กค. 58 

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

 

หน้า 1 

 

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-EP1.6 

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)  

หน้า 1 

 

 

 

 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
- 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 



 
 กระบวนการปฏิบัตงิาน เลขที่เอกสาร :G1-EP1.8 

 หน่วยงาน  : สนพ. แก้ไขคร้ังที่    3 
วันที่ประกาศใช้ :   30 เม.ย.62 

 เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า หน้าที่      1/4 
 
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  ผศท. 
  3.4  กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานของกอง
นโยบายไฟฟ้า และกลุ่มงานของกองนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
  3.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ. พพ. สศช. และ ส านักงาน กกพ. 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  ผศท. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 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 านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  5.9  ส านักงาน กกพ. 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 
- ข้อมลูการใช้ไฟฟ้า (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./
ผศท./กฟน./กฟภ./
กฟผ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม / มติการประชุม 

รับฟังความคิดเห็นกับ
ประชาชนทุกภาคส่วนหรือ
จัดท าประชาพิจารณ์ 

คณะท างานจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/การ
จัดท าประชาพิจารณ์ และน าผลไปใช้
ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 
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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  

 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 โดยจะมี
การประชุมเพ่ือทบทวนค่าพยากรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและครอบคลุมตามเป้าหมายในนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

 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 
 

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และ
จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศพิจารณาค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

ปพน./ผอ.สนพ./รผอ.
สนพ./ผศท./กฟน./
กฟภ./กฟผ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม / มติการประชุม 

ส่งมอบค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการ
จัดท า PDP และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะท างานจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

 7) ส่งมอบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการจัดท า PDP และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ : เมื่อได้ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะถูกน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผน PDP และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปใช้ในการจัดท างบประมาณของ 3 การไฟฟ้า   
   

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

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

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
1 ปี พ.ศ. 2555 มีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดท า เช่น GDP ,พลังงาน

ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) รวมทั้งนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านพลังงานที่เก่ียวข้อง  

ศท. 

2 ปี พ.ศ. 2560 เพิ่ ม  ขั้ นตอน  ก ารคว ามฟั งความคิ ด เห็ นของ
ประชาชน/ประชาพิจารณ์ 

ศท. 

3. ปี พ.ศ. 2562 เพิ่ม ขั้นตอน กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า และทั้ง
ประเทศ 

 

ศท. 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า          หนว่ยงานรับผิดชอบ : วพ./ศท. 

คณะท างานฯ พิจารณา   
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

รวบรวมข้อมลูการใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ  
และอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ถูกน าไปใช้ในการจัดท าแผน PDP  
และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่นๆ 

กฟน., กฟภ. จัดท าค่าพยากรณ ์
ความต้องการไฟฟ้าในเขตที่รับผิดชอบ 

กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟา้ในระบบ 3 การไฟฟา้ และทั้งประเทศ 

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 ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ 
 
3. ความรับผิดชอบ   

  3.1  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) 
  3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (รผอ.สนพ.) 
  3.3  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผศท.) 
  3.4  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 
  3.5  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์ 
  3.6  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 
4. เอกสารอ้างอิง   

  4.1  นโยบายพลังงานของรัฐบาลปัจจุบัน 
  4.2  ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจาก สศช. 
  4.3  แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
  4.4  แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 

4.5  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
5.6  แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 

  4.7  ข้อมูลสถิติพลังงานจากฐานข้อมูลพลังงานของประเทศไทย  
 
5. ค าจ ากัดความ 

5.1  สศช. หมายถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.2  run Model หมายถึง ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ตัวแบบจ าลองที่ใช้ในการพยากรณ์ 
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 6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณภ์าพรวมพลังงานของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ ศท.  รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน 
ข้อมูลราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ 
และอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลตา่งๆ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล /
ผศท. 

- นโยบายพลังงานของประเทศใน  
  ปัจจุบนั 
- ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
- แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ
- ข้อมูลสถิติพลังงานจากฐานขอ้มูล 
  พลังงานของประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ ศท.  น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง (Model) 
รวมทั้ง run Model และ วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผศท.  

เจ้าหน้าที่ ศท. ตรวจสอบทบทวนและจัดท ารายงาน
สรุปผล 

ผศท. - ค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของ 
  ประเทศ 
- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศท. ผศท. พิจารณา และเสนอ รผอ.สนพ. 
และ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ผศท. / รผอ.
สนพ./ 
ผอ.สนพ. 

- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศท. เผยแพร่ค่าพยากรณ์ให้หน่วยงานอื่นๆ 
น าไปใชป้ระโยชน์ 

ผศท. / รผอ.
สนพ./ 
ผอ.สนพ. 

- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

 

 7. กระบวนการจัดท าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 
 7.1) รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ข้อมูลราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : เจ้าหน้าที่ ศท. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลพลังงานชนิดต่างๆ ท าการ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค่าพยากรณ์
ภาพรวมพลังงานของประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

 7.2) น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง รวมทั้ง run Model และวิเคราะห์ข้อมูล : เจ้าหน้าที่ ศท. ผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท าประมาณการพลังงานชนิดต่างๆ 

 7.3) ตรวจสอบทบทวนผลและจัดท ารายงานสรุป : เจ้าหน้าที่ ศท. ท าการตรวจสอบทบทวนผลและจัดท า
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต 

 7.4) ผศท. พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และเสนอ รผอ.สนพ. และ ผอ.สนพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่ข้อมูล 

 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 

- ศท. จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงใหม่ 

Hard 
Copy 

- - 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
1 30 เม.ย. 62 ขัน้ตอนกระบวนการ 

- เสนอ รผอ.สนพ. และผอ.สนพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ศท. 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ้นสุดกระบวนการ 

เผยแพรค่่าพยากรณ ์
ให้หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

รผอ.สนพ. และ ผอ.สนพ. 
พิจารณา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวมข้อมลูสถานการณ์พลังงาน ราคา และอื่นๆ 
จากฐานข้อมูล และ แหล่งข้อมลูตา่งๆ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

น าเข้าข้อมูลแบบจ าลอง (Model) 

Run Model  
วิเคราะหผ์ล 

ตรวจสอบทบทวนผล 

ท ารายงานสรุปผล 

ผศท. 
พิจารณา แก้ไข แก้ไข ปรับปรุง 

แก้ไข 

กระบวนการ : จัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ         หนว่ยงานรับผิดชอบ : ศท. 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที ่: 1 
วันที่ประกาศใช้ : 30 เม.ย. 62 

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  

3. ความรับผิดชอบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 

4. เอกสารอ้างอิง 
 ไม่มี 

5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 ศท. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.2 ผศท. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.3 ฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลสถิติ
พลังงานประเทศไทย ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานของไทย ฐานข้อมูล 
ปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ และฐานข้อมูลพลังงาน
ทดแทน 
 5.4 Print Check หมายถึง การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy หมายถึง ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที ่: 1 
วันที่ประกาศใช้ :  30 เม.ย. 62 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
พลังงานของประเทศ 

 

หน้า 2 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศท. รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต 
การใช้ การน าเข้า การส่งออก 
มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูล              
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

เอกสารข้อมูลพลังงานจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

ศท. น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน                   
ในระบบฐานข้อมูล 

- - 

ศท.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - เอกสารข้อมูลพลังงาน                         
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล                        
และเอกสาร Print Check 

 
7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

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

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

 

 7.2 น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในระบบฐานข้อมูล 
       เจ้าหน้าที่ของ ศท. น าเข้าข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีการ key ในระบบฐานข้อมูล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานของ
ไทย และน าเข้าข้อมูลด้วยวิธี Transfer ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC และ
ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย 
 
 
 

 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขทีเ่อกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที ่: 1 
วันที่ประกาศใช้ : 30  เม.ย. 62 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
พลังงานของประเทศ 

 

หน้า 3 
 

 7.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
      เจ้าหน้าที่ของ ศท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเข้าโดยการ Print Check ข้อมูล เทียบ
กับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการปรับปรุงใหม่จะมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 

 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Notebook 
table) (ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน/ตามรอบเวลา) 
 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 
ของทุกเดือน 
 

 
8. ตารางบันทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
จากฐานข้อมูล 

- ศท. 2 เดือน Hard 
Copy 

- - 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
1 30 เม.ย. 62 ยกเลิกขั้นตอน 

1. การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
2. การเผยแพร่ข้อมูล 
3. ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศของ
ผู้รับบริการ 
 
เพิ่มเติม 
1. ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ 
2. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 

ศท. 

 



 
 
 



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   : ข้อมูลพลังงานของประเทศมีการรวบรวมอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง  
                                              ครอบคลุม ทันสมัย ตอบสนองตามความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ           : ดังเอกสารแนบ 1 
 



5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ตามรอบเวลา 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร เว็บไซต์  
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุม 
ผู้เกี่ยวขอ้งที่ได้รับการสื่อสาร E-Mail  
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญในด้านความถูกต้อง 
ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ศท. มีการก าหนดรอบเวลาการอัพเดท
ข้อมูลให้มีความทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลให้เกิดความเชื่อถือได้มาอย่างต่อเนื่อง  
- ศท. มุ่งพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลพลังงานของ
ประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 



ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง - แนวทางปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลพลังงานให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ 
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการมากที่สุด 

 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของ
กระบวนการ 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามรอบเวลา 

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา 

ต้องการทราบความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลพลังงานของประเทศ          
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
การรวบรวมข้อมูลพลังงานให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน         
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 ประชุม/สอบถาม/บูรณาการข้อมูลร่วมกัน  
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการ
อ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่ที่สนใจของ
กระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 
 



  

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.10 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ : 1 
วันที่ประกาศใช้ :  30 เม.ย. 62 

เรื่อง : การรวบรวมข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ   
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กระบวนการ รวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ฐานข้อมูลราคาน ้ามันต่างประเทศ 

 ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระบบฐานข้อมูล   

รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ 

 

  
การน้าเข้า  การส่งออก และมูลค่า 

พลังงานจากแหล่งต่างๆ   

เร่ิมต้น   

น้าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
ด้วยวธิีการ Key   

  

น้าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
 ด้วยวธิีการ Transfer   

สิ นสุดกระบวนการ   

 

ไม่ถูกต้อง   

 ฐานขอ้มูลสถิติพลังงาน    
 ฐานขอ้มูล Emission   

 ฐานข้อมลูปิโตรเคมี   
 ฐานขอ้มูลการจ้าหน่ายไฟฟ้า 

ราย TSIC   
 ฐานขอ้มูลสถิติพลังงาน   

ตรวจสอบความถูกต้อง   

ปรับปรุงแก้ไข   



1 
 

 

 

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 
 



 

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 – EP1.12 
 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 ผู้เกีย่วข้อง 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 ผู้เกีย่วข้อง 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 – EP1.12 

 
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 
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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 านโยบายได้ทันเวลา 
 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) 

- - 



  ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G1 – EP 1.13 

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

 เรื่อง :  การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หน้าที่     6 

 

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 - 
 
 



 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G1 – EP 1.13 

 
หน่วยงาน  : สนฟ. สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี  
วันที่ประกาศใช้ : 1 พ.ค. 61 

 เรื่อง : จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หน้าท่ี    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 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 
 



  

ระเบียบปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.14 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
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1. วัตถุประสงค ์
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ ได้แก่ การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

2. ขอบเขต 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของประเทศ ได้แก่ ปริมาณ
การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนที่ สนพ. 
รับผิดชอบ รวมถึงการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจการใช้ข้อมูลพลังงาน เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ข้อมูลพลังงานตามความต้องการของผู้รับบริการ 

3. ความรับผิดชอบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 

4. เอกสารอ้างอิง 
 ไม่มี 

5. ค าจ ากัดความ 
 5.1 ศท. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.2 ผศท. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.3 ฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่บริการข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลสถิติพลังงาน
ประเทศไทย ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานของไทย ฐานข้อมูล 
ปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ และฐานข้อมูลพลังงาน
ทดแทน 
 5.4 Print Check หมายถึง การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy หมายถึง ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศท.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล 

- เอกสารข้อมูลพลังงาน                         
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล                        
และเอกสาร Print Check 

ศท.  เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ ผู้บริหารและบุคลากร
กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานภาครัฐ           
และเอกชน นักวิชาการ 
และผู้สนใจทั่วไป 

- 

ศท.  ส ารวจความคิดเห็น/ความพึง
พอใจการใช้ข้อมูลพลังงาน                 
ของประเทศ เพ่ือน าไปพัฒนา
หรือปรับปรุงข้อมูลพลังงาน             
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจ  
การใช้ขอ้มูลพลังงานของประเทศ
เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

 
7. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
     เจ้าหน้าที่ของ ศท. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพลังงานของประเทศในระบบฐานข้อมูล โดยการ 

Print Check ข้อมูล เทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ปริมาณการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก 
มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่รวบรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน กกพ. บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร เป็นต้น  
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 7.2 เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ 
      7.2.1 ข้อมูลในเว็บไซต์ สนพ. มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. ก่อนวันที่ 
12 ของทุกเดือน โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ 
      7.2.2 ข้อมูลในรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ใน
รายงานฯ โดยจัดท าเป็นรายปี ประกอบด้วยข้อมูลสถิติพลังงานทั้งรายปีและรายเดือน รวมทั้งบทวิเคราะห์
พลังงานแต่ละประเภทซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทุกกลุ่ม 
      7.2.3 ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) มีการปรับปรุงข้อมูลตามรอบเวลา ทั้งข้อมูล
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรกระทรวงพลังงาน 
      7.2.4 ข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศจากการใช้พลังงานของไทย ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้บริหารของ สนพ. และเจ้าหน้าที่ของ ศท. 
 

7.3 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      เจ้าหน้าที่ของ ศท. 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. ตารางบนัทึก 
ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข

เอกสาร 
หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
จากฐานข้อมูล 

- ศท. 2 เดือน Hard 
Copy 

- - 

2 ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- ศท. 1 ปี Hard 
Copy 

- - 

 



การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : บริการข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

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 การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส 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  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร เว็บไซต์  
ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับการสื่อสาร ประชุม 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร E-Mail  
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญในด้านความถูกต้อง 
ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ศท. มีการก าหนดรอบเวลาการอัพเดท
ข้อมูลให้มีความทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลให้เกิดความเชื่อถือได้มาอย่างต่อเนื่อง  
- ศท. มุ่งพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของ
ประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 



ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง เพ่ิมกระบวนการสอบถามความต้องการใช้บริการข้อมูลพลังงานจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อน ามาก าหนดแนวทางปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้เกิด
ความครบถ้วน สมบูรณ์ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการมากท่ีสุด 

 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของ
กระบวนการ 

ด าเนินการบริการ 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 การสอบถามความพึงพอใจ  
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการ
อ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่ที่สนใจของ
กระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 
 



  

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เลขที่เอกสาร : G1 – EP1.14 
 

หน่วยงาน : สนพ. 
แก้ไขครั้งที่ :  
วันที่ประกาศใช้ :  30 เม.ย. 62 

เรื่อง : การบริการข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ   

 

หน้า 1 
 

กระบวนการ บริการข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระบบฐานข้อมูล   
ท่ีผ่านการตรวจสอบ 

ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว   

เร่ิมต้น   

  

เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ ์  

 เว็บไซต์ สนพ.   
 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย   
 DOC - EPPO   
 ฐานข้อมูล   

สิ้นสุดกระบวนการ   

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล   

ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ   
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศของผู้รับบริการ   

พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล 
พลงังานตามความต้องการ   

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

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

เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี 2 

 

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. 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 

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

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

เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี 3 

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

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

เทคโนโลยี ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน
พลังงานทดแทน 

หน้าท่ี 4 

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

วันที่ประกาศใช ้: 9 พ.ค. 60 
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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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP3.2 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขคร้ังท่ี: 1 

วันที่ประกาศใช:้ 6 มิ.ย. 62 
เร่ือง :  การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 
หน้าท่ี 

 

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 ผกอ. 
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 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2562 
4.6 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
4.7 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.8 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
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ค าจ ากัดความ 
4.9 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.10 ผกอ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.11 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.12 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.13 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.14 กท. หมายถึง กลุ่มกองทุนพลังงาน เลขานุการกรม 
4.15 ผชช. หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพ่ือพิจารณาโครงการฯ) 
4.16 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
4.17 กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (ทุนการศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บป./ กอ. ประกาศรับสมคัรทุน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน

ราชการ และหน่วยงานใน
กระทรวงพลังงาน  

ประกาศการสมคัรขอรับ
ทุนฯ  

 ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร สนพ.  
บป.  

เอกสารสมัครขอรับทุน 

 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบือ้งต้น บป.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 สรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรบัทุนและ

จัดส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา/จัดประชุม 
ผอ.สนพ. 
ผกอ.   
บป. 

- จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับ
ทุน 

 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผชช. 
ผ.บป. 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผ.บป. 

- บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา 

 จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน ผอ.สนพ. 
บป. 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือ
ยืนยัน 

บป. 
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ และหน่วยงานใน
กระทรวงพลังงาน 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

 เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
กท. 

เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

 ติดตามผล ผกอ. 
ตต.  
กท.  

รายงานผลการศึกษา/
รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ 
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6. รายละเอียดการด าเนินงาน 
6.1 ประกาศรับสมัครทุน 
 - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษาในประเทศ ทุนการศึกษาต่างประเทศ  

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอ
บุคลากรของหน่วยงานยื่นขอรับทุน 

6.2 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบ   

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

6.3 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 - ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น พิจารณาการ

จัดสรรทุน โดยการประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
6.4 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น และสรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุนจัดส่งให้

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเชิญประชุม 
 - ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ.         

จะพิจารณาข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
6.5 ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
6.6 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

- หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ 
พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

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

ได้รับทุน 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 
เพ่ือเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

- สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ 
ทราบเป็นระยะๆ 
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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. 
ผกอ. 
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 

1 ปี พ.ศ. 2562 ยกเลิกขั้นตอน 
- จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้รับทุน 
 
ปรับปรุงข้อความของขั้นตอน 
- แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ เป็น “พิจารณาเบื้องต้น” 

 
กอ. 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.2 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 
วันที่ประกาศใช้ :  6 มิ.ย. 62 

เร่ือง :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนการศึกษา) 

หน้าท่ี : 1 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบนั ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 (ทุนการศึกษา)      หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

ประกาศรับสมัครทุน 

สรุปรายละเอียดจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ/ เชิญ
ประชุม 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทกึขอความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา 

จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยนั ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมสรุปผลการพิจารณา 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

พิจารณาเบื้องต้น 

ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งต้ัง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.2 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 
วันที่ประกาศใช้ :  6 มิ.ย. 62 

เร่ือง :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนการศึกษา) 

หน้าท่ี : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญา/หนังสือ
ยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 

 



 
1. วัตถุประสงค์ 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในงานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละป ี

 
2. ขอบเขต 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 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 – EP3.3 

 
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 – EP3.3 

 
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 – EP3.3 

 
หน่วยงาน  : สนพ. 

แก้ไขครั้งท่ี    2 
วันที่ประกาศใช้ : 15 พ.ค. 60 

 เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก    
  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

หน้าท่ี      3 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G5 – EP3.3 

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 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP3.4 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขคร้ังท่ี: 2 

วันที่ประกาศใช:้ 6 มิ.ย. 62 
เร่ือง :  การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ทุนวจิัยแกน่ักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี 

 

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 ผกอ. 
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 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
4.6 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.7 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 



PMQA หมวด 6 / 3.4 Research - ระเบียบปฏิบัติงาน G5 - EP3.4  2 

ค าจ ากัดความ 
4.8 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.9 ผกอ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.10 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.11 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.12 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.13 กท. หมายถึง กลุ่มกองทุนพลังงาน  
4.14 ผชช. หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพ่ือพิจารณาโครงการฯ) 
4.15 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
4.16 กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บป./ กอ. ประกาศรับสมคัรทุน สถาบันการศึกษา  ประกาศการสมคัรขอรับ

ทุนฯ  
 ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร สนพ.  

บป.  
เอกสารสมัครขอรับทุน 

 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบือ้งต้น บป.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 สรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรบัทุนและ

จัดส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา/จัดประชุม 
ผอ.สนพ. 
ผกอ.   
บป. 

- จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับ
ทุน 

 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผชช. 
ผ.บป. 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผ.บป. 

- บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา 

 จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน ผอ.สนพ. 
บป. 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือ
ยืนยัน 

บป. 
สถาบันการศึกษา 

สัญญา/หนังสือยืนยัน 
และเอกสารประกอบ 

 เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
กท. 
สถาบันการศึกษา 

เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

 ติดตามผล ผกอ. 
ตต.  
กท.  

รายงานผลการศึกษา/
รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ 
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6. รายละเอียดการด าเนินงาน 
6.1 ประกาศรับสมัครทุน 
 - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอ
บุคลากรของหน่วยงานยื่นขอรับทุน 

6.2 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบ   

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

6.3 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 - ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น พิจารณาการ

จัดสรรทุน โดยการประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
6.4 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น และสรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุนจัดส่งให้

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเชิญประชุม 
 - ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ.         

จะพิจารณาข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
6.5 ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
6.6 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

- หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ 
พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

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

ได้รับทุน 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 
เพ่ือเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

- สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ 
ทราบเป็นระยะๆ 
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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. 
ผกอ. 
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 

1 พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 
1. แนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. จัดสัมมนาวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

กอ. 

2 พ.ศ. 2562 ยกเลิกขั้นตอน 
1.แนะแนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. จัดสัมมนาวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
3. แยกกลุ่ม/ประเภทข้อเสนอ เป็น “พิจารณาเบื้องต้น 

กอ. 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.4 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขคร้ังท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ :  6 มิ.ย. 62 

เร่ือง :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี :  

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบนั ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 (ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

ประกาศรับสมัครทุน 

สรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ/ เชิญประชมุ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทกึขอความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา 

จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยนั ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมสรุปผลการพิจารณา 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

พิจารณาเบื้องต้น 

ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งต้ัง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.4 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขคร้ังท่ี :  2 
วันที่ประกาศใช้ :  6 มิ.ย. 62 

เร่ือง :   การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

หน้าท่ี :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญา/หนังสือ
ยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร G5 – EP3.5 
หน่วยงาน: สนพ. แก้ไขคร้ังท่ี :  

วันที่ประกาศใช:้ 6 มิ.ย. 62 
เร่ือง :  การสนับสนุนทนุวิจัยแกน่ักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่าง
วิจัยพลังงาน (Pitching) 

หน้าท่ี 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการสนับสนุน

ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 
 

2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 
 
3. ความรับผิดชอบ 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผกอ. 
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 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
4.6 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.7 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 
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ค าจ ากัดความ 
4.8 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.9 ผกอ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
4.10 ผ.บป. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.11 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.12 บป. หมายถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
4.13 กอ. หมายถึง กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บป./ สนอ. แต่งตั้งคณะท างานและผู้ทรงคุณวฒุิ ผอ.สนพ. 

ผกอ. 
ผ.บป. 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประชุมคณะท างานและผู้ทรงคณุวฒุิ ผกอ. 
ผ.บป. 
คณะท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

 ประกาศรับโครงร่างวิจัย สถาบันการศึกษา หนว่ยงาน
ราชการ และหนว่ยงานในกระทรวง
พลังงาน  

ประกาศการสมคัร  

 พิจารณาโครงรา่งวิจัยเบื้องต้น บป.  เอกสารสมัคร 
 ประชุมพิจารณาคดัเลือก ผกอ. 

ผ.บป. 
คณะท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

PowerPoint และ
รายงานการประชุม 

 จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผ.บป. 
คณะท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

PowerPoint  

 ด าเนินงานตามโครงร่างวิจัย ผู้วิจัย  
 จัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัย ผอ.สนพ. 

ผกอ. 
ผ.บป. 
คณะท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

PowerPoint 

 ตรวจรับรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ ์ ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
ผ.บป. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
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6. รายละเอียดการด าเนินงาน 

6.1 แต่งตั้งคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น เพ่ือคัดเลือก        

ผู้สมควรได้รับทุน โดยวิธีการประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
6.2 ประกาศรับข้อเสนอโครงร่างวิจัย 
 - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพื่อให้คัดเลือกบุคลากรของ
หน่วยงานเสนอขอรับทุน ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม  โดยในแต่ละกลุ่มจะต้อง
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 2 คน และนักศึกษา ไม่เกิน 4 คน 

6.3 พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น และประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
 6.4 จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย (Pitching)  

6.5 การจัดประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัย 
- ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จัดท ารายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ.  
- สนพ. รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

6.6 ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

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. 
ผกอ. 
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 วันทีแ่ก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
    
 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G5 – EP3.5 

หน่วยงาน :  สนพ. 
แก้ไขคร้ังท่ี :   
วันที่ประกาศใช้ :  6 มิ.ย. 62 

เร่ือง :   การสนับสนุนทนุวิจัยแกน่ักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวด
โครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)  

หน้าท่ี :  

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบนั ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระบวนการ :   การสนับสนุนทนุวิจัยแกน่ักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 
  หน่วยงานรับผิดชอบ :  บป. / สนอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

ด าเนินงานตามโครงร่างวิจัย 

ตรวจรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พิจารณาโครงร่างวิจัยเบื้องต้น 
ไม่ครบถ้วน 

ประชุมคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่งต้ังคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ประกาศรับสมัครโครงร่างงานวิจัย 

ประชุมพิจารณาคัดเลือก 

 จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 

ครบถ้วน 

 จัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัย 

ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

แจ้งผลการพิจารณา 
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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 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.2 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 1 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
ของ สนพ.  

หน้า  

 

 

 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของ 
สนพ.  และใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 

ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของ สนพ. 
เพ่ือให้ได้แผนงบประมาณ มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ที่สอดคล้อง
กับนโยบายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สนพ. และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร รวมทั้งครอบคลุมแนวทางและ
กระบวนการ ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดท างบประมาณตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
จนถึงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
3.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
3.4 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประสานงานและติดตามประเมินผล   
3.5 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม กองนโยบายปิโตรเลียม กองนโยบายไฟฟ้า 

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

3.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 

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



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.2 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 1 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
ของ สนพ.  

หน้า  

 

 

 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

4.6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 166 
4.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.8 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4.9 ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
4.10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
4.11 การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ว33) 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.2 รมว.พน. หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
5.3 สป.พน. หมายถึง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.4 ป.พน. หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.5 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.6 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.7 ผกย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.8 ผศท. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.9 กป. หมายถึง กองนโยบายปิโตรเลียม 
5.10 กฟ. หมายถึง กองนโยบายไฟฟ้า 
5.11 กอ. หมายถึง กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.12 ลนก. หมายถึง ส านักงานเลขานุการกรม 
5.13 ศท. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.14 กย. หมายถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.15 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5.16 ตส. หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5.17 กค. หมายถึง กลุ่มการคลัง 
5.18 ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.19 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.20 สลค. หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5.21 สงป. หมายถึง ส านักงบประมาณ 
5.22 คณะท างานฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และติดตาม

ประเมินผล 
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หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 1 
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รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ. 1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล - ส านักงบประมาณ 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- พน. 
- ผอ.ส านัก/กอง/ กลุ่ม 
- ตต. 
 

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

ยธ. 2. ทบทวนผลการ
ด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 

- กค. 
- ยธ. 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีท่ีผ่านมา 
- ผลการด าเนินโครงการ 

ยธ. 3. จัดท าประมาณการ
รายจ่ายประจ าขั้นต่ าท่ี
จ าเป็น 

- ลนก. 
- สงป.  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท า
ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าท่ี
จ าเป็น  

ศท. 
ยธ. 

4. จัดท าแผนงบลงทุน งบ
ด าเนินงาน และงบรายจ่าย
อื่น 
 

- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท. 
- กย. 
- กพร. 
- ตส.  

- หนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ยธ. 5. จัดท ากรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท. 
- กย. 
- กพร. 
- ตส.  

 

ยธ. 6. ประชุมคณะท างานฯ 
เพื่อพิจารณาแผน
งบประมาณ 

- คณะท างานจัดท า
แผนฯ 

- รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ 

ยธ. 7. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ 
ให้น าเอากลับไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
 

- ผอ.สนพ. 
- ผกย. 

- ร่างแผนและกรอบค าของบประมาณ 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.2 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งที่ : 1 

วันที่ประกาศใช้ : 23 พ.ค.60 

เรื่อง : การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
ของ สนพ.  

หน้า  

 

 

 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยธ. 8. สรุปกรอบวงเงิน

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- ผกย. 
- ผ.ยธ. 

- แผนและกรอบค าของบประมาณที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

ยธ. 9. น าเสนอคณะท างานพิจ า
รณากลั่นกรองงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กระทรวง
พลังงาน 

- ป.พน. 
- สป.พน.  
- ผอ.สนพ. 

- แผนงบประมาณที่ผ่าน ระบบ 
E-budgeting 

ยธ. 10. จัดท ารายละเอียดและ
เล่มค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ส่งให้ 
สงป.และบันทึกข้อมูล
รายละเอียดในระบบ 
E-Budgeting 

- รมว.พน. 
- สป.พน. 
- ผอ.สนพ.  
- สงป. 

- หนังสือขอส่งรายละเอียดค าขอ
งบประมาณฯ 

ยธ. 11. ครม.พิจารณาให้
ความเห็นข้อเสนอร่าง 
พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- สงป.  

ยธ. 12. จัดท าเล่มเอกสาร Hot 
Issues และเอกสาร 
Fact Sheet ประกอบการ
ชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ 
พิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณ วาระท่ี 1 

- รมว.พน. 
- สป.พน. 
- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 

- ลนก. 
- ศท. 
- กย. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท า 
Hot Issues 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 

ยธ. 13. จัดท าเอกสาร
ประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณ ของสภา
ผู้แทนราษฎร 

- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 
- ศท.  

- กย.  

ยธ. 14. จัดท าเอกสาร
ประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่าง พรบ. 
งบประมาณ ของวุฒิสภา 

- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท.  
- กย. 
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รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 15. จัดท าเอกสาร

ประกอบการชี้แจง คณะอนุ
กรรมาธิการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 

- ลนก. 
- ศท.  
- กย. 

 

 16. จัดท าเล่มเอกสาร Hot 
Issues และเอกสาร Fact 
Sheet ประกอบการชี้แจง
ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่าง 
พรบ.งบประมาณ วาระท่ี 
2-3 

- รมว.พน. 
- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท.  
- กย. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท า 
Hot Issues  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม  
 

 17. จัดเตรียมข้อมูลความ
คืบหน้าการด าเนินงานและ
ผลการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณปัจจุบัน ต่อ
คณะกรรมาธิการติดตาม
การบริหารงบประมาณ 
สภาผู้แทนราษฎร 

- ผอ.สนพ. 
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 
- ศท.  
- กย. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์การจัดท า
ละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ 

 18. เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีน าร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพื่อประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

- สลค. 
- สงป.  
 

 

 19. จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ (สงป.) 
รายเดือน รายไตรมาส และ
รายกิจกรรม 

- สงป.  
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท.  
- กย. 
- กพร. 
- ตส. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
- หนังสือขอส่งแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 20 บันทึกข้อมูล แผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบ 
EvMis ของส านัก
งบประมาณ 
 

- สงป.  
- กย. 
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รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 21. จัดท ารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (สงป.) 
รายไตรมาส 

- สงป.  
- กป. 
- กฟ. 
- กอ. 
- ลนก. 

- ศท.  
- กย. 
- กพร. 
- ตส. 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดท าผลการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
- หนังสือขอส่งผลการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 

7. กระบวนการ 
 1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
 - รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ข้อมูลรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ผ่านมา จากกลุ่มการคลัง
และผลการติดตามการด าเนินงานตาม สงป.301 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จากกลุ่มติดตามและประเมินผล 

2. ทบทวนผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 

- ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณ  
3. จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
- ท าหนังสือให้ ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าค าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น ซึ่ง

ประกอบด้วย งบบุคลากรขั้นต่ า (เงินเดือน ค่าจ้าง จ่ายควบเงินเดือน และเงินอ่ืนๆ) และงบด าเนินงานขั้นต่ า 
(ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง และค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าไฟฟ้า 
น้ าประปาและโทรศัพท)์  

- รวบรวมและจัดท ารายละเอียดรายจ่ายประจ าขั้นต่ าทีจ่ าเป็น ตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ  
- น าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือน าส่ง สงป. ต่อไป 
4. จัดท าแผนงบลงทุน งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอ่ืน 
- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ผ่าน การ

อนุมัตจิากคณะท างานกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของ สนพ. และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงพลังงาน 

- รวบรวมและจัดท ารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ทั่วไป และน าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือส่งให้ 
สงป. ตามล าดับต่อไป 

5. จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- รวบรวมค าของบประมาณของแต่ละ ส านัก/กอง/กลุ่ม และจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เบื้องต้น พร้อมเปรียบเทียบกับงบประมาณก่อนหน้า ในแบบฟอร์มโดยย่อ 
- น าเสนอ ผอ. สนพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

6. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาแผนงบประมาณ 
- ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพ่ือทบทวน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและ

ตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมาและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือก าหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 

7. เสนอผู้บริหารพิจารณา 
- น าผลการประชุมการจัดท าแผนงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น 

เสนอผู้บริหารพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ 
8. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- สรุปแผนการจัดท างบประมาณ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบของ

ผู้บริหาร เพื่อส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานต่อไป 
9. น าเสนอคณะท างานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระทรวงพลังงาน 
- น าส่งกรอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
- จัดเตรียมรายละเอียดค าชี้แจงความจ าเป็นการตั้งค าของบประมาณประจ าปี 
- ด าเนินการปรับปรุงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องตามมติคณะท างานฯ และน าส่ง

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อทราบต่อไป 
10. จัดท ารายละเอียดและเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ สงป.และบันทึกข้อมูล

รายละเอียดในระบบ E-Budgeting 
- จัดท ารายละเอียดเป็นเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์มของ สงป. 
- ท าหนังสือขอส่งรายละเอียดค าของบประมาณฯ เสนอ ผอ. สนพ. ลงนาม เพ่ือน าส่งส านักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน เสนอรัฐมนตรีลงนาม และส่งให้ สงป. ตามล าดับต่อไป 
- บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น ในระบบ e-Budgeting ขั้นวางแผนและจัดท า

งบประมาณตามขั้นตอน ของส านักงบประมาณทางเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกทางระบบรายงานตรวจสอบของสานักงบประมาณ 
11. ครม.พจิารณาให้ความเห็นข้อเสนอร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ส านักงบประมาณจัดท ารายละเอียดรายจ่ายประจ าปี น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
12. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet ประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ 

พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระท่ี 1 
 - ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท า Hot Issues และ กย. รวบรวมเสนอ ผอ.สนพ. 

- น าส่ง Hot Issues ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน น าเสนอรัฐมนตรี เพ่ือใช้ประกอบการชี้แจง
ระหว่าง การประชุมพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระที่ 1 

- จัดท ารายละเอียดงบประมาณ Fact Sheet ตามแบบฟอร์มของ สงป. 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเตรียมความพร้อม Stand by ระหว่างการประชุม 
- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 
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13. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ ของ
สภาผู้แทนราษฎร 

- จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงตามแบบฟอร์มของ สงป. และ PowerPoint น าเสนอ จ านวน 80 ชุด 
พร้อม CD 

- น าเสนอ ผอ.สนพ. เพื่อลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
14. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ. 

งบประมาณของวุฒิสภา 
- จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงตามแบบฟอร์มของ สงป. และ PowerPoint น าเสนอ จ านวน 80 ชุด 

พร้อม CD 
- น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ นาส่งเอกสารให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
15. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงตามแบบฟอร์มของ สงป. จ านวน 50 ชุด 
- น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
16. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet ประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ

พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระท่ี 2-3 
- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท า Hot Issues update และ กย. รวบรวมเสนอ ผอ.สนพ. 
- น าส่ง Hot Issues update ให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน น าเสนอรัฐมนตรีเพ่ือใช้ประกอบการ

ชี้แจงระหว่างการประชุมพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระท่ี 2-3 
- จัดท ารายละเอียดงบประมาณ Fact Sheet ตามรูปแบบของสานักงบประมาณ 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเตรียมความพร้อม Stand by ระหว่างการประชุม 
- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมชี้แจงประชุม 
17. จัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณปัจจุบัน ต่อ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 
- ท าหนังสือให้ส านักงานเลขานุการกรม รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- รวบรวมและจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- แจ้งผู้บริหาร สนพ. เพื่อเข้าร่วมชี้แจง 
18. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ

ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
- ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) 

แล้ว สลค. จะน ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย 
- ร่าง พ.ร.บ. ประกาศบังคับใช้ หน่วยงานจึงจะสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามปกติ 
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19. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายเดือน รายไตรมาส และ
รายกิจกรรม 

- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รวบรวมและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายเดือน รายไตรมาส และ 

รายกิจกรรม ตามแบบฟอร์มของ สงป. โดยแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี 
- ท าหนังสือขอส่งแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) เพ่ือน าส่ง สงป. 
- น าเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือลงนามในหนังสือ น าส่งเอกสารให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ พิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 

20 บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ EvMis ของส านัก
งบประมาณ 

- บันทึกรายละเอียดข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ EvMis ตาม
ขัน้ตอน ของสานักงบประมาณทางเว็บไซต์ 

21. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) รายไตรมาส 
- ท าหนังสือให้ ส านัก/กอง/กลุ่ม รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รวบรวมและจัดท าผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป. 301 และสงป. 302  
- น าเสนอผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม สงป. ให้ผู้บริหาร สนพ. 

พิจารณาลงนาม ตามล าดับ 
- ท าหนังสือขอส่งผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.) เสนอ ผอ. สนพ. ลงนาม เพ่ือ

น าส่ง สงป. ต่อไป 
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนงบประมาณ
ประจ าปี 

 กย. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- ผอ.กนย. 

2 การจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2556 

 กย. 10 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 
 

- - 
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3 การจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2557 

 กย. 10 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- - 

4 การจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2558 

 กย. 10 ปี File CD 
และ/หรือ 
Hard 
Copy 

- - 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 พ.ศ. 2562 ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ทั้งหมด กย. 
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1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

3. จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 

4. จัดท าแผนงบลงทุน งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอ่ืน 

5. จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาแผนงบประมาณ 

7. เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

8. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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9. น าเสนอคณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กระทรวงพลังงาน 

10. จัดท ารายละเอียดและเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ สงป.
และบันทึกข้อมูลรายละเอียดในระบบ E-Budgeting 

12. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร 
Fact Sheet ประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ 

พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระท่ี 1 

13. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ ของสภาผู้แทนราษฎร 

14. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ. งบประมาณ ของวุฒิสภา 

11. ครม.พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอร่าง พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

8. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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16. จัดท าเล่มเอกสาร Hot Issues และเอกสาร Fact Sheet ประกอบการ
ชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ วาระที่ 2-3 

17. จัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานและผลการ 
เบิกจ่ายปีงบประมาณปัจจุบัน ต่อคณะกรรมาธิการติดตามการ 

บริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 

18. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

19. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สงป.) รายเดือน รายไตรมาส และรายกิจกรรม 

20. บันทึกข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณในระบบ EvMis ของสานักงบประมาณ 

21. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ (สงป.) รายไตรมาส 

15. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

14. จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ. งบประมาณ ของวุฒิสภา 

สิ้นสุดกระบวนการ 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี  : 2 
วันท่ีประกาศใช้ :  31 พ.ค. 62 

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 กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม กองนโยบายปิโตรเลียม กองนโยบายไฟฟ้า กองนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
4.2  นโยบายรัฐบาล 
4.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
4.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
4.6  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) 
4.7  ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
4.8  ยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4.9 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านมาของ สนพ.  
4.10 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ. 
4.11 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งทั้งภายนอกและภายในของ สนพ. 
 
 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 พน. หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.2 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3 ผกย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.4 ผศท. หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี  : 2 
วันท่ีประกาศใช้ :  31 พ.ค. 62 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

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 

 

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 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2565) 
- 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 ร่างแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี  : 2 
วันท่ีประกาศใช้ :  31 พ.ค. 62 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

คณะท างานฯ 
ผกย. 

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

ผอ.สนพ. 
ผกย. 

ร่างแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 

ยธ. น าข้อมูลเข้าระบบ e-MENSCR  ผอ.สนพ. 
ผกย. 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่าน
ความเห็นชอบ 

ยธ. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
ของ สนพ.  

ผศส. 
ผกย. 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปีที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

 
7. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
 7.1 รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 - แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - นโยบายรัฐบาล 
          - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
           - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
           - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) 
 - 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 นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล เป็นต้น เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และประสานให้ ลก./กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่
สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
 7.3 สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาการประชุมคณะท างานฯ และแผนปฏิบัติราชการ
สี่ปีของ ลก./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  



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.3 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี  : 2 
วันท่ีประกาศใช้ :  31 พ.ค. 62 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้าท่ี  
 

 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 

- ผกย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ันตอน 
1. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้กระทรวงพลังงาน 
2. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้ กพร. สนพ.ใช้ส าหรับจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

กย. 

2 ปี พ.ศ.2562 เพิ่มข้ันตอน 
- น าเข้าระบบ e - MENSCN 

กย. 

 

 



 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : S4 – EP4.3 

 

หน่วยงาน : สนพ. 

แก้ไขครั้งที่ : 2 

วันที่ประกาศใช้ : 31 พ.ค. 62 

เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของ สนพ.  

หน้า 1 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 
 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชุมคณะท างานฯ เพื่อทบทวนและก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

สรุปแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

กระทรวงพลังงาน กพร. สนพ. 

ไม่เห็นชอบ 

น าเข้าระบบ e-MENSCR 

ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

 



 

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 : 31 พ.ค. 62 

เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

1. วัตถุประสงค ์
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท ารายงาน

ผลการวิเคราะหร์ะดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนพ. 
 

2. ขอบเขต 
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการในการด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนพ. เพ่ือให้ได้รายงานผลการ
วิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณที่จะเป็นการประเมินว่าการจัดท า
งบประมาณของ สนพ. เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) โดยตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณของส านักงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ  

 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 
4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4.4  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
4.5 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
4.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
4.7 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
4.8 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
4.9 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
4.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
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4.11 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต 
กิจกรรมและงบประมาณ  

4.12 เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
4.13 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
4.14 เอกสารรายละเอียดการด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
4.15 รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
4.16  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.พน. ประจ าปีงบประมาณ 
4.17 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณที่ผ่านมา  
4.18 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
4.19 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
4.20 รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของกระทรวงพลังงาน  
4.21 รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.eppo.go.th และรายละเอียดในส่วนของ INTRANET 
4.22 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการเงินและการบัญชี ของ สนพ. ประจ าปี

งบประมาณ 
4.23 แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการน าส่งผลผลิต ตามแนวทางการ

พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ ส านักงาน ก.พ. 
4.22หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ

ทั่วไป และลูกจ้างประจ าของ สนพ. 
4.23 แผนการพัฒนาบุคลากรของ สนพ. ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพลังงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  
4.24 รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 

 
5. ค าจ ากัดความ 

5.1  ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  ผกย. หมายถึง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.3  ผ.ยธ. หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.4 คณะท างานจัดท าแผนฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  และ

ติดตามประเมินผล 
5.5  ยธ. หมายถึง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน 
5.6  ตส. หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน  
5.7 กพร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5.8  บค. หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.9 กค. หมายถึง กลุ่มการคลัง 
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5.10  พค. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
5.11  บย. หมายถึง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน 
5.12 ตต. หมายถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.13  สงป. หมายถึง ส านักงบประมาณ 
5.14 ค.ต.ป.พน. หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงพลังงาน 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยธ. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท ารายงาน และรวบรวม
เอกสาร/ข้อมูล  

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

 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
- แผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน  
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ  
- พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม  

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  

- แผนภูมิเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการของ
ห น่ ว ย ง า น  ผ ล ผ ลิ ต  กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
งบประมาณ  

- เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  

- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  

- เอกสารรายละเอียดการด า เนินงาน
โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 

- รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
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- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.พน. 
ประจ าปีงบประมาณ 

- รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของปีงบประมาณปัจจุบัน และ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  

- รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
- รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อน

และเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงพลังงาน  

- รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
www.eppo.go.th และรายละเอียดในส่วน
ของ INTRANET 

- รายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบ
ภายใน ด้านการเงินและการบัญชี ของ 
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 

- แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) 
รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการน าส่งผลผลิต 
ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
เรือนของ ส านักงาน ก.พ. 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
พ น ัก ง า น ร า ช ก า ร ทั ่ว ไ ป  แ ล ะ
ลูกจ้างประจ าของ สนพ. 

- แผนการพัฒนาบุคลากรของ สนพ. ตาม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  

-  รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ 

ยธ. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน ผกย. 
ผ.ยธ. 

ร่างรายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP 4.5 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 31 พ.ค. 62 

เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

ยธ. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ คณะท างาน
จัดท าแผนฯ 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ 

ยธ. จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบ 
ให้ส านักงบประมาณ 

ผอ.สนพ. รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณทีผ่่านความ
เห็นชอบ 

ยธ. น าข้อมูลเข้าระบบการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณของ สงป.  

ผกย. 
ผ.ยธ. 

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณผ่านความ
เห็นชอบ 

ยธ. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผกย. 
ผ.ยธ. 

รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

 
7. กระบวนการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) 
7.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายงานและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูล ประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
-  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
- ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
- แผนยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
- พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
- แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต 

กิจกรรมและงบประมาณ  
- เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
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- เอกสารรายละเอียดการด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
-  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป.พน. ประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณที่ผ่านมา  
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
- รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
- รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

กระทรวงพลังงาน  
- รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.eppo.go.th และรายละเอียดในส่วนของ INTRANET 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการเงินและการบัญชี ของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 
- แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สัมพันธ์กับการน าส่งผลผลิต ตามแนวทางการ

พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ ส านักงาน ก.พ. 
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ

ทั่วไป และลูกจ้างประจ าของ สนพ. 
- แผนการพัฒนาบุคลากรของ สนพ. ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพลังงาน ประจ าปี

งบประมาณ  
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ 

 
 7.2  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน โดยท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการ งบประมาณ ผลลัพธ์ ผลผลิต เพ่ือจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มของส านัก
งบประมาณ พร้อมเอกสารประกอบ  

 
7.3  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพ่ือพิจารณาร่างรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
7.4  เสนอผู้บริหารพิจารณา น าร่างรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้

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

งบประมาณ  
 
7.6  เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด าเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ INTRANET ของ สนพ.  
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP 4.5 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 31 พ.ค. 62 

เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานผลการ
วิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
จากการใช้จ่าย
งบประมาณ 
พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

 ยธ. 4 ปี File CD 
และ/หรือ 

Hard Copy 

- ผกย. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไขครั้งท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP 4.5 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 31 พ.ค. 62 

เรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

 

หน้าท่ี  

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

กระบวนการ : รายงานผลการวิเคราะหร์ะดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ. / กย. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

ประสานการจัดท ารายงานและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

จัดส่งรายงานให้ส านักงบประมาณ 

น าข้อมูลเข้าระบบ 

เผยแพร่ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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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
ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต ร ีด ้า น พ ล ัง ง า น ที ่ส า ค ัญ  แ ล ะ ม ต ิค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ด ้า น พ ล ัง ง า น  อ า ทิ  
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มติ)  
ผ่านการน าเสนอในรูปแบบคอลัมน์ต่างๆที่น่าสนใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานด้านนโยบาย
พลังงาน และกระจายข้อมูลพลังงาน ให้เกิดประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ออกเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักลงทุน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา  
ตลอดจนผู้สนใจ  

 

สนพ. ได้เล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้ าน
นโยบายพลังงานดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดท า  “วารสาร
นโยบายพลังงาน” เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(PDF) ผ่านทาง www.eppo.go.th และ Facebook fan page วารสารนโยบายพลังงาน 

 

3. วัตถุประสงค ์
 

3.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย วิธีการ ข้อมูล ข้อบังคับ และความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการด าเนินนโยบายพลังงานด้านต่างๆ  
ของภาครัฐต ่อสาธารณชน 

3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน  ท ั้งในและต่างประเทศ 
3.4 เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็น รวมทั้งประโยชน์ของการด าเนินการทางด้านนโยบาย 
 
 

 

http://www.eppo.go.th/
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วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 
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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. เลขานุการกรม      ประธานคณะท างาน 
2. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน      คณะท างาน 
3. ผู้แทนพัฒนาระบบบริหาร     คณะท างาน 
4. ผู้แทนกองนโยบายปิโตรเลียม     คณะท างาน 
5. ผู้แทนกองนโยบายไฟฟ้า     คณะท างาน 
6. ผู้แทนกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  คณะท างาน 
7. ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน    คณะท างาน 
8. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร  คณะท างานและเลขานุการ 
10. นางสาวนันทนา  โพธิสุวรรณ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นายสุรศักดิ์   แก้วเกตุ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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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 
 - เลขานุการกรม      ประธานคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 
 - ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร  ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 
   และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    วารสารนโยบายพลังงาน 
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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. คณะท างานวารสารนโยบายพลังงานก าหนดแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบาย
พลังงาน ดังนี ้
2.1 ก าหนด Concept ของวารสารฯ 
2.2 ก าหนดเนื้อหาข้อมลูเพื่อน าลงวารสารฯ 
2.3 ก าหนดแนวทางการออกแบบรูปเล่ม 
2.4 ก าหนดวันส่งบทความใหฝ้่ายเลขานุการ 

 
 

 

 

  
3. สรุปบทความที่จะลงวารสารฯ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพิจาณาเห็นชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 
วารสารนโยบายพลังงาน 

 

คณะท างานฯ ก าหนด 
แนวทางในการจัดท าวารสาร

นโยบายพลังงาน 

 

สรุปเสนอ ผอ.สนพ. 
เพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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กระบวนการ วิธีการ 
  

4. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมบทความที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก  
ผอ.สนพ. เพื่อน ามาออกแบบจัดท า Artwork ออกแบบภาพ Graphic 
จัดวางให้สอดคล้องเหมาะสมกบัเนื้อหาของแต่ละฉบบั 

 
 

  
5. ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 

5.1 บทความ ถูกต้อง ครบถ้วน  
5.2  รูปแบบ การจัดบรรทัด และข้อความ สวยงาม อ่านง่าย 
5.3  การจัดวางภาพประกอบสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 

 
 
 

 
 

 
6. จัดท าวารสารนโยบายพลังงานให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เพื่อ

เผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม  
 
 
 
 

  

7. น าไฟล์วารสารนโยบายพลังงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ สนพ.
www.eppo.go.th และ Facebook fan page วารสารนโยบายพลงังาน  

 

 

 

 

ด าเนินการจัดท าวารสารนโยบาย
พลังงาน ให้เป็นรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส ์

เผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน 

 

รวบรวมบทความ 
เพื่อจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 

ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบ
ความถกูต้อง 

 

http://www.eppo.go.th/
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9. การติดตามประเมินผล 
 
 แบบสอบถามสมาชิกวารสารนโยบายพลังงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ วิธีการ 
  

8. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมลูแบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 

  
9. ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผล ความพึงพอใจต่อวารสารนโยบาย

พลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงานต่อไป 
 
 
 

  
10. น าเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะท างานวารสารนโยบาย

พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงานต่อไป  

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อวารสารนโยบายพลังงาน 

ประเมินผลแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อวารสาร

นโยบายพลังงาน 

 

น าเสนอสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อคณะท างานวารสาร

นโยบายพลังงาน 
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10 ประวัติการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1. ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมข้ันตอน 
1. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสารนโยบาย
พลังงาน 
2. ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสารนโยบาย
พลังงาน เสนอคณะท างาน เพ่ือน าผลไปเป็นแนวทางในการ
จัดท าวารสารนโยบายพลังงานต่อไป 

ลก. 

2. ปี พ.ศ. 2562 ยกเลิกขั้นตอน (เนื่องจากเปลี่ยนจากรูปแบบเป็นเล่ม เป็น “รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์” 
1. ก าหนดรูปแบบและราคาในการจ้างจัดท า 
2. ด าเนินการจัดจ้างบริษัทเพ่ือออกแบบและจัดพิมพ์ 
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
4. จัดจ้างบริษัท 
เพิ่มเติมข้ันตอน 
- น าเสนอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณะท างานฯ 

ลก. 

 

 



 

 

แต่งตั้งคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน 

คณะท างานฯ ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทางในการจัดท าวารสารฯ 

ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ด าเนินการจัดท าวารสารฯ 
ให้เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4-EP4.6 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 2 
วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การจัดท าวารสารนโยบายพลังงาน 
         (ปรับปรุงใหม่) 

หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

    

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

รวบรวมบทความวารสาร  
ออกแบบและจัดท าวารสารฯ 

สรุปเสนอ ผอ.สนพ. 
เพื่อพิจารณา 

30 วันท ำกำร 

15 วันท ำกำร 

20 วันท ำกำร 

30 วันท ำกำร 

3 วันท ำกำร 

 



 

 

ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสารฯ เสนอคณะท างานฯ 
เพื่อน าผลไปเป็นแนวทางในการจัดท าวารสารนโยบายพลังงานฉบับต่อไป 

 

รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อวารสารนโยบายพลังงาน 

 

 

น าเสนอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณะท างานฯ 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่วารสารนโยบายพลงังาน 
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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 

- - 

 

Nuansri.Tad
Typewritten Text
S4-EP4.7

panya.boo
Stamp



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  
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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 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.8 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 7 มี.ค.61 

เรื่อง : การจัดท ารายงานประจ าป ี(Annual 
Report) ของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

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 



 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S4 – EP4.8 
 

หน่วยงาน : สนพ.  
แก้ไขครั้งท่ี 
วันท่ีประกาศใช้ : 7 มี.ค.61 

เรื่อง : การจัดท ารายงานประจ าป ี(Annual 
Report) ของ สนพ. 

 

หน้าท่ี  
 

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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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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เรื่อง : การจัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) ของ สนพ. หน้า 1 
 

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 



 
 

 

ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร     S5-EP5.1 
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เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
(e – bidding) 

แกไ้ขครั้งท่ี             

หน้าที่                    1/5 
 
 
 

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 
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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 
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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 
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เริ่มต้น 
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บันทึกเอกสารค าขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS 
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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 



 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

 

 

ค าน า 

  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนา การก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะ
เป็นไปในทิศทางที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบาย/เป้าหมายหรือมาตรการไว้ ซึ่งการด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
  การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป จะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศบั งคับใช้เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2560 และมีผลบังคับใช้โดยบริบูรณ์ส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ก าหนดให้มี
ส านักงานบริหารกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง และมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวกับ
กองทุนฯ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภายในของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะผู้ได้รับการ
สนับสนุนหรือเจ้าของโครงการ สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม จึงได้
จัดท าคู่มือการเบิกเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) ฉบับนี้ขึ้น และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด 
ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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ค าน า 



 

2.1 เหตุผลและความจ าเป็น 

  การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป จะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 (ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ) โดยมีส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เป็นหน่วยงานบริหาร
กองทุนฯ ตั้งแต่กระบวนการประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงิน การเปิดรับข้อเสนอโครงการ การพิจารณา
กลั่นกรอง การติดตามและประเมินผลโครงการ และการเบิกเงินกองทุนฯ รวมทั้งกระบวนการอ่ืนๆ ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ  

  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ กระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ ของ สนพ. จะเปลี่ยนสถานะจากหน่วยราชการผู้เบิกและผู้ได้รับการจัดสรร มาเป็น ผู้ได้รับการสนับสนุน 
(เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุนฯ) เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม ได้ศึกษา 
วิเคราะห์พระราชบัญญัติฯ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ และประสานงานกับ ส.กทอ. ในขั้นตอนการเบิก
เงินกองทุนฯ รวมทั้งขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยัน เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

2.2วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการเบิกเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ สนพ. 

(ผู้ได้รับการสนับสนุน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) ในภาพรวม 

คู่มือการเบิกเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) ฉบับนี้
จะน าเสนอขั้นตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) ในภาพรวม และลงรายละเอียดใน
ขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยันกับ ส.กทอ. และขั้นตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ ของแต่ละโครงการ พร้อมแนบ
ตัวอย่างเอกสารในการด าเนินการ ของแต่ละขั้นตอน รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกองกองทุนฯ  

  ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางขั้นตอน หากระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ มี
การปรับปรุงแก้ไข หรือ ส.กทอ. มีหนังสือหรือประกาศแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยันและการเบิก
เงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม 

  



 

9. น าส าเนาหนังสืออนุมัติให้เบิกจา่ย  
    ลงบันทึกทะเบียนคุมโครงการ 

1.รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการ
ขอรับสนับสนุนเงินกองทุนฯ 

 

20.สิ้นสุดกระบวนการ 
 

เริ่มต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
3.1  Flow chart แสดงข้ันตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) ในภาพรวม 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ฝ่ายการเงินตรวจสอบหนังสือขออนุมตัิเบิกเงินของผู้จัดการ  
   โครงการ 
 - ท าบันทึกการตรวจการใช้จ่ายเงินโครงการ  

12.จัดท าหนังสือถึง ส.กทอ. เพื่อตอบรบั
การรับโอนเงิน 

11.บันทึกทะเบียนคุมโครงการรับเงิน  
    จาก ส.กทอ. 

13. 
- จัดท าหนังสือโอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ (เจ้าของโครงการ) 

15.โอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ/ เจ้าหนี้คูส่ัญญา  
 - บันทึกทะเบียนคุมโครงการและท ารายงานการเงิน 4.1, 4.2  
 - ส่งหลักฐานใหก้ลุ่มการคลัง (สบก.)     
 - บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-  

 

-  

 

4.จัดท าทะเบียนคุมโครงการเพื่อบันทกึการ
เบิกจ่ายรายโครงการ  

 

-  -  

  

  

 

  

7.จัดท าหนังสือขอเบิกเงินกองทุนฯ ส่งให้ ส.กทอ. 

18.ขออนุมัติปิดบัญชโีครงการกับธนาคาร  
ตามข้อ 2 และน าเงินส่งคืน ส.กทอ. 

 

14.น าเสนอผู้มีอ านาจลง
นามในเช็คและหนังสือแจ้ง
โอน 

3. - รับส าเนาหนังสือยืนยันจากเจ้าของโครงการหรือ 
   - รับส าเนาหนังสือยืนยันผู้ร่วมโครงการหรือส าเนาสัญญายืนยัน 
 

5.รับหนังสือขอเบิกเงินจากเจา้ของโครงการ 
   (ผู้ร่วมโครงการ/เจ้าหนี้คู่สัญญา) 
มีเอกสารประกอบการเบกิ/จ่าย (ขอ้ 43) 

10.รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก ส.กทอ. 
 

17.รับหนังสือแจ้งจาก ส.กทอ. เมื่อโครงการ 
    เสร็จสิ้น แจ้งให้ปิดโครงการและปิดบัญชี  
 

20.ส่งหลักฐานขออนุมัติส่งคืนเงินกองทุนฯ         
    - บันทึกทะเบยีนคุมโครงการ  
 

2.  จัดท าหนังสือมอบอ านาจในการส่ังจา่ยและเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามข้อ 42 ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนปี 2560 

 

- จัดท าเช็คโอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ/เจา้หนี้คู่สัญญา 
   - บันทึกทะเบียนคุมเช็ค/หลักฐานการขอเบิก – จ่ายคู่สัญญา               
 (ลก.) 

8. เสนอ ผอ.สนพ. อนุมัติให้เบกิจ่าย 
 

    - บันทึกบัญช ีระบบ GFMIS (ลก.) 
 

    - จัดท าเช็คโอนเงินให้ ส.กทอ.  
    - บันทึกในระบบ GFMIS (ลก.) 
 

- ส่งหลักฐานใหก้ลุม่การคลัง (ลก.) 
 - บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

16. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (ทุกเดือน) และ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ (ทุกไตรมาส)  

 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

นับจากวันปิด
โครงการ (ข้อ 49)  

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
มติ (ข้อ 20)  

ขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยัน
การขอรับเงินกองทุนฯ  

ขั้นตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน)  

19.น าเสนอ 
ผอ.สนพ. พิจารณา 

 



 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

 

 

 

4.1 ขั้นตอนการจดัท าหนังสือยนืยนั (โดยละเอียด) 

 

 

  



 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

 

 

 

4.2 ขั้นตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ สนพ. (โดยละเอียด) 

  



 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

 

 

 

3. ตัวอย่างเอกสารการจัดท าหนังสอืยืนยัน 

 

 

 

  



 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

 

2. ตัวอย่างเอกสารขอเปิดบัญชีเงนิฝาก 

  



 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

 

คู่มือการเบิกเงินกองทุนฯ  ฉบับสมบูรณ ์

 

 

 

 

ภาคผนวก  

ตัวอย่างการจัดท าเอกสาร 4.1 และ 4.2 รายเดือน 

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด ไฟล ์Word, Excel 

 

 

 



 

9. น าส าเนาหนังสืออนุมัติให้เบิกจา่ย  
    ลงบันทึกทะเบียนคุมโครงการ 

1.รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการ
ขอรับสนับสนุนเงินกองทุนฯ 

 

20.สิ้นสุดกระบวนการ 
 

เริ่มต้น 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

 

6.ฝ่ายการเงินตรวจสอบหนังสือขออนุมตัิเบิกเงินของผู้จัดการ  
   โครงการ 
 - ท าบันทึกการตรวจการใช้จ่ายเงินโครงการ  

12.จัดท าหนังสือถึง ส.กทอ. เพื่อตอบรบั
การรับโอนเงิน 

11.บันทึกทะเบียนคุมโครงการรับเงิน  
    จาก ส.กทอ. 

13. 
- จัดท าหนังสือโอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ (เจ้าของโครงการ) 

15.โอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ/ เจ้าหนี้คูส่ัญญา  
 - บันทึกทะเบียนคุมโครงการและท ารายงานการเงิน 4.1, 4.2  
 - ส่งหลักฐานให้กลุ่มการคลัง (สบก.)     
 - บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-  

 

-  

 

4.จัดท าทะเบียนคุมโครงการเพื่อบันทกึการ
เบิกจ่ายรายโครงการ  

 

-  -  

  

  

 

  

7.จัดท าหนังสือขอเบิกเงินกองทุนฯ ส่งให้ ส.กทอ. 

18.ขออนุมัติปิดบัญชโีครงการกับธนาคาร  
ตามข้อ 2 และน าเงินส่งคืน ส.กทอ. 

 

14.น าเสนอผู้มีอ านาจลง
นามในเช็คและหนังสือแจ้ง
โอน 

3. - รับส าเนาหนังสือยืนยันจากเจ้าของโครงการหรือ 
   - รับส าเนาหนังสือยืนยันผู้ร่วมโครงการหรือส าเนาสัญญายืนยัน 
 

5.รับหนังสือขอเบิกเงินจากเจา้ของโครงการ 
   (ผู้ร่วมโครงการ/เจ้าหนี้คู่สัญญา) 
มีเอกสารประกอบการเบกิ/จ่าย (ขอ้ 43) 

10.รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก ส.กทอ. 
 

17.รับหนังสือแจ้งจาก ส.กทอ. เมื่อโครงการ 
    เสร็จสิ้น แจ้งให้ปิดโครงการและปิดบัญชี  
 

20.ส่งหลักฐานขออนุมัติส่งคืนเงินกองทุนฯ         
    - บันทึกทะเบยีนคุมโครงการ  
 

2.  จัดท าหนังสือมอบอ านาจในการส่ังจา่ยและเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามข้อ 42 ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนปี 2560 

 

- จัดท าเช็คโอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ/เจา้หนี้คู่สัญญา 
   - บันทึกทะเบียนคุมเช็ค/หลักฐานการขอเบิก – จ่ายคู่สัญญา               
 (ลก.) 

8. เสนอ ผอ.สนพ. อนุมัติให้เบกิจ่าย 
 

    - บันทึกบัญช ีระบบ GFMIS (ลก.) 
 

    - จัดท าเช็คโอนเงินให้ ส.กทอ.  
    - บันทึกในระบบ GFMIS (ลก.) 
 

- ส่งหลักฐานให้กลุม่การคลัง (ลก.) 
 - บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 

16. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน (ทุกเดือน) และ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ (ทุกไตรมาส)  

 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

นับจากวันปิด
โครงการ (ข้อ 49)  

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
มติ (ข้อ 20)  

ขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยัน
การขอรับเงินกองทุนฯ  

ขั้นตอนการเบิกเงินกองทุนฯ ของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน)  

19.น าเสนอ 
ผอ.สนพ. พิจารณา 
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ขั้นตอนการจัดท าหนังสือยืนยันการขอรับเงินกองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

หน้า 1/4 

เริ่มต้น 

รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการ
ขอรับสนับสนุนเงินกองทุนฯ  

จัดท าหนังสือมอบอ านาจใน
การสั่งจ่ายบญัชีแต่ละโครงการ  

 ผอ.สนพ. พิจารณา 

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ผอ.สนพ. พิจารณา 

รับส าเนาหนังสือยืนยันจากเจ้าของ
โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ 

จัดท าทะเบียนคุมโครงการเพื่อ
บันทึกการเบิกจ่ายรายโครงการ   
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

หน้า 2/4 

เจ้าของโครงการด าเนินการตรวจ
รับงานตามระเบียบพัสด ุ

รับหนังสือขอเบิกเงินจากเจา้ของ
โครงการ (ผู้ร่วมโครงการ/เจ้าหนี้
คู่สัญญา) มีเอกสารประกอบการ
เบิก/จ่าย ตามระเบยีบข้อ 43 

ฝ่ายการเงินตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ
เบิกเงินของผู้จัดการโครงการ 

- ท าบันทกึการตรวจการใช้จ่ายเงิน
โครงการ 

จัดท าหนังสือขอเบิกเงินกองทุนฯ  
ส่งให้ ส.กทอ. 

 ผอ.สนพ. 
 พิจารณา อนุมัต ิ

น าส าเนาหนังสืออนุมัติให้เบิกจ่ายลง
บันทึกทะเบียนคุมโครงการ 

รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก ส.
กทอ. บันทึกบัญชี (ดว้ยมือ) 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

หน้า 3/4 

บันทึกทะเบียนคุมโครงการรับเงิน
จาก ส.กทอ. 

จัดท าหนังสือถึง ส.กทอ. เพือ่ตอบรับ
การรับโอนเงิน 

จัดท าหนังสือโอนเงินให้ผู้ร่วม
โครงการ (เจ้าของโครงการ) 
 - จัดท าเช็คโอนเงินให้ผู้ร่วม
โครงการ/เจ้าหนี้คู่สัญญา 

   - บันทึกทะเบียนคุมเช็ค/หลักฐาน

การขอเบิก – จ่ายคู่สัญญา               
 

 ผอ.สนพ. พิจารณา อนุมัต ิ

โอนเงินให้ผู้ร่วมโครงการ/ เจ้าหนี้
คู่สัญญา  

- ท ารายงานการเงิน 4.1, 4.2 
 - ส่งหลักฐานให้กลุ่มการคลัง  
- บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5-EP5.3 

หน่วยงาน : สนพ. วันท่ีประกาศใช้ : 14 พ.ค. 62 

เรื่อง : การเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานของ สนพ. (ผู้ได้รับการสนับสนุน) 

หน้า 4/4 

รายงานผลการใช้จา่ยเงิน (ทุก
เดือน) และรายงานความกา้วหน้า
โครงการ (ทุกไตรมาส)  

รับหนังสือแจ้งจาก ส.กทอ. เมื่อ
โครงการเสร็จสิ้น แจ้งให้ปิด

โครงการและปิดบัญช ี

ขออนุมัติปิดบัญชีโครงการกบั
ธนาคาร ตามข้อ 2 และน าเงิน

ส่งคืน ส.กทอ. 

 ผอ.สนพ. พิจารณา อนุมัต ิ

ส่งหลักฐานขออนุมัติส่งคืน
เงินกองทุนฯ ตามข้อ 17  
- บันทึกทะเบียนคุม 
- บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  

 

สิ้นสุด 
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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 
 
 

 



3 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร : S5 – EP 5.4 

หน่วยงาน : สนพ. แก้ไขครั้งท่ี : 
วันท่ีประกาศใช้ : 29 พ.ค. 60 

เรื่อง : กองทุนเงินอุหนุนจากสัญญาโรง
กลั่นปิโตรเลียม 

หน้า 3/9 

 
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
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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
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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 
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 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 ่          
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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 




