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ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web EPPO 

 

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

 

น าเสนอผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน
และ.สนพ. เห็นชอบ 

 

ระบบฐานข้อมูล 
 

 เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 

จัดท าเอกสารรายงานราคาน้ ามัน  
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1. วัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการจัดท าราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
(น้ ามันและก๊าซ LPG) โดยมีการจัดท าข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือติดตาม ดูแลราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ให้มีความเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้บริโภคสามารถใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรมและผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน ลดการผูกขาดและมุ่งหวังให้ราคาสะท้อน
ต้นทุนอย่างแท้จริง 

 

2.  ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดท้าราคาน้้ามันเชื้อเพลิง (น้้ามันและก๊าซ LPG) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือน้าเสนอผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และ สนพ. ส้าหรับใช้ในการติดตาม
ดูแลราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ให้มีความเหมาะสม โดยอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าผู้บริโภคสามารถใช้น้้ามันเชื้อเพลิงในราคา 
ที่เป็นธรรมและผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน ลดการผูกขาด
และมุ่งหวังให้ราคาสะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ผ่านหน้าเวบบไซต์ 
สนพ. (www.eppo.go.th) 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

3.1  ผอ.สนพ. 
3.2  ผกป. 
3.3  หนก. 
3.4  กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง กลุ่มน้้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 เอกสารข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
 

5.  ค้าจ้ากัดความ 
 

5.1  ผอ.สนพ.  หมายถึง ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  รอง ผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3  ผกป.  หมายถึง ผู้อ้านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม 
5.4  หนก.  หมายถึง หัวหน้ากลุ่มน้้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
5.5  พน.  หมายถึง กระทรวงพลังงาน 
5.6  สนพ.  หมายถึง ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

การจัดท าราคาน้ ามัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
กป.  รวบรวมข้อมูลราคาน้ ามัน อัตราภาษี อัตราเงินกองทุน

น้ ามันฯ อัตราเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ฐานะกองทุนน้ ามันฯ ข้อมูล
ปริมาณจัดหา การผลิต การจ าหน่ายและการส่งออกน้ ามัน
เชื้อเพลิง จากแหล่งต่างๆ  
 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล*  

 

เอกสารข้อมูล
จากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 

กป. น าเข้าข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ในระบบ
ฐานข้อมูลของ สนพ. ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเลียม 
 

ผกป. 
หนก. 

 

กป. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่  กบง. ก าหนด 
เพ่ือจัดท ารายงานโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  

ผกป. 
หนก. 

 

 

กป. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเทียบกับข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล 

ผกป. 
หนก. 

 

 

กป. จัดท าเอกสารรายงานโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
น าเสนอข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน และ สนพ. ผ่านทาง E-mail ,Line 
 

ผกป. 
หนก. 

 

กป. เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
ผ่านหน้าเว็บไซด์ สนพ. (www.eppo.go.th) 
 

ผกป. 
หนก. 

 

 

7. รายละเอียดการด้าเนินงาน  
7.1 รวบรวมข้อมูลราคาน้้ามัน อัตราภาษี อัตราเงินกองทุนน้้ามันฯ อัตราเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ ราคาเชื้อเพลิง

ชีวภาพ ราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง ฐานะกองทุนน้้ามันฯ ข้อมูลปริมาณจัดหา การผลิต การจ้าหน่ายและการส่งออก
น้้ามันเชื้อเพลิง จากแหล่งต่างๆ 

 

กป. รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1) ราคาน้ ามันดิบและราคาน้ ามันส าเร็จรูปตลาดโลกราคาน้ ามันดิบ ราคาน้ ามันส าเร็จรูป และราคาก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ของตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน 
2) อัตราภาษีสรรพสามิต อัตราเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง อัตราเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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3) ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ราคาไบโอดีเซลและเอทานอล)  
4) ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศของผู้น้ ามันเชื้อเพลิง 
5) ฐานะกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
6) ข้อมูลปริมาณจัดหา การผลิต การจ าหน่ายและการส่งออกน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน 

ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง และบริษัท Platt 

 

7.2 น าเข้าข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ในระบบฐานข้อมูลของ สนพ. ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเลียม 
 

7.3  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก าหนด เพ่ือจัดท ารายงาน
โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

7.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
 

7.5 จัดท าเอกสารรายงานโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
 

7.6 น าเสนอข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และ สนพ. ผ่านทาง E-mail ,Line  
7.7 เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ผ่านหน้าเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) 
 

8. บันทึกตาราง 
 
 

ล้าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเกบบ 

วิธีการ
จัดเกบบ 

วิธีการ
ท้าลาย 

อนุมัติ
ท้าลาย 

1 โครงสร้างราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิง 

- กลุ่มน้้ามันและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 

- - - ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

    

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท้าราคาน้้ามันเชื้อเพลิง (น้้ามันและก๊าซ LPG) 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดตน้ทนุ 
ก ากับ ติดตาม 
และประเมิน
นโยบายและ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

- การจัดท า
ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
(น้ ามนัและ
ก๊าซ LPG) 
 

ส่งเสริมการแข่งขัน 
ลดการผูกขาดและ
มุ่งหวังให้ราคา
สะท้อนต้นทุน
อย่างแท้จริง 

ติดตามดูแลราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ให้มีความเหมาะ 
โดยอยูบ่นพืน้ฐาน
ที่ว่าผูบ้ริโภค
สามารถใชน้้ ามนั
เชื้อเพลิงในราคา
ที่เป็นธรรมและ
ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลกิจการพลังงาน 
ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางดา้น
พลังงาน 

สนพ., ธพ., 
คน., สศก., 
สกนช., สกทอ., 
ธปท., ผู้ค้า-
น้ ามัน, และ 
Platt 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่าน
ทาง 
www.eppo. 
go.th 
 

น าเข้าข้อมูล
ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
ในระบบ
ฐานข้อมูล
ปิโตรเลียม 
และโปรแกรม
ค านวณ 
(Microsoft 
Excel) 

- 

 

ค้าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน 
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
 

 

5 

http://www.eppo/


 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑) 
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทุน หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ของกองนโยบายปิโตรเลียม  

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 
น านโยบายที่เกีย่วข้องเสนอ กพช. 
ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ ครม. 

ครม. มีมติเห็นชอบ 

จัดท าร่างค าสั่งนายกรัฐมนตร/ี
ตรวจสอบ 

เสนอร่างค าสั่งฯ ให ้ 
ผกป./รอง ผอ.สนพ./ผอ.สนพ. พจิารณา 

นายกรัฐมนตรี ลงนาม 

น าค าสั่งฯ ส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อลงประกาศ 

จัดท าหนังสือน าส่งร่างค าสั่งฯ  
ผ่านปลดั ผ่านรัฐมนตรี ลงนาม 

เพื่อกราบเรยีน  
นายกรัฐมนตรี ลงนาม 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ส่งกฤษฎีกาตรวจสอบ 

ช้ีแจงต่อกฤษฎีกา 

ร่างค าสั่งฯ ที่ถูกต้อง 

เสนอ กบง./กพช. 
เห็นชอบ 

แก้ไข 

 

แก้ไขร่างค าสั่งฯ 
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 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 1/๓ 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานในการจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
ของกองนโยบายปิโตรเลียม 
   

2.  ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ และกระบวนการด าเนินงานในการจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือโปรดลงนาม น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

 3.1  ผอ.สนพ. 
 3.2  รอง ผอ.สนพ. 

3.3  ผกป. 
3.4  กลุ่มงานภายใน กป. 

 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 4.1  เอกสารเสนอ  กพช./ครม. 
4.2  ร่างค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
4.3  หนังสือน าส่งถึงรัฐมนตรี (ผอ.สนพ. ลงนาม) 
4.4  ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (รมว.พน. ลงนาม) 
4.5  หนังสือน าส่งถึงส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือลงค าสั่งในราชกิจจานุเบกษา (ปลัดลงนาม) 
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

 5.1  ผอ.สนพ.   หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  รอง ผอ.สนพ.  หมายถึง  รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3  ผกป.   หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม 
5.4  กลุ่มงานภายใน กป.  หมายถึง  กลุ่มงานภายในกองนโยบายปิโตรเลียม 
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 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 2/๓ 

 
6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี ของกองนโยบายปิโตรเลียม ซึ่งมีรายละเอียด
และข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

กระบวนการจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กป. - น านโยบายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
  แห่งชาติ (กพช.) ให้ความเห็นชอบ 
  เพ่ือเสนอ ครม. 

- กป./สนพ. 
- สนง.เลขาธิการ ครม. 

 

วาระการประชุม/มติ กพช. 

 - ครม. มีมติเห็นชอบ - กป./สนพ. 
- สนง.เลขาธิการ ครม. 

มติ  ครม. 

 - จัดท าร่างค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
- เสนอร่างค าสั่งฯ ให้ ผกป./ 
  รอง ผอ.สนพ./ผอ.สนพ. พิจารณา 
- ส่งร่างค าสั่งฯ ให้กฤษฎีกาตรวจสอบ 
  ความถูกต้อง 
- ชี้แจงต่อกฤษฎีกากรณีที่มีข้อสงสัย 
- เสนอร่างค าสั่งฯ ต่อคณะกรรมการ 
  บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)/ 
  คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
  แห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ 

- กป./สนพ. 
- สนง.กฤษฎีกา 

ร่างค าสั่งฯ 

 - น าเสนอร่างค าสั่งฯ ผ่านปลัด/ 
  ผ่านรัฐมนตรี พน. เห็นชอบ/ลงนาม 
  หนังสือน าส่ง เพ่ือกราบเรียน 
  นายกรัฐมนตรี ลงนาม 

- กป./สนพ. 
- กระทรวงพลังงาน 
- ส านักงานเลขาธิการ 
  นายกรัฐมนตรี 

- หนังสือน าส่งค าสั่งนายกฯ  
- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
- เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ 
  ที่เกี่ยวข้อง 

 - น าค าสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ส านักงาน 
  ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษา   

- กป./สนพ. 
- ปลัด พน. 
- ส านักงานเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี/ส านักงาน 
  ราชกิจจานุเบกษา 
 

- ค าสั่งนายกรัฐมนตรี/ส าเนา 
  ค าสั่ง รวม 3 ชุด พร้อมไฟล์ 
  ค าสั่ง 
- หนังสือน าส่งถึงเลขาธิการ 
  ครม. 
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 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 3/๓ 

 
7.  รายละเอียดการด าเนินงาน 

 

 7.1  นโยบายต่างๆ ในงานที่เก่ียวข้องของ กป. 
 7.2  จัดท าวาระเข้า กพช. เพ่ือขอความเห็นชอบ  
 7.3  น าเข้า ครม. เพ่ือขอความเห็นชอบ  
 7.4  จัดท าร่างค าสั่งนายกรัฐมนตรี/หนังสือน าส่งจาก สนพ. เรียนรัฐมนตรี ผ่านรองฯ ปลัด พน. ผ่าน ปลัด พน.  

เพ่ือน าส่งร่างค าสั่งต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 7.5  น าส่งร่างค าสั่งต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 7.6  จัดท าหนังสือน าส่งค าสั่งนายกรัฐมนตรี จาก สนพ. ถึง ปลัด พน. 
 7.7  จัดท าหนังสือน าส่งค าสั่งนายกรัฐมนตรี จาก ปลัด พน. ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือน าลงใน 

ราชกิจจานุเษกษา    
 

8.  บันทึกตาราง 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

อนุมัติ
ท าลาย 

   1 กระบวนการจัดท า 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ของกองนโยบาย
ปิโตรเลียม  

-      กป. - ไฟล์ข้อมูล
ใน Hard 
Coppy/
แฟ้มเอกสาร
ส่วนกลาง 
 

- ผกป. 
หนก. 
หกธ. 
หชช. 

 

9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    

 
 

 
 
 
 

 



๑๑ 

 

การจัดการกระบวนการ 
จัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

1.  วิเคราะห์ข้อก าหนด 
 

ผู้รับบริการ 
(ใคร  ต้องการอะไร) 

เจ้าหน้าที่  กป. 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ) 

- นโยบายด้านพลังงาน 
- มติ  กพช.   

 

2.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ - 
2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - 
3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง - 
4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง - 

 

3.  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ เพ่ือให้การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ของกองนโยบายปิโตรเลียม 
 

4.  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ของกองนโยบายปิโตรเลียม 
 

5.  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย - จ านวนข้อผิดพลาด (จ านวน ศูนย์ รายการ) 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย - ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี  

ของกองนโยบายปิโตรเลียม 
 

6.  วิเคราะห์ทรัพยากร   
 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กป. 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี)  - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้  - 

 

7.  ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 
 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ ปีงบประมาณ  2555 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 

 



๑๒ 

 

8.  สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ มีประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
วัน  เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร ประกาศบนเว็บไซต์  สนพ. Intranet 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร - 

 
 
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าค าสั่งนายกรัฐมนตรี ของกองนโยบายปิโตรเลียม 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทยีบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน  

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรบัปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

 
 

- การจัดท าค าสั่ง
นายกรัฐมนตร ี
ของกองนโยบาย
ปิโตรเลียม 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าค าสั่ง
นายกรัฐมนตร ี
ของกองนโยบาย
ปิโตรเลียม 

ค าสั่งนายกรัฐมนตร ี
ที่เก่ียวข้องกบัการ
เสนอแนะนโยบาย 
และบูรณาการแผน
บริหารพลังงาน
ของประเทศ 
 

จ านวนข้อ 
ผิดพลาด 
เป็นศูนย ์

กบง.  
กพช.  
ครม.  
รมว.พน.  
ปลัด พน.  
กฤษฎีกา 
ผอ. สนพ.  
เลขาธิการ-
นายกรัฐมนตรี  

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

มีการเผยแพรผ่่าน
เว็บไซต์ สนพ. และ
สื่อสังคมออนไลน์
อื่นๆ ของกระทรวง
พลังงาน และ สนพ. 

- - ใช้แรงงาน
เจ้าหน้าที่ของ 
กป. เป็นหลัก 
- ในส่วนของ
เครื่องมืออื่นๆ 
อาศัยช่องทาง 
ที่มีอยู่ 
 

 
ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

142 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP ๓ 
หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/๑ 

เปลี่ยน 

สมมติฐาน 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

รวบรวมข้อมลูจาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมลู/
ทบทวนสมมติฐาน/ประชุม
หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
ร่างแผน Gas Plan 

จัดท าร่างแผน Gas Plan 

ปรับปรุงร่างแผน Gas Plan  

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณา 
 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผน 
Gas Plan ไปด าเนินการ  

ตามมติ กพช./ครม. 

ติดตามและประเมินผลแผน 
Gas Plan 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิารจัดการ 
การจัดหา ราคา และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

คณะอนกุรรมการฯ
พิจารณา 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

น าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 
มาประกอบการปรับปรุงร่างแผน Gas Plan 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลังงาน 
(กบง.) พิจารณา 

 

กป. ส่งร่างแผน Gas Plan 
ต่อ กย. เพื่อเตรียมประชุม 

กบง. 

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณา 

 

กกพ. ให้ความเห็นร่างแผน Gas Plan 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

สศช. ให้ความเห็น
ร่างแผน Gas Plan 

ครม. 
พิจารณา 

แก้ไข 

เห็นชอบ/รับทราบ 

แก้ไข 

กป. ส่งร่างแผน Gas Plan 
ต่อ กย. เพื่อเตรียมประชุม 

กพช. 

เร่ิมต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 



๑๖ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

แก้ไขครั้งท่ี : 
หน้า 1/๕ 

 
1.  วัตถุประสงค ์
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
 

2.  ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Plan) เพ่ือให้ได้แผนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

 3.1  ผอ.สนพ. 
 3.2  รผอ.สนพ. 
 3.3  ผกป. 
 3.4  หกธ. 
 3.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกพ. ชธ. ปตท. กฟผ. เป็นต้น 
 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 4.1  แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 4.2  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 4.3  แผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

 5.1  กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ และมี 
ผอ.สนพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 5.2  กบง. หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เป็นประธานฯ มี ผอ.สนพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 5.3  คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการจัดหา ราคา และความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติ โดยมี ปพน. เป็นประธานฯ มี ผกป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 5.4  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน 

5.5  ปพน. หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.6  สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 5.7  ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.8  รผอ.สนพ. หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  

 



๑๗ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
แก้ไขครั้งท่ี : 
หน้า 2/๕ 

 
5.9    ผกป. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม  
5.10  หกธ. หมายถึง หัวหน้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ 

 5.11  สศช. หมายถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.12  กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.13  สกพ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.14  พพ. หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

5.15  ชธ. หมายถึง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 5.16  ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เก่ียวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มก๊าซธรรมชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
รวบรวมข้อมูล สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท า
แผน Gas Plan 

สนพ. 
พพ. 
สศช. 
ชธ. 
ปตท. 
 

- แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
  ของประเทศ 
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
  และพลังงานทางเลือก  
- แผนอนุรักษ์พลังงาน  
- แผน Gas Plan ฉบับก่อนหน้า 
- ประมาณการณ์แนวโน้ม 
  เศรษฐกิจไทย 
- ข้อมูลการจัดหาและความ 
  ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนสมมติฐาน
และประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนพ. 
ชธ. 
สกพ. 
ปตท. 

- 

จัดท าร่างแผน Gas Plan สนพ. - 
ส่งร่างแผน Gas Plan ให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็น 

กป. 
ผอ.สนพ. 
รผอ.สนพ. 
คณะอนุ-
กรรมการฯ 

รายงานการประชุม/ 
มติการประชุม 

 

 



๑๘ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
แก้ไขครั้งท่ี : 
หน้า 3/๕ 

 
 

กระบวนงานจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มก๊าซธรรมชาติ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผน Gas Plan 

ผอ.สนพ. 
รผอ.สนพ 
กป. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่างแผน Gas Plan 

ปรับปรุงร่างแผน Gas Plan โดยน า
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
มาใช้ประกอบการปรับปรุงร่างแผน 
Gas Plan 

สนพ. 
ชธ. 
สกพ. 
ปตท. 

 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่างแผน Gas Plan 

กป. 
ผอ.สนพ. 
รผอ.สนพ. 
คณะอนุกรรมการฯ 

รายงานการประชุม/ 
มติการประชุม 

ส่งวาระร่างแผน Gas Plan ให้ กย. 
เตรียมเสนอท่ีประชุม กบง. 

กป. 
กย. 

- ระเบียบวาระร่างแผน  
  Gas Plan 
- ร่างแผน Gas Plan 

กบง. เห็นชอบ ร่างแผน Gas Plan กบง. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ร่างแผน Gas Plan  
- รายงานการประชุม/ 
  มติการประชุม 

ส่งร่างแผน Gas Plan ให้ กกพ. พิจารณา 
ให้ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการเสนอ 
กพช./ครม. 

กป./สนพ. 
กกพ. 

ร่างแผน Gas Plan 

เมื่อได้ความเห็นจาก กกพ. กลับมาแล้ว 
จัดส่งวาระร่างแผน Gas Plan ให้ กย. 
เตรียมเสนอท่ีประชุม กพช. 

กป. 
กย. 

- ระเบียบวาระร่างแผน  
  Gas Plan 
- ร่างแผน Gas Plan 

กพช. เห็นชอบ ร่างแผน Gas Plan กพช. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ร่างแผน Gas Plan 
- รายงานการประชุม/ 
  มติการประชุม 

 
 

 



๑๙ 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
แก้ไขครั้งท่ี : 
หน้า 4/๕ 

 
กระบวนงานจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มก๊าซธรรมชาติ ส่งร่างแผน Gas Plan ให้ สศช. พิจารณา

ให้ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการเสนอ 
ครม. 

กย./สนพ. 
สศช. 

ร่างแผน Gas Plan 

เมื่อได้ความเห็นจาก ศสช. กลับมาแล้ว 
กย. จะด าเนินการส่งร่างแผน Gas Plan 
เพ่ือให้ ครม. พิจารณา 

กย./สนพ. ร่างแผน Gas Plan 

ครม. เห็นชอบ/รับทราบ แผน Gas Plan ครม. - รายงานการประชุม/ 
  มติการประชุม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน Gas Plan 
ไปด าเนินการตามมติ กพช. และ ครม. 

สนพ. 
ชธ. 
สกพ. 
ปตท. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แผน Gas Plan 
- มติ กพช./มติ ครม. 

ติดตามและประเมินผลแผน Gas Plan สนพ. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

7.  กระบวนการจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
 

 7.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการจัดหา ราคา และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 

 7.2 รวบรวมข้อมูล สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแผน Gas Plan ได้แก่ 1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ 2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 3) แผนอนุรักษ์พลังงาน 4) แผน Gas Plan ฉบับก่อนหน้า 
5) ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 6) ข้อมูลการจัดหาและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ และข้อมูลหรือปัจจัย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 7.3  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าร่างแผน Gas Plan ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงหรือทบทวนเพิ่มเติม  

7.4  จัดท าร่างแผน Gas Plan หลังจากได้มีการทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจดัท าร่างแผน Gas Plan โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ผกป. รผอ.สนพ. และ ผอ.สนพ. ก่อนน าไปเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

 

7.5  เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจึงน าร่างแผน Gas Plan ไปจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างแผน Gas Plan ต่อไป 

7.6  น าความเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างแผน Gas Plan และเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อร่างแผน Gas Plan 

 



๒๐ 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การจัดท าแผนบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
แก้ไขครั้งท่ี : 
หน้า 5/๕ 

 
 

7.7  เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบร่างแผน Gas Plan ที่ท าการปรับปรุงใหม่แล้ว กป. จะน าร่างแผน Gas Plan 
ดังกล่าวจัดท าเป็นวาระการประชุมส่งให้ กย. เพ่ือเตรียมน าเข้าประชุมขอความเห็นชอบจาก กบง.  

 

7.8  เมื่อ กบง. เห็นชอบร่างแผน Gas Plan แล้ว กป. จะท าหนังสือขอความเห็น กกพ. ต่อร่างแผน Gas Plan 
เพ่ือใช้ประกอบการเสนอ กพช./ครม. ต่อไป 
 

 7.9 เมื่อได้ความเห็นจาก กกพ. กลับมาแล้ว กป. จะจัดท าวาระร่างแผน Gas Plan ให้ กย. เพ่ือเตรียมน าเข้า
ที่ประชุมขอความเห็นชอบจาก กพช. 
 

7.10  เมื่อ กพช. เห็นชอบร่างแผน Gas Plan แล้ว กย. จะท าหนังสือขอความเห็น สศช. ต่อร่างแผน Gas Plan 
เพ่ือใช้ประกอบการเสนอ ครม. ต่อไป 

 

7.11  เมื่อได้ความเห็นจาก สศช. กลับมาแล้ว กย. จะด าเนินการส่งร่างแผน Gas Plan เพ่ือให้ ครม. พิจารณา 
 

7.12  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าแผน Gas Plan ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ไปด าเนินการ   

 7.13 เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานตามแผน Gas Plan ไประยะหนึ่ง จะมีการติดตามและ
ประเมินผลแผน Gas Plan ที่ด าเนินการว่ายังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ จนกระทบต่อแผน Gas Plan ก็จะมีการพิจารณาทบทวนแผน Gas Plan และเมื่อได้มีการทบทวนหรือปรับปรุง
แผน Gas Plan ใหม่แล้วก่อนจะน าแผน Gas Plan ไปด าเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก กบง. กพช. และ ครม.  
 

8.  ตารางบันทึก 

ไม่มี 

 

 

  

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคญัเชิง
เปรียบเทยีบ 

 
3 
ช่ือ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรม
และการ
ปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 
การลด
ต้นทุน 

เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงานของ
ประเทศ 
 

- การจัดท า
แผนบริหาร
จัดการก๊าซ
ธรรมชาติ 
(Gas Plan) 

- ด้านความมั่นคงทาง
พลังงาน (Security) :  
มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ให้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ของประเทศ มโีครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อสามารถรองรับ
การจัดหาและจดัส่งก๊าซ
ธรรมชาตไิดเ้พียงพอ 
- ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 
: มีราคาก๊าซธรรมชาติ
เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
ในระยะยาว และมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
- ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 
: ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุน
การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ : มกี๊าซ
ธรรมชาติใช้พอเพียงตามความ
ต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ในราคา
ที่เป็นธรรม เหมาะสม 
- ด้านภาพรวมของระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน: มีการ
ปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคง
สามารถรองรับการจัดหาและ
จัดส่งก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอ 
- ด้านเศรษฐกิจและสังคม:  
มีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ
- สิ่งแวดล้อม : ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุน
การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
 

ประเทศสามารถจัดหา
ก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ
กับความต้องการใช้ของ
ประเทศ ในราคาที่เป็นธรรม 
มีระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
มีความมั่นคงรองรบัการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
โดยค านึงถึงสมดุล
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาต ิ
 

สนพ. 
ชธ. 
กกพ. 
กฟผ.
ปตท. 

ตาม

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

1. มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทาง 
www.eppo.go.th 
2. มีช่องทางการ
สื่อสาร/เผยแพร่
ข้อมูล/สัมมนา
ให้ความรู้/รับฟัง
ความคิดเห็น
ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน ์
Facebook เพจ 
eppo Thailand, 
Energy 
Empowerment 
เป็นต้น  
 

- - 
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ค าอธิบาย 

1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 

2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรยีบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะงานท่ีคล้ายคลึงกัน    

3 ช่ือกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ช่ือกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนหลัก) ท่ีหน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 

4 (1) ตัววัดควบคมุ หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีจัดท า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  

4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 

4 (๓) เป้าหมายตัววัด หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับตัววัดควบคุมในข้อ 4 (๑)   

5 (1) ผู้เกีย่วข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 

5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบวุ่า “ตามกระบวนการปฏิบตัิงาน” (Flow Chart) 

5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 

5 (๔) นวัตกรรมและการปรับปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบา้ง 

5 (๕) แนวทางการลดต้นทุน หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทุน เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอล ไบโอดีเซล) 

 
 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

น าส่งกลุ่มราคาเพ่ือน าไปจัดท าโครงสร้าง
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

 

น าเสนอผู้บริหาร 

 

ระบบฐานข้อมูล 
 

 เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 

จัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอล ไบโอดีเซล) 



 

๒๔ 

 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เอทานอล ไบโอดีเซล) 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/3 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการจัดท าราคาเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอล,ไบโอดีเซล) โดยมีการจัดท าข้อมูลราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,ไบโอดีเซล) ติดตาม ดูแลราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งเพ่ือเป็นการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ที่เพ่ิมข้ึนและเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จากการใช้แหล่งวัตถุดิบ
พลังงานในประเทศ 

 

2.  ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดท าราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,ไบโอดีเซล) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลราคาเชื้อเพลิง (เอทานอล,เชื้อเพลิงชีวภาพ) น าไปใช้ในโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และประกาศผ่าน
หน้าเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th) 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

3.1  ผอ.สนพ. 
3.2  ผกป. 
3.3  หชช. 
3.4  กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง หมายถึง กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 เอกสารข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

5.1  ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  รอง ผอ.สนพ. หมายถึง  รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.3  ผกป.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม 
5.4  หชช.  หมายถึง  หัวหน้ากลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 
5.5  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.6  พน.  หมายถึง  กระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 

 



 

๒๕ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เอทานอล ไบโอดีเซล) 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 2/3 

 
6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

การจัดท าราคาน้ ามัน (ค่าการกลั่น/ค่าการตลาด) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
กป. รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,

ไบโอดีเซล) ประกอบด้วย CPO,RBDPO,Palm Stearinev,
อ้อย กากน้ าตาล และมันส าปะหลัง จากแหล่งต่างๆ เพ่ือ
มาค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล*  

 

เอกสารข้อมูล
จากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 

กป. น าเข้าข้อมูลโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,
ไบโอดีเซล) ในระบบฐานข้อมูลของกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 

ผกป. 
หชช. 

- 

กป. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน ก าหนด เพ่ือจัดท าราคาเชื้อเพลิง
ชีวภาพอ้างอิง  

ผกป. 
หชช. 

 

- 

กป. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเทียบกับข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล 

ผกป. 
หชช. 

 

- 

กป. จัดท าเอกสารรายงานการจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (เอทานอล,ไบโอดีเซล) เสนอผู้บริหาร ผ่านทาง 
E-mail ,Line 

ผกป. 
หชช. 

 

- 

กป. น าส่งกลุ่มราคาน้ ามันเชื้อเพลงฯ เพ่ือน าไปจัดท าโครงสร้าง
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ต่อไป 
 

ผกป. 
หชช. 

- 

 

7. รายละเอียดการด าเนินงาน  
 

7.1  รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,ไบโอดีเซล) ประกอบด้วย CPO,RBDPO, 
Palm Stearine ,อ้อย กากน้ าตาล และมันส าปะหลัง จากแหล่งต่างๆ เพ่ือมาค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 

กป. รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1) เอทานอล ประกอบด้วย ราคาอ้อย กากน้ ามันตาล และมันส าปะหลัง  
2) ไบโอดีเซล ประกอบด้วย ราคา CPO, RBDPO,Palm Stearine 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 1 – EP 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เอทานอล ไบโอดีเซล) 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 3/3 

 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน 

กรมสรรพสามิต ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง และบริษัท Platt 
 

7.2 น าเข้าข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ในระบบฐานข้อมูลที่ม ี
7.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ก าหนด เพ่ือจัดท า 

การค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
7.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 

 

7.5 จัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล,ไบโอดีเซล)   

7.6 น าเสนอราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อผู้บริหาร สนพ. ผ่านทาง E-mail ,Line  
 

7.7 น าส่งกลุ่มราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือน าไปจัดท าเป็นโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อไป และเผยแพร่
ข้อมูลโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ผ่านหน้าเว็บไซด์ สนพ. (www.eppo.go.th) 

 

8. บันทึกตาราง 
 
 

ล าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข 
 เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

อนุมัติ
ท าลาย 

1 การค านวณราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ  
(เอทานอล,ไบโอดีเซล) 

- กลุ่มเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

- ไบโอดีเซล 
  ทุกอาทิตย์ 
- เอทานอล 
  ออกเดือน 
  ละครั้ง 

จัดเก็บ
เป็นข้อมูล
ตัวเลข 

-  ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    

 

 

http://www.eppo.go.th/


รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าการค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล ไบโอดีเซล) 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ 
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

- การจดัท าการ
ค านวณราคา 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
(เอทานอล,
ไบโอดีเซล) 
 

ส่งเสริมการแข่งขัน 
ลดการผูกขาด และ
มุ่งหวังให้ราคาสะท้อน
ต้นทุนอย่างแท้จริง 

ติดตามดูแลราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ
ให้มีความเหมาะสม  
 
 

พัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
ให้มีการแข่งขัน 
ให้เหมาะสมเพื่อ
สร้างความมัน่คง
ทางดา้นพลังงาน 

สนพ., ธพ., 
คน., กษ,  
รง.เอทานอล,
ไบโอดีเซล,
โรงกลั่น  
เป็นต้น 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทาง 
www.eppo. 
go.th 
 

น าเข้าข้อมูล
ราคาเชื้อเพลิง 
ชีวภาพ ในระบบ
ฐานข้อมูล
ปิโตรเลียม 
และโปรแกรม
ค านวณ 
(Microsoft 
Excel) 
 

- 

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ กระทรวงพลังงาน. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน 
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
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4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑) 
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 
หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนา 
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5  
หน้า 1/๑ 

แก้ไข 

คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดหลักการจัดท าแผน PDP และ
มอบหมายให้จดัท ารายละเอียดสมมติฐานต่างๆ  

ให้สอดคล้องตามหลักการที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

คณะท างานฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าสมมติฐานที่ใช้
จัดท าแผน PDP 

 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผน 
PDP ไปด าเนินการ  

ติดตามและประเมินผลแผน 
PDP 

การจัดท าแผน PDP ด าเนนิการภายใต้
คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท า

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

คณะท างานฯ จดัท าแผนการจัดสรรโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ ให้
สอดคล้องตามสมมติฐาน 

 
 

แก้ไข 

 

คณะท างานฯ จดัท าร่างแผน PDP 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาแผนการจัดสรร

โรงไฟฟ้า 
 

แก้ไข 

จัดส่งร่างแผน PDP ให้ กย. เพื่อน าไปรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพลังงานชาติ และ กย. จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

คณะอนุกรรมการฯ  
พิจารณาสมมติฐาน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กบง. พิจารณารา่งแผน PDP 

 

 
คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาร่างแผน PDP 

แก้ไข 

กพช./ครม. เห็นชอบแผนพลังงานชาติ 

สมมติฐาน/ 
สถานการณ์เปลี่ยน 

เสนอปรับปรุงแผน PDP 
 

เข้าสู่กระบวนการ 
จัดท าแผน PDP 

เริ่มต้น 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 



30 
 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า ๑/5 

 

1.  วัตถุประสงค ์

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 

2.  ขอบเขต 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้ได้แผนจัดหาไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนการน าแผนดังกล่าว ไปปฏิบัติ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

3.  ความรับผิดชอบ 
3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผกฟ. 
3.3 จฟ. 
3.4 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายไฟฟ้า นโยบายปิโตรเลียม นโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงานทดแทน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พพ., ชธ., ส านักงาน กกพ., กฟผ., กฟน., กฟภ., ปตท., สศช., หน่วยงานภาคเอกชน, 

นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 4.1 นโยบายพลังงานของรัฐบาล 
 4.2 ประมาณการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 4.3 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
 4.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 4.5 แผนอนุรักษ์พลังงาน 
 4.6 ข้อมูลก าลังผลิตไฟฟ้าจาก กฟผ., ส านักงาน กกพ. และ สนพ.  
 

5.  ค าจ ากัดความ 
5.1  กพช. หมายถึง  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ 

 และมี ผอ.สนพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.2  กบง. หมายถึง  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

เป็นประธานฯ มี ผอ.สนพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.3  คณะอนุกรรมการฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ โดยมี ปพน. เป็นประธานฯ มี ผอ.สนพ. เป็นรองประธานฯ และ ผกฟ. สนพ. 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
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 ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า 2/5 

 

5.4  คณะท างานฯ  หมายถึง คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยมี ผอ.สนพ. 
เป็นประธานฯ มี รผอ.สนพ. เป็นรองประธานฯ และ ผกฟ. สนพ. เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ 

5.5  พน.  หมายถึง  กระทรวงพลังงาน 
5.6  ปพน.  หมายถึง  ปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.7  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 5.8   ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.9   ผกฟ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 

 5.10 สศช.  หมายถึง  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.11 พพ.  หมายถึง  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 5.12 ชธ.   หมายถึง  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 5.13 กกพ.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.14 ส านักงาน กกพ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.15 กฟผ.  หมายถึง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5.16 กฟน.  หมายถึง  การไฟฟ้านครหลวง 
 5.17 กฟภ.  หมายถึง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 5.18 ปตท.  หมายถึง  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 5.19 ส.อ.ท.  หมายถึง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มจัดหา

พลังงานไฟฟ้า 
คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดหลักการ
จัดท าแผน PDP และมอบหมายให้จัดท า
รายละเอียดสมมติฐานต่างๆ 

คณะอนุกรรมการฯ - 

คณะท างานฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าสมมติฐานที่ใช้จัดท าแผน PDP  

คณะท างานฯ 
สนพ. /พพ./ ชธ. 
ส านักงาน กกพ./ 
กฟผ./ กฟน./กฟภ./
ปตท./สศช./ 
หน่วยงานภาคเอกชน, 
นักวิชาการ และ 
หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

- ข้อมูลโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่มีข้อ 
   ผูกพันแล้วในปัจจุบัน 
-  ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ 
   ผลิตไฟฟ้า 
-  ข้อมูลค่าก าลังผลิตไฟฟ้าพ่ึงได้ 
   ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า 
   และ Generation Profile ของ 
   โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท 
-  ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 
   พลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค 

 



32 
 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า 3/5 

 

กระบวนงานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มจัดหา

พลังงานไฟฟ้า 
  - การประเมินผลการประหยั ด 

   พลังงานไฟฟ้าจากการด าเนิน 
   มาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  
- ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้านอกระบบ 
- ข้อมูลการขออนุญาตและการ 
  จดแจ้ง และการยื่นขออนุญาต 
  การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย ์

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสมมติฐาน 
ที่ใช้ในการจัดท าแผน PDP 

คณะอนุกรรมการฯ รายงานการประชุม/มติการประชุม 

คณะท างานฯ จัดท าแผนการจัดสรร
โรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
สมมติ ฐาน และค่ าพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน  

คณะท างานฯ -  แผนการจัดสรรโรงไฟฟ้า 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ 
  ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนการ
จัดสรรโรงไฟฟ้า 

คณะอนุกรรมการฯ  รายงานการประชุม/มติการประชุม 

คณะท างานฯ จัดท าร่างแผน PDP  คณะท างานฯ - ร่างแผน PDP 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่างแผน PDP คณะอนุกรรมการฯ - รายงานการประชุม/มติการประชุม 
กบง. พิจารณาร่างแผน PDP กบง. - มติ กบง. 
จัดส่งร่างแผน PDP ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กบง. ให้ กย. เพ่ือน าไปรวมไว้เป็น
ส่วนหนึ่ง ของแผนพลังงานชาติ และ กย. 
จะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สนพ.  - ร่างแผน PDP  
 

หลังจากแผนพลังงานชาติได้รับความ
เห็นชอบจาก กพช./ครม. แล้ว หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องน าแผน PDP ไปด าเนินการ 

สนพ./ 
ส านักงาน กกพ. 
กฟผ. / กฟน. /กฟภ. 
หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

- แผน PDP 

ติดตามและประเมินผลแผน PDP สนพ. - รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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 ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  
ของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า 4/5 

 
7.  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)   
 7.1 คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดหลักการจัดท าแผน PDP และมอบหมายให้จัดท ารายละเอียดสมมติฐานต่างๆ 
 7.2 คณะท างานฯ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  

1) ข้อมูลโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่มีข้อผูกพันแล้วในปัจจุบัน  
2) ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า  
3) ข้อมูลค่าก าลังผลิตไฟฟ้าพ่ึงได้ ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า และ Generation Profile ของโรงไฟฟ้า

แต่ละประเภท  
4) ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค  
5) การประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการด าเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  
6) ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้านอกระบบ  
7) ข้อมูลการขออนุญาตและการจดแจ้ง และการยื่นขออนุญาตการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์  

 7.3  คณะท างานฯ จัดท าสมมติฐานที่ใช้จัดท าแผน PDP ในกรณีต่างๆ  
 7.4 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแผน PDP  
 7.5 คณะท างานฯ จัดท าแผนการจัดสรรโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ ให้สอดคล้องตามสมมติฐาน และค่าพยากรณ ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าชุดปัจจุบัน  
 7.6 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดสรรโรงไฟฟ้า 
 7.7 คณะท างานฯ จัดท าร่างแผน PDP ให้สอดคล้องตามแผนการจัดสรรโรงไฟฟ้า  
 7.8 กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วร่างแผน PDP 

7.9 สนพ. จัดส่งร่างแผน PDP ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กบง. ให้ กย. เพ่ือน าไปรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพลังงานชาติ และ กย. จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7.10 หลังจากแผนพลังงานชาติได้รับความเห็นชอบจาก กพช./ครม. แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน PDP 
ไปด าเนินการ 

7.11 สนพ. ติดตามและประเมินผลแผน PDP  
 

8. ตารางบันทึก 
    ไม่มี 
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 ระเบียบการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ (PDP) 

แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า 5/5 

 
9.  ประวัติการแก้ไข 

 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 ปี พ.ศ. 2563 ลดขั้นตอน :  
1. ลดขั้นตอนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นก่อนจัดท าร่างแผน 
    PDP 
ปรับแกไ้ขขั้นตอน :  
1. ส่งร่างแผน PDP ให้ กกพ. ให้ความเห็น จากเดิมด าเนินการ 
    ก่อนรับฟังความคิดเห็น แก้เป็น ด าเนินการก่อนน าร่างแผน  
    เสนอ กพช. 
เพ่ิมข้ันตอน :  
1. เสนอ กบง. พิจารณาร่างแผน ก่อนน าเสนอ กพช. 
2. เสนอ สศช. ให้ความเห็นร่างแผน PDP ก่อนน าเสนอ ครม. 

 
กฟ. 

2 ปี พ.ศ. 2565 ลดขั้นตอน :  
1. - 
ปรับแก้ไขข้ันตอน :  
1. จากเดิมจะต้องน าเสนอ กพช./ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    ร่างแผน PDP แต่จะมีการปรับขั้นตอนโดยหลังจากที่ร่างแผน 
    PDP ได้รับความเห็นชอบจาก กบง. แล้ว จะน าไปรวมไว้เป็น 
    ส่วนหนึ ่งของแผนพลังงานชาติ ซึ่งจะประกอบด้วยแผน  
    PDP, AEDP, EEP, Gas plan และ Oil plan และจะน า 
    แผนพลังงานชาติ น าเสนอให้ กพช./ครม. พิจารณาต่อไป 
2. การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP จะไม่แยก 
    จัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะแผน PDP แต่จะน าไปจัดสัมมนา 
    รับฟังความคิดเห็นพร้อมกับแผนอ่ืนๆ ภายใต้แผนพลังงานชาติ 
เพ่ิมข้ันตอน :  
- 
 

กฟ. 

 

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 

 
 

 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรยีบเทยีบ 

 
3 
ช่ือ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ์ 

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรม
และการ
ปรับปรุง 

(๕) 
  แนวทาง 
  การลด 
  ต้นทุน 

เสนอแนะ
นโยบายและ 
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
จัดท าแผน 
พัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ 
(PDP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
(Security) : ระบบไฟฟ้ามีความ
มั่นคง ครอบคลุมทั้งระบบผลิต
ไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ เพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  
- ด้านเศรษฐกิจ (Economy) : 
ราคาค่าไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะยาว 
 
 
 

- ประชาชน : มีไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ และเช่ือถือได้ 
ในราคาที่เหมาะสม 
- ระบบไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้า
มีความมั่นคง เช้ือถือได้ 
ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า และสามารถ
ตอบสนองต่อปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
ในอนาคตได้  
- เศรษฐกิจและสังคม :  
(1) ส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้า
ให้เพียงพอ ท าให้สังคมไทย
มี ไฟฟ้ า ใ ช้ ไ ด้ อย่ า งทั่ วถึ ง  
ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ 

- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
(Security) : ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศมีความมั่นคง เช่ือถือได้ 
โดยมีระดับก าลังผลิตไฟฟ้า
ที่เช่ือถือได้ (Reliable Capacity) 
ไม่ต่ ากว่าระดับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 
(Peak) หรือมีก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารอง (Reserve Margin) ที่อยู่
ในระดับมาตรฐาน 
- ด้านเศรษฐกิจ (Economy) : 
มีค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมของประ เทศใน
ระยะยาว โดยมีระดับค่าไฟฟ้า
ขายปลีกเฉลี่ย ณ ปลายแผน 
ไม่สูงกว่าแผนฉบับเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ 

สนพ., กฟผ., 
กฟน., กฟภ., 
พพ., ปตท., 
กกพ., สศช., 
ส านักงาน กกพ. 
ชธ., หน่วยงาน
ภาคเอกชน, 
นักวิชาการ  และ 
หน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ตาม 
กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

1. มีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง 
www.eppo.go.th 
2. มีช่องทางการ
สื่อสาร/เผยแพร่
ข้อมูล/สัมมนา 
ให้ความรู้/รับฟัง
ความคิดเห็นผ่าน
ทางสื่อสังคม
ออนไลน ์
Facebook เพจ 
eppo Thailand, 
Energy 
Empowerment 
เป็นต้น  
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1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ช่ือ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ์ 

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกีย่วข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรม
และการ
ปรับปรุง 

(๕) 
 แนวทาง 
 การลด 
  ต้นทุน 

   - ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) : 
การด าเนินการตามแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มากเกินไปอย่างมีนัยส าคัญ  

 

(2) ค านึงถึงต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าที่เหมาะสม ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
(3) พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานสมัยใหม่  ซึ่ งช่วย
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
- สิ่งแวดล้อม : ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการ
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า 
ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและ
ด้านการใช้ไฟฟ้า โดยพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 
(Smart grid) 

 

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) : 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับข้อตกลง 
ของ COP21 โดยมีปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน-
ไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า  
ณ ปลายแผนไม่สูงกว่าแผน
ฉบับเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
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ค าอธิบาย 

1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 

2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรยีบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะงานท่ีคล้ายคลึงกัน    

3 ช่ือกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ช่ือกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนหลัก) ท่ีหน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผดิชอบ 

4 (1) ตัววัดควบคมุ หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีจัดท า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  

4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 

4 (๓) เป้าหมายตัววัด หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับตัววัดควบคุมในข้อ 4 (๑)   

5 (1) ผู้เกีย่วข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 

5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบวุ่า “ตามกระบวนการปฏิบตัิงาน” (Flow Chart) 

5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 

5 (๔) นวัตกรรมและการปรับปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบา้ง 

5 (๕) แนวทางการลดต้นทุน หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทุน เช่น งบประมาณ ค่าใช้จา่ย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน 
พลังงานไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อม 

 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า ๑/๑ 

 

 

 

 

 

เรียน ปพน. เห็นชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนรองรับฯ ไป
ด าเนินการ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เตรียมความพร้อม/ทบทวน 

แผนรองรับประจ าปี 

 

 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

จัดท าแผนรองรับฯ 

เริ่มต้น 

 

เสนอเห็นควรปรับปรุง/ทบทวน 

แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข
แผนรองรับฯ 

ไม่มีแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

คณะท างานฯพิจารณาทบทวนแผน/
นโยบาย/เหตุการณ์ที่ผ่านมา 

 



๓๙ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน 

พลังงานไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อม 
แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า ๑/๓ 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า 
 

2. ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการด าเนินการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
เพ่ือให้ได้แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความม่ันคงด้านพลังงานตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน  
 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผกฟ. 
3.3 หรฟ. 
3.4 กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สป.พน. สกพ. กฟผ. กฟน. กฟภ. เป็นต้น 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

4.1 แผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
4.2 แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
4.3 แผนการสื่อสารในสภาวะวิกฤติของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

 

5. ค าจ ากัดความ 
 

5.1 ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
5.2 ผกฟ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 
5.3 หรฟ.  หมายถึง  หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
5.4 สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 สป.พน.  หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.6 สกพ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
5.7 กฟผ.  หมายถึง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5.8 กฟน.  หมายถึง  การไฟฟ้านครหลวง 
5.9 กฟภ.  หมายถึง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
  

 



๔๐ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน 

พลังงานไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อม 
แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 2/๓ 

 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท า
แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้ าน
พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ ้า 
ทั้ง 3 แห่ง  

สนพ., กฟผ., กฟน., กฟภ. - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 
   (กฟผ.) 
- แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 
   เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย 
   ที่อาจเกิดขึ้นในระบบจ าหน่ายของ 
   กฟน. 
- การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ 
  การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
  (กฟภ.) 
- แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับกรณี 
   เกิดเหตุฉุกเฉินของ กฟผ. 
- แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  (แผนป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณะภัย) ของ กฟน. 
- แผนปฏิบัติการการไฟฟ้า 
   ส่วนภูมิภาคกรณีเกิดเหตุการณ ์
   ไม่ปกติ 
- สถานการณ์สมมติของการไฟฟ้า 
   ทั้ง 3 แห่ง 

วิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพ่ือ
ประกอบการจัดท าสถานการณ์
สมมติของสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า และแนวทางการ
บริหารจัดการ 

คณะท างานจัดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

จัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า  เสนอต่อ 
ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความ-
เห็นชอบ 

คณะท างานจัดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 

เสนอ ป.พน. เห็นชอบ ปพน., รป.พน., สป.พน., 
ผอ.สนพ., ผกฟ.  

แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

ซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า ประจ าป ี

คณะท างานจัดท าแผน
รองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า, สนพ., 
กฟผ., กฟน., กฟภ., สกพ. 

- แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน 
  พลังงานไฟฟ้า 
- สถานการณ์สมมติในการฝึกซ้อม 
  แผน 
 
 
 

 
 

 



๔๑ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน 

พลังงานไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อม 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 3/๓ 

 
7.   กระบวนการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
 7.1 รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง  
ประกอบด้วย 

- ข้อมูลสถานการณ์สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอดีต 
- แผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน 
- ค านิยามของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน

ไฟฟ้า 
- แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
- สถานการณ์จ าลองสภาวะวิกฤติและแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

7.2 วิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพ่ือประกอบการจัดท าสถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
และแนวทางการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ 

7.3 จัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เสนอต่อ คณะท างานจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

7.4 จัดส่งแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปลัดกระทรวงพลังงานเห็นชอบ 
7.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและน า

ผลที่ได้จากการฝึกซ้อมปรับปรุงแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าต่อไป 
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ทีจ่ัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. แผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า 

 กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 
 

10 ปี ไฟล์/ซีดี 
เอกสาร 

- ผกฟ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    

 

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าและการเตรียมความพร้อม 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทยีบ 

 
3 

ชื่อกระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบาย
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน
ของประเทศ 

- แผนรองรับสภาวะ
วิกฤติด้านพลงังาน
ไฟฟ้า และการ
เตรียมความพร้อม 

มีแผนรองรับ
สภาวะวิกฤติดา้น
พลังงานไฟฟ้า
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
ในปัจจุบนั 

ป้องกันและลด
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ไฟฟ้า 
ดับเป็นวงกว้าง
ส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า 

- สนพ./ กฟผ./ 
กฟน./ กฟภ./ 
คทง.จัดท าแผน
รองรับสภาวะ
วิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 
 

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 3 
หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน 

แก้ไขครั้งท่ี : 5  
หน้า 1/๑ 

เริ่มต้น 
 

 

ทบทวน/รวบรวมข้อมลูต้นทุนตา่งๆ รวมถึงปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีพลิกโฉม 

ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

ก าหนดสมมติฐานทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายส่งเสริม 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

จัดท าร่างกรอบนโยบาย 

เปิดรับฟังความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 

ปรับปรุงร่างกรอบนโยบาย 

เสนอร่างกรอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน ส าหรับพลงังานหมุนเวียน
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี เพื่อเตรียม

น าเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณา 

เห็นชอบ 

กกพ. จัดท าระเบยีบหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า 
และออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า 

การไฟฟ้าประกาศรับซื้อไฟฟ้า 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

ไม่เห็นชอบ 
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ประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 

แก้ไขครั้งท่ี :  5 
หน้า 1/๑ 

เริ่มต้น 
 

 

ทบทวน/รวบรวมข้อมลูต่างๆ ในการส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารูปแบบโครงการสร้าง/กิจการไฟฟ้า 
ของภาครัฐและเอกชน ที่เหมาะสมกับประเทศ 

จัดท าร่างกรอบนโยบาย 

เปิดรับฟังความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสียจากทุกภาค
ส่วน 

ปรับปรุงร่างกรอบนโยบาย 

เสนอร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท 
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน

ต่อผู้บริหารกระทรวงเพ่ือเตรียมน าเสนอ  
กบง. และ กพช. พิจารณา  

 

เห็นชอบ 

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน 

ประเมินผลการด าเนินโครงการน าร่อง 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

ไม่เห็นชอบ 

ด าเนินโครงการน าร่อง 

เหมาะสม 

ขยายผล 

ไม่เหมาะสม 



๔๖ 
 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

1.1 ส่งเสริมให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน AEDP และบทบาท 
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชน 

1.2 รวบรวมข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ก าหนด/ปรับปรุงนโยบาย หรือจัดท าข้อเสนอแนะการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือนโยบายส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 
(IPP/SPP/VSPP) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงเทคโนโลยี
พลิกโฉม (Disruptive Technology) 

1.4 เปิดรับรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียได้จากทุกภาคส่วน 
1.5 น าเสนอร่างนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือนโยบายส่งเสริมบทบาท 

การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.6 ประกาศใช้นโยบายหรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายไปปฏิบัติ 
1.7 ด าเนินโครงการน าร่องเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 
1.8 จัดท าแนวทางการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และรายงานให้ กบง. และ กพช. ทราบเป็นระยะ 
 

2. ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการ 
ด้านการใช้พลังงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
 

3.  ค าจ ากัดความ 
3.1  กพช.  หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
3.2  กบง.  หมายถึง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
3.3  IPP  หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
3.4  VSPP  หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
3.5  SPP  หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
3.6  AEDP  หมายถึง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
3.7   Disruptive Technology  หมายถึง เทคโนโลยีพลิกโฉม 
3.8  สนพ.  หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.9  กฟ.  หมายถึง กองนโยบายไฟฟ้า 
3.10 ส านักงาน กกพ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
3.11 ส.อ.ท.  หมายถึง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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๔๗ 
 

 

 
4.  เอกสารอ้างอิง 
 

4.1  นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล 
4.2  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
4.3  ข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง 
4.4  ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

5.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

เป็นไปตามเอกสาร กระบวนการปฏิบัติงาน 
1)  เรื่อง การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ทบทวน/รวบรวมข้อมูลต้นทุนต่างๆ 

รวมถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบ  
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
เทคโนโลยีพลิกโฉม ที่ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

กฟ. สนพ. /พพ. 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./ 
กฟภ./โรงไฟฟ้า
เอกชน VSPP/SPP 

ข้อมูลต้นทุนต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง เทคโนโลยี ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
เทคโนโลยีพลิกโฉม 

2. ก าหนดสมมติฐานทางเทคนิคของ
โรงไฟฟ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ส าหรับพลังงานหมุนเวียน 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

กฟ. สนพ./พพ. สมมติฐานทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีพลิกโฉม 

3. จัดท ากรอบนโยบาย และแนวทาง
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ส าหรับพลังงานหมุนเวียน 
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
 

กฟ. สนพ. นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ 
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๔๘ 
 

 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดร่างกรอบนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี  

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
พพ. 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ 

5. การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียจากทุกภาคส่วน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
พพ./กฟผ./กฟน./
กฟภ./ส.อ.ท./ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ 

6. ปรับปรุงร่างกรอบนโยบายส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส าหรับ
พลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

กฟ. สนพ./พพ./
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

ร่างกรอบนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

7. เสนอร่างกรอบนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส าหรับ
พลังงานหมุนเวียน ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี เพ่ือเตรียมน าเสนอ กบง. และ 
กพช. พิจารณาตามล าดับ 

กฟ. สนพ./พพ./กบง./
กพช. 

ร่างนโยบายส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

8. ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ส าหรับพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 

9. การจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และการก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 

 
 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ. 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และการก ากับติดตามการด าเนิน
โครงการ 
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๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) เรื่อง การจัดท านโยบายส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ทบทวน/รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการ

ส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

รายงานผลการศึกษา การทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณารูปแบบโครงการสร้าง/กิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน ที่เหมาะสมกับประเทศ 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

รายงานผลการศึกษา 

3. จัดท าร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและรูปแบบ
ธุรกิจ (Business model) 

กฟ. สนพ. รายงานผลการศึกษา และการ
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดร่างกรอบนโยบาย
ส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./ 
พพ. 

รายงานผลการศึกษา การประชุม
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างนโยบายส่งเสริมบทบาทการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐ
และเอกชน 

5. การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียจากทุกภาคส่วน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./ 
ส.อ.ท./กฟภ./ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายส่งเสริมบทบาทการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐ
และเอกชน 

6. ปรับปรุงร่างกรอบนโยบายส่งเสริม
บทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐ
และเอกชน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

ร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของ
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

 
 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 3 
หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน และนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 

แก้ไขครั้งท่ี : 5  
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๕๐ 
 

 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7. เสนอร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและ
เอกชนต่อผู้บริหารกระทรวง เพ่ือเตรียม 
น าเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาตามล าดับ 

กฟ. สนพ./กบง./กพช. ร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของ
ภาครฐัและเอกชน 

8. ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและ
เอกชน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

ประกาศใช้นโยบายส่งเสริม
บทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน 

9. ด าเนินโครงการน าร่องเกี่ยวกับนโยบาย
ส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้า
ของภาครัฐและเอกชน 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./
กฟภ./ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน (SPP/VSPP) 

ร่างกรอบนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของ
ภาครัฐและเอกชน 

10. จัดท าแนวทางการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินโครงการน าร่อง 

กฟ. สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./กฟภ. 

ผลการประเมินผลการด าเนิน
โครงการน าร่อง 

 

๖.  เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 

- 
 

7.  ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 การจัดท านโยบายส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

- กฟ. - Soft File/ 
Hard Copy 

- - 

2 การจัดท านโยบายส่งเสริม
บทบาทการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 

- กฟ. - Soft File/ 
Hard Copy 

- - 

 

 

ระเบยีบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 3 
หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน และนโยบายส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 

แก้ไขครั้งท่ี : 5  
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รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท านโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทุน 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

- การจัดท า
นโยบายสง่เสริม
การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
หมุนเวียน 

ส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
เพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกับแผน 
PDP/ AEDP ซึ่ง
การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
จะช่วยลดมลภาวะ 
ที่เกิดจากการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

มีนโยบายสง่เสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ที่ทันสมัย 
และเป็นธรรม สะท้อน
ต้นทนุการผลติไฟฟา้ 
รองรับเทคโนโลย ี
การผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
ประชาชน/ชุมชน
สามารถเข้าไปม ี
ส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้เองหรือขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบได ้
 

- สนพ./พพ./
ส านักงานกกพ./
กฟผ./กฟน./
กฟภ./ส.อ.ท./ 
โรงไฟฟา้เอกชน 
VSPP/SPP 

ตาม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน 
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑) 
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
 
 
 

 

 

 

 

 

  52 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท านโยบายส่งเสริมบทบาทการประกอบกิจการไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 

ชื่อกระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 
ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

- การจัดท านโยบาย
ส่งเสริมบทบาท
การประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของภาครัฐ
และเอกชน 

ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันในการ 
ผลิตไฟฟา้ทัง้จาก 
ภาครัฐ เอกชน 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตไฟฟ้า  
ซึ่งจะเปน็ประโยชน์  
กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

มีนโยบายสง่เสริม
บทบาทการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของ
ภาครัฐและเอกชน 
ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบทของ
อุตสาหกรรมพลังงาน
ของประเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขัน 
ประชาชน/ชุมชน 
อาจเข้าไปมีสว่นร่วม
ในการผลิต/ขาย
ไฟฟ้ากันเองได ้
ในอนาคต 

 

- สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./
กฟผ./กฟน./
กฟภ./ส.อ.ท./ 
โรงไฟฟา้เอกชน 
IPP/SPP/VSPP 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน 
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑) 
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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หน้า 1/๑ 

จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

เริ่มต้น 
 

จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

พิจารณาโดย  
ผอ. สนพ. 

แก้ไข 
ปรับปรุง / แก้ไข 

เห็นชอบ 

ส่งมอบนโยบายให้ กกพ.  
ไปด าเนินการต่อ 

ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

จัดท าเป็นวาระการประชุม  
ส่งให้ กย. เพื่อน าเข้าประชุม กบง. / 

กพช. / ครม. พิจารณา 



๕๖ 
 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท านโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟ้า 

 

2. ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการด าเนินการจัดท านโยบายค่าไฟฟ้าเพ่ือให้ได้
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในส่วนของ  
ผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยค านึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทย 

 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 รผอ.สนพ. 
3.3 ผกฟ. 
3.4 หรฟ. 
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 ผกฟ.   หมายถึง   ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 
5.4 หรฟ.   หมายถึง   หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
5.5 สนพ.   หมายถึง   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.6 กกพ.   หมายถึง   คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
5.7 กฟผ.   หมายถึง   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5.8 กฟน.   หมายถึง   การไฟฟ้านครหลวง 
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5.9   กฟภ.   หมายถึง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5.10 กย.   หมายถึง   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.11 พน.   หมายถึง   กระทรวงพลังงาน 
5.12 กพช.   หมายถึง   คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
5.13 ครม.   หมายถึง   คณะรัฐมนตรี 

 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

รวบรวมข้อมูลและสมมติฐาน 
ที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตรา
ค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวน
นโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนพ., กกพ., กฟผ., 
กฟน., กฟภ. 

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

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐาน
ที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟ้า 

สนพ., กกพ., กฟผ., 
กฟน., กฟภ. 

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

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
  (สนพ.) 

จัดสัมมารับฟังความคิดเห็น 
ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

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

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
  (สนพ.) 
- ผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง 
  นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 

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

- ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- ผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง 
  นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
- นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า (สนพ.) 
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กระบวนงานจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

น าเสนอต่อ ผอ.สนพ. และผู้บริหาร 
พน. พิจารณา 

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

จัดท าเป็นวาระการประชุมส่งให้ 
กย. เพ่ือน าเข้าประชุม กบง./กพช./ 
ครม. พิจารณา 

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

ส่งมอบนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
ให้ กกพ. ไปด าเนินการต่อ
(ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ให้สอดคล้องตามนโยบาย
ดังกล่าว) 

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

ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟ้า 

สนพ., กกพ., กฟผ., 
กฟน., กฟภ. 

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

 

7. กระบวนการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

7.1  รวบรวมข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนนโยบายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

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

7.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยอาจมีการประชุมหารือในขั้นต้น
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เพ่ือวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง หรือทบทวนเพ่ิมเติม  

7.3 จัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หลังจากได้มีการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท า
ร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จะมีการจัดท าร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า รวมทั้งแผนทางเลือกร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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7.4 จัดสัมมารับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าต่อไป 
7.5 จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 

มาพิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
7.6 น าเสนอต่อ ผอ.สนพ. และผู้บริหาร พน. พิจารณา 
7.7 จัดท าเป็นวาระการประชุม ส่งให้ กนย. เพ่ือน าเข้าประชุม กบง. / กพช. / ครม. พิจารณา 
7.8 ส่งมอบนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าให้หน่วยงานก ากับ (กกพ.) ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย กกพ. จะต้อง

ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องตามนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว  
7.9 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- ติดตามการด าเนินงานของ กกพ. ในส่วนของการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ว่าสอดคล้องและครบถ้วน 
ตามแนวทางนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- ทั้งนี้หากจ าเป็นต้องมีการทบทวนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายดังกล่าว อย่างเร่งด่วน ก่อนถึงรอบของการ
ทบทวนนโยบายครั้งใหญ่ที่ก าหนดไว้ทุก 5 ปี จะต้องขอความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ก่อนเสมอ 

8.  ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. การจัดท านโยบายอัตรา
ค่าไฟฟ้า 

- กลุ่มราคาไฟฟ้าและ
คุณภาพบริการ 

10 ปี ไฟล์/ซีดี 
เอกสาร 

- ผกฟ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
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การจัดกระบวนการ: การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

1. การวิเคราะห์ข้อก าหนด 
 

ผู้รับบริการ 
(ใครต้องการอะไร) 

- กระทรวงพลังงาน สนพ. กกพ. การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และประชาชนเพ่ือการ 
  ด าเนินการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงต้นทุน 
  ในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหา 
  ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยค านึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า 
  ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
  และสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับข้อมูลเพ่ือใช้ 
  ในการจัดท านโยบายได้ทันเวลา 

- ภายหลัง กบง. / กพช. / ครม. เห็นชอบแล้ว 
  จะส่งมอบให้หน่วยงานก ากับ (กกพ.) ไป 
  ด าเนินการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
  ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและขาดความครบถ้วน 
   ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  

2. ผลกระทบและโอกาส 
    ที่จะเกิด 

- การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าล่าช้า  
  ไม่ทันต่อเวลา และความต้องการของ 
  กระทรวงพลังงาน 

- โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม 
  วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบาย  

3. แนวทางจัดการความ 
    เสี่ยง 

- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท า 
  นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งประสาน 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดผู้ 
  ประสานงานหลักในการจัดส่งข้อมูล 

- ประสาน กกพ. เพ่ือติดตามการด าเนินงาน/ 
   เร่งรัด หรือให้ข้อคิดเห็น/ชี้แนะเพ่ือให้ 
  สอดคล้องและครบถ้วนตามนโยบาย 
  ที่ก าหนดไว้ 

4. แผนบริหารความเสี่ยง  
    (ถ้ามี) 

- - 

5. การติดตามและรายงาน 
    ผลการบริหารความเสี่ยง 
    (ถ้ามีข้อ 4 แผนบรหิาร 
    ความเสี่ยง) 

- - 

3.  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ  จัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

4.  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบปฏิบัติงาน  

 



๖๑ 
 

  

5.  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย นโยบายราคาไฟฟ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผอ. สนพ. 
ตัวชี้วัดในกระบวนการและค่าเป้าหมาย นโยบายราคาไฟฟ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผกฟ. 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 
 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 
หัวข้อการพัฒนา(ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ - 

 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 
 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 

 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ - 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร - 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร - 

 
 
 

 



 
 

รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

 
 

1 
พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดตน้ทนุ 
เสนอแนะ
นโยบาย
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน
ของประเทศ 

 
 

- การจัดท า
นโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟา้ 

มีร่างนโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟ้า รวมทั้งแผน
ทางเลือกร่างนโยบาย
อัตราค่าไฟฟ้า หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพิ่มเติม 

มีอัตราค่าไฟฟา้ 
ที่เหมาะสมกับ
โครงสรา้งเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่ง
สะท้อนตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

- ผู้บริหาร พน./ สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./กฟผ./ 
กฟน./ กฟภ./ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 
 

 
ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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๖๔ 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 5  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าโครงการรับซ้ือไฟฟ้า 
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

แก้ไขครั้งท่ี : 4 
หน้า 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

 
รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านมีหนังสือแจ้งการให้สิทธิ 

ในการพัฒนาโครงการและเจรจาเพ่ือขายไฟฟ้าให้กับประเทศ
ไทย 

 สนพ. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
และจัดส่งข้อมูลให้ กกพ. 

กกพ. พิจารณาข้อเสนอ  
ขายไฟฟ้าจากโครงการ 

กกพ. ต้องด าเนินการ ดังนี ้
- พิจารณาความถกูต้องและครบถว้นของ 
  ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ฯ และประสานขอ 
  ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
- พิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟา้ 
  เพื่อรองรับโครงการ 
- พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของโครงการ  
  รวมทั้งเจรจากับผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้ 
  ราคารับซื้อไฟฟา้มีความเหมาะสม คณะอนุกรรมการประสานฯ 

พิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้า 

เห็นชอบ 

กฟผ. เจรจากับผู้พัฒนาโครงการ เพื่อจัดท า Tariff MOU 

คณะอนุกรรมการประสานฯ 
 พิจารณา Tariff MOU 

เห็นชอบ 

  กพช. พิจารณาอัตราค่าไฟฟ้า 
และมอบหมายให้ กฟผ. ลงนาม 

   Tariff MOU และ ครม. รับทราบ 
              มติ กพช. 

กฟผ. จัดท า PPA 

   A 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 



๖๕ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 2 – EP 5  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าโครงการรับซ้ือไฟฟ้า 
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

แก้ไขครั้งท่ี : 4 
หน้า 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 

คณะอนุกรรมการประสานฯ 
      พิจารณาร่าง PPA 

ไม่เห็นชอบ กฟผ. ต้องไป 
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

กพช. เห็นชอบ มอบหมายให้ 
     กฟผ. ไปลงนาม PPA 

ไม่เห็นชอบ กฟผ. ต้องไป 
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

 

อส. ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
ของร่าง PPA  

ก่อนน าเสนอ กพช. 

กฟผ. ลงนาม PPA 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 



๖๖ 
 

 
1. วัตถุประสงค ์

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานจัดท าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

2. ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานจัดท าโครงการรับซื้อไฟฟ้า
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

3. ความรับผิดชอบ  
 

 รมว.พน., ปพน., ผอ.สนพ., ผกฟ., จฟ. ,กกพ. และ กฟผ. 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ 6/ 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ
ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

5. ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 คณะอนุกรรมการ หมายถึง  คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี ปพน. หรือ รปพน. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สนพ., กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต., 
กรมเอเชียตะวันออก กต., สศช., พพ., อส., กรรมการก ากับกิจการพลังงาน, กฟผ., และ กฟภ., โดยมีผู้แทน สนพ. 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ ผู้แทน กฟผ. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2 รมว.พน. หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน 
 5.3 ปพน. หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 5.4 สนพ. หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.5 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.6 กฟ. หมายถึง กองนโยบายไฟฟ้า 
 5.7 ผกฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 
 5.8 จฟ. หมายถึง กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
 5.9 สศช. หมายถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.10 กต.         ก      ก  ต          
 5.11 พพ. หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 5.12 อส. หมายถึง ส านักงานอัยการสูงสุด 
 5.13 กกพ.  หมายถึง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.14 กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5.15 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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๖๗ 
 

 
 

 5.16 กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
    เป็นประธาน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
    เป็นเลขานุการ 
 5.17 ส  . ล           ส                 ต        ล   
 5.18 MOU หมายถึง บันทึกความเข้าใจ 
 5.19 Tariff MOU หมายถึง บันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า 
 5.20 PPA หมายถึง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าแผนการจัดหาพลังงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดหา
ไฟฟ้าและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับซื้อไฟฟ้า
จากประเทศเพ่ือนบ้าน (หลักเกณฑ์ฯ) 

- ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเสนอขายไฟฟ้าจัดส่งให้ กกพ. ในฐานะ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
ประสานฯ ให้พิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์ฯ 

กฟ. กฟผ./กกพ. - กรอบความร่วมมือการพิจารณา 
รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ข้อมูลอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อเสนอ
ขายไฟฟ้า 

- พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร
ข้อเสนอขายไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ฯ 

- ประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ 

- พิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับโครงการ 

- พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของโครงการ
รวมทั้งเจรจากับผู้พัฒนาโครงการเพ่ือให้
ราคารับซื้อไฟฟ้ามีความเหมาะสม 

 
 

กกพ. สนพ./กฟผ./
ผู้พัฒนา
โครงการ 

- ข้อมูลที่ได้รับจาก กฟผ. ผู้พัฒนา
โครงการ และหน่วยงานของประเทศ
ที่เสนอขายไฟฟ้า 
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โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-   เปรียบเทียบปริมาณเสนอขายไฟฟ้าของ   
 โครงการกับกรอบ MOU ระหว่างไทยกับ
 ประเทศเพ่ือนบ้าน และแผนพัฒนาก าลัง   
 ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
- จัดส่งข้อมูลผลการพิจารณาข้อเสนอ 
    โครงการตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ สนพ. ในฐานะ 
    ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานฯ    

   

-   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
    จาก กกพ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 
-   พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เช่น 
    ราคาเสนอขายไฟฟ้า ปริมาณพลังไฟฟ้า 
    เสนอขาย ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
    และน าเสนอคณะอนุกรรมการประสานฯ 
    พิจารณาโครงการ 

สนพ. กกพ. -  เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
   จาก กกพ. 

-   คณะอนุกรรมการประสานฯ พิจารณา 
    เห็นชอบข้อเสนอขายไฟฟ้าของโครงการ 
    และมอบหมายให้ กฟผ. ไปด าเนินการ 
    เจรจาจัดท าร่าง Tariff MOU กับโครงการ 

กฟ. - - 

-   กฟผ. ด าเนินการเจรจาจัดท าร่าง Tariff 
    MOU กับโครงการ และน าเสนอคณะอนุ- 
    กรรมการประสานฯ พิจารณา 

กฟผ. ผู้พัฒนา
โครงการ/ 

สนพ. 

- 

-   คณะอนุกรรมการประสานฯ เห็นชอบร่าง 
    Tariff MOU 

กฟผ. สนพ. -  ร่างTariff MOU 

-  กพช. เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าโครงการ และ 
    มอบหมายให้ กฟผ. ลงนามในร่าง Tariff MOU 
    ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก อส. 
    แล้ว และ ครม.รับทราบมติ กพช. 

กฟผ. อส. - 

-   กฟผ. ด าเนินการเจรจาจัดท าร่าง PPA  
    กับโครงการ 

กฟผ. ผู้พัฒนา
โครงการ/ 

สนพ. 
 
 

- 
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๖๙ 
 

 
 

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-  คณะอนุกรรมการประสานฯ เห็นชอบร่าง 
   PPA 

- - -  ร่าง PPA 

-  กพช. เห็นชอบมอบหมายให ้กฟผ. ไปลงนาม 
   PPA ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก 
   อส. แล้ว และ ครม. รับทราบมติ กพช. ดังกล่าว 

กฟผ. อส. - 

 

7. กระบวนการด าเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 

7.1  จัดท าแผนการจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดหาไฟฟ้า  และ
แผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยค านึงถึงกรอบความร่วมมือการพัฒนาไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.๒  จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.๓  รัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้านแจ้งเรื่องการให้สิทธิผู้พัฒนาโครงการในการพัฒนาโครงการและเจรจา  

เพ่ือขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย 
7.๔  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอขายไฟฟ้าจัดส่งให้ กกพ. พิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าตาม

หลักเกณฑ์ฯ 
7.๕  กกพ. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการประสานฯ พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและ

เอกสาร รวมทั้งประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พิจารณารายละเอียดข้อมูลโครงการ พิจารณา
ข้อเสนอด้านราคาของโครงการและเจรจากับผู้พัฒนาโครงการเพ่ือให้ราคารับซื้อไฟฟ้ามีความเหมาะสม และ
น าเสนอให้คณะอนุกรรมการประสานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

7.๖  คณะอนุกรรมการประสานฯ พิจารณาข้อเสนอขายไฟฟ้าของโครงการภายใต้ราคาและเงื่อนไข 
การรับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม และมอบหมายให้ กฟผ. ไปด าเนินการเจรจาจัดท าร่าง Tariff MOU กับ
โครงการ 

7.7  คณะอนุกรรมการประสานฯ เห็นชอบร่าง Tariff MOU  
7.8  กพช. เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าโครงการ และมอบหมายให้ กฟผ. ลงนามใน Tariff MOU ที่ผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องจาก อส. แล้ว และ ครม. รับทราบมติ กพช. ดังกล่าว 
7.9  กฟผ. เจรจาจัดท าร่าง PPA และน าเสนอคณะอนุกรรมการประสานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
7.10 คณะอนุกรรมการประสานฯ เห็นชอบร่าง PPA    
7.11  กพช. มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ กฟผ. ลงนามใน PPA ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก อส. แล้ว 

และ ครม. รับทราบมติ กพช. ดังกล่าว   
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๗๐ 
 

 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 
 

2 

บันทึกความเข้าใจ 
การรับซื้อไฟฟ้า 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- กฟ. 
 

กฟผ. และ
คู่สัญญา 

10 ปี File CD/ 
Hard Copy 

- ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไข 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 ปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมข้ันตอน 

1. เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง MOU 
2. เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง PPA 
3. เสนอ กพช. ให้ความเห็นชอบ และเสนอ ครม. 
4. กฟผ. ลงนาม PPA กับผู้พัฒนาโครงการ 

กฟ. 

2 ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ันตอน 

- รัฐบาลประเทศเพ่ือบ้านมีหนังสือแจ้งให้สิทธิในการพัฒนา 
  โครงการและเจรจาเพ่ือซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศไทย 

กฟ. 

3 ปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม 
- หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กฟผ. และคู่สัญญา 

กฟ. 

4 ปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติมขั้นตอน 
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ 
    โรงไฟฟ้าพลังน้้าจาก สปป.ลาว  
2. มอบหมาย กกพ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กฟผ. ในการพิจารณา 
    โครงการฯ ก่อนน้าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

กฟ. 

5 ปี พ.ศ. 2564 - ปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนให้สอดคล้องกับการด้าเนินงาน 
  ในปัจจุบัน 

กฟ. 
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รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ 
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 
 

- การจัดท า
โครงการรบัซื้อ
ไฟฟ้าจาก
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

1. รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี 
และให้เพียงพอ 
ต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
2. ลดภาระในการ
ลงทุนจัดหาเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าและ
ก่อสร้างโรงไฟฟา้ 
ในประเทศ 
3. จัดหาแหล่งผลิต
ไฟฟา้โดยมีอัตราค่า
ไฟฟ้าที่เหมาะสม

ประชาชนผู้ใชไ้ฟฟ้า  
มีไฟฟ้าใชพ้อเพียง
ตามความต้องการ 
ที่เพิ่มมากขึ้น ในอัตรา
ค่าไฟฟา้ที่เหมาะสม 
ด้านภาพรวมของ
ระบบไฟฟ้า 
มีการปรับปรุงระบบ
ในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง 
ให้มีความมั่นคง  
มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
ส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนของผูป้ระกอบ 
การไทย และลดข้อ
ขัดแย้งของภาค
ประชาชน NGO 
 

- พัฒนาระบบไฟฟา้
ของประเทศไทย  
ให้สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงาน และ 
การ พัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนในระยะยาว 

รมว.พน., ปพน., 
ผอ.สนพ., ผกฟ., 
หจฟ. ,กกพ 
และ กฟผ. 
 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 
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1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
และมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 
4. เป็นการเสริม 
สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ผ่านความ
ร่วมมือด้านพลงังาน 

ในการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทย 
ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์
อันดีทางเศรษฐกิจ
และสังคมของทั้งสอง 
ประเทศ 

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๒ – EP ๖ 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ 

ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

มอบหมาย/ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอในประเด็นเชิงนโยบาย 

เห็นชอบ/รับทราบ 

รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านสมาร์ทกริดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

วิเคราะห์ สรุป และจัดท าข้อเสนอแนะ การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด จัดท าการวิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย หรือจัดท าข้อเสนอทางด้านนโยบาย 
หากมีมาตรการใดจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก กบง./กพช. 

*คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

รายงาน กบง. เพื่อทราบและพิจารณามอบหมายการด าเนินการ/ 
น าเสนอ กบง. เพื่อพิจารณาหากมีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  

ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานการด้าน 
สมาร์ทกริด ดังน้ี 

• การจัดประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือ/
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงาน 
ความคืบหน้าการด าเนินการ 

• ติดตามข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น
เว็บไซต์ วารสารวิชาการ 

สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ  
ประจ าปี/จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

คณะอนุกรรมการฯ* 

เห็นชอบ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับไป

ด าเนินการ 

น าเสนอ 

น าเสนอ 

มีการมอบหมายการด าเนินการ 

กพช./ครม.  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมติ 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 



๗๕ 
 

 
1.  วัตถุประสงค์    

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานการบริหาร/ติดตามแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
 

2.   ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานการบริหาร/ติดตามแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

 

3.   ความรับผิดชอบ  
 

 ผอ.สนพ. ผกฟ. หจฟ. กฟผ. กฟน. และ กฟภ.  

4.   เอกสารอ้างอิง 
 

 - ค าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ 5/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

 - แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผนแม่บทฯ) 
 - แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
 

5.   ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid)  โดยมี ผอ.สนพ. เป็นประธานอนุกรรมการ  และ รผอ.สนพ. เป็นรองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สนพ., สศช., พพ., ส านักงาน กกพ., กฟผ., กฟน., กฟภ., ดท., อก., สอท., และผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมผีู้แทน สนพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2 สนพ.     หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.3 ผอ.สนพ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 5.4 กฟ.     หมายถึง  กองนโยบายไฟฟ้า 
 5.5 ผกฟ. หมายถึง ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 
 5.6 จฟ. หมายถึง กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
 5.7 สศช. หมายถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.8 พพ. หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 5.9 ส านักงาน กกพ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 5.10 กฟผ. หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๒ – EP ๖ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

แก้ไขครั้งท่ี :    
หน้า 1/4 



๗๖ 
 

 
 
 5.11 กฟน. หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 
 5.12 กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 5.13 ดท. หมายถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 5.14 อก. หมายถึง กระทรวงอุตสาหกรรม 

 5.15 สอท. หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 5.16 กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
                                             โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นเลขานุการ 
 5.17 กบง. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
   พลังงาน เป็นประธาน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน 
   พลังงาน เป็นเลขานุการ 
 

6.   แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

การบริหาร/ติดตาม แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนา 
   ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
   พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และแผนขับเคลื่อน 
   การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
 

กฟ. - - แผนแม่บทการพัฒนาระบบ 
   โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
    พ.ศ. 2558-2579 (แผนแม่บทฯ) 
- แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  

- รวบรวม/ติดตามข้อมูลความคืบหน้าการ 
   ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
   ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรวบรวม 
   ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านสมาร์ทกริด 
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กฟ. ส านักงาน กกพ./ 
กฟผ./ กฟน./ 
กฟภ. และ
หน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

- เอกสารการรายงานความคืบหน้า 
  การด าเนินการของหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง 
- แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น วารสาร 
  ทางวิชาการ 

- บริหารดูแลและบริหารเว็บไซต์ www.thai- 
   smartgrid.com และด าเนินการ/ก ากับดูแล 
   กิจกรรมด้านสมาร์ทกริดที่อยู่ภายใต้อ านาจ 
   หน้าที่ สนพ. 

กฟ. - แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

- จัดประชุม/เข้าหารือ/สัมมนาแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการ 
   ด าเนินการด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
   หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทกริด 

กฟ. - - 

 
 

 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๒ – EP ๖ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

แก้ไขครั้งท่ี :    
หน้า 2/4 



๗๗ 
 

 
 

การบริหาร/ติดตาม แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าการวิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ 
   การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
   หรือจัดท าข้อเสนอทางด้านนโยบายหากมี 
   มาตรการใดจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ 
   จาก กบง./กพช. 

กฟ. ส านักงาน กกพ./ 
กฟผ./ กฟน./ 
กฟภ. และ
หน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

- 

- น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ 
   ความเห็นชอบ/รับทราบการด าเนินงาน/ 
   มอบหมายการด าเนินงาน 

- กฟ. - 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 
  ประจ าปี /จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  เพ่ือให้ด าเนินการด้านสมาร์ทกริด เป็นไปตาม 
  แผนแม่บทฯ และแผนขับเคลื่อนฯ 

กฟ.  ส านักงาน กกพ./ 
กฟผ./ กฟน./ 
กฟภ. และ
หน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

รายงานผลการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริด 

- รายงาน กบง. เพ่ือทราบ และพิจารณา 
  มอบหมายการด าเนินการ/น าเสนอ กบง. 
  เพ่ือพิจารณาหากมีประเด็นข้อเสนอเชิง 
  นโยบาย 

กฟ. - - 

- เสนอ กพช. เพ่ือพิจารณาหากมีประเด็น
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

กฟ. - - 

 
7.  กระบวนการด าเนินการการบริหาร/ติดตาม แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

 7.1  รวบรวม/ติดตามข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ทั้งหน่วยงาน 
ที่ด าเนินการภายใตแ้ผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย (แผนขับเคลื่อนฯ) และไม่ได้อยู่
ภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ รวมถึงรวบรวมติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านสมาร์ทกริดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

7.2  จัดท าการวิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย หรือจัดท า
ข้อเสนอทางด้านนโยบายหากมีมาตรการใดจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก กบง./กพช. 

 7.3  คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบการด าเนินงาน/มอบหมายการด าเนินงาน 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๒ – EP ๖ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

แก้ไขครั้งท่ี :    
หน้า 3/4 



๗๘ 
 

 

 
 

7.4  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ประจ าปี /จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือให้
ด าเนินการด้านสมาร์ทกริดเป็นไปตามแผนแม่บทฯ และแผนขับเคลื่อนฯ 

7.5  กบง. รับทราบการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด /มอบหมายการด าเนินการ / พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากมีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 

7.6  กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบหากมีประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และน าเสนอ ครม. เพ่ือทราบ 
7.7  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กพช. 

 

8.  ตารางบันทึก     

- 
 

9.  ประวัติการแก้ไข 
 

 - 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๒ – EP ๖ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การบริหารแผนการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

แก้ไขครั้งท่ี :    
หน้า 4/4 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

 
 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทุน 
เสนอแนะ 
นโยบายและ 
บูรณาการ 
แผนบริหาร 
พลังงาน 
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารแผน 
การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่วยยกระดับความ 
สามารถของระบบ
ไฟฟ้า (Smart System) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
- ช่วยยกระดับคุณภาพ
บริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า  
(Smart Life)  
- ช่วยยกระดับโครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Society)  

- ประชาชน :  
เพิ่มความเชื่อถือได้
และคุณภาพของ
ไฟฟ้าทีป่ระชาชน 
- ระบบไฟฟ้า :  
1. พัฒนาการ
ท างานและการ
ให้บริการของ
หน่วยงานการไฟฟา้ฯ 
ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้ใช้ไฟฟา้  
2. แก้ปัญหา
มาตรฐานการเข้า
กันได้ของอุปกรณ์ 
ในระบบไฟฟา้ที ่
อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

- พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทยให้
สามารถรองรับการ
ปฏิบัตงิานและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว  
- การใช้พลังงาน
อย่างมปีระสทิธิภาพ
ผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ไฟฟ้าในการ
ช่วยบริหารจัดการ
ความต้องการใช้
พลังงานโดยใช้
เทคโนโลยีระบบ 
โครงข่ายสมาร์ทกรดิ 
เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการ 

สนพ. , 
ส านักงาน กกพ., 
3 การไฟฟ้า และ 
ภาคส่วนอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น 
สถาบนัการศึกษา 
และภาคเอกชน 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
(Flow Chart)  

 

1. มีการเผยแพร ่
ข้อมูลผ่านทาง 
www.thai-
smartgrid.com 
2. มีช่องทางการ 
สื่อสาร/เผยแพร ่
ข้อมูล/สัมมนา 
ให้ความรู้/รับฟงั 
ความคิดเห็นผ่าน 
ทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
Facebook เพจ 
thai-smartgrid 
 

จัดท าฐานข้อมูล
โครงการด้าน
สมาร์ทกรดิ 
ของไทย  
ในรูปแบบ  
MS Excel  
โดยมีการบอก
ต าแหนง่พิกัด
ของโครงการ 
และน าเสนอ 
ในรูปแบบ 
ภูมสิารสนเทศ 

- 
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ค าอธิบาย 

1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 

2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรยีบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะงานท่ีคล้ายคลึงกัน    

3 ช่ือกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ช่ือกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนหลัก) ท่ีหน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผดิชอบ 

4 (1) ตัววัดควบคมุ หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีจัดท า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  

4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 

4 (๓) เป้าหมายตัววัด หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับตัววัดควบคุมในข้อ 4 (๑)   

5 (1) ผู้เกีย่วข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 

 

 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทุน 
    - สิ่งแวดล้อม :  

เพิ่มความยั่งยืนและ
ประสิทธิภาพของ
การผลิตไฟฟ้า 
- ด้านเศรษฐกิจ :  
พัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม 
ของประเทศ 

- มีการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนมากข้ึน 
โดยที่ระบบไฟฟ้า
ยังสามารถปฏิบัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังเดิม
หรือมากขึ้นได้ 
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5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบวุ่า “ตามกระบวนการปฏิบตัิงาน” (Flow Chart) 

5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง 

5 (๔) นวัตกรรมและการปรับปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบา้ง 

5 (๕)  แนวทางการลดต้นทุน หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทุน เช่น งบประมาณ คา่ใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบ้า
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๘๒ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G ๓ – EP ๑  
หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 

  เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ     
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : ๒  
หน้า ๑/๒ 

 
 

กระบวนการ :  การสนับสนุนทนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา)       
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สอ. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

เริ่มต้น 

 

ประกาศรับสมคัรทุน 

สรุปรายละเอียดจัดส่งให้ผู้เช่ียวชาญ/เชิญประชุม 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทึกขอความเห็นชอบและแจง้ผลการพิจารณา 

จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมสรุปผลการพิจารณา 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

พิจารณาเบื้องต้น 

ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งตั้ง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  A 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร :  G ๓ – EP ๑  
หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 

  เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ     
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : ๒  
หน้า ๒/๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 

 A 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๑ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2  
หน้า 1/4 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนทุน 
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  

 

2. ขอบเขต 
 

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
แผนพลังงานทดแทน  

 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผกอ. 
3.3 หสอ. 
3.4 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 

4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน  
4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
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 

 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 ผกอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 หสอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.4 สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 สอ.  หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.6 กท.  หมายถึง  กลุ่มกองทุนพลังงาน เลขานุการกรม 
5.7 ผชช.  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาโครงการฯ) 
5.8 ตต.  หมายถึง  กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.9 กองทุนฯ  หมายถึง  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



๘๕ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๑ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2  
หน้า 2/4 

 
6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ทุนการศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สอ./กอ. ประกาศรับสมัครทุน สถาบันการศึกษา/  

หน่วยงานราชการ/ 
หน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน  

ประกาศการสมัครขอรับทุนฯ  

 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร สนพ./สอ.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น สอ.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 สรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุน

และจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา/ 
จัดประชุม 

ผอ.สนพ./ผกอ./สอ. - จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับทุน 

 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ผอ.สนพ./ผกอ./ผชช./ 
หสอ. 

PowerPoint และรายงาน
การประชุม 

 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ. - บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการพิจารณา 

 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ 
ผู้รับทุน 

ผอ.สนพ./สอ. สัญญา/หนังสือยืนยัน และ
เอกสารประกอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/
หนังสือยืนยัน 

สอ./สถาบันการศึกษา/  
หน่วยงานราชการ/
หน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน 

สัญญา/หนังสือยืนยัน และ
เอกสารประกอบ 

 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอน ผอ.สนพ./ผกอ./กท. เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

 ติดตามผล ผกอ./ตต./กท.  รายงานผลการศึกษา/รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการฯ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๑ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ

 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 
แก้ไขครั้งท่ี : 2  
หน้า 3/4 

 
๗. รายละเอียดการด าเนินงาน 

7.1 ประกาศรับสมัครทุน 
 - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ ทุนการศกึษาต่างประเทศ  
 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอบุคลากรของ

หน่วยงานยื่นขอรับทุน 
7.2 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 
 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอของโครงการฯ 

ตามท่ี สนพ. ก าหนด และยื่นต่อ สนพ. ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว สนพ. จะท าการประเมินโครงการ โดยตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ 

7.3 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น พิจารณาการจัดสรรทุนโดยการ

ประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
7.4 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น และสรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุนจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

พร้อมเชิญประชุม 
 ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ. จะพิจารณาข้อเสนอ 

และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
7.5 ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
7.6 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
และรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

7.7 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 
สนพ. จะจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งสัญญา/หนังสือยืนยันให้หน่วยงานที่ได้รับทุนเพ่ือจัดท า

สัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรรายที่ผ่านการพิจารณา 
7.8 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุนกับ สนพ. แล้ว สนพ. จะตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ และจัดส่งให้กลุ่มกองทุนพลังงาน เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ และ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อไป 

7.9 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอนและระเบียบการเบิกจ่าย  
7.10 ติดตามผล 

- ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ. ทราบ เพ่ือเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

- สนพ. ติดตาม ประเมินผลและรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ เป็นระยะๆ 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๑ 
หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง :  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือ
 ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : 2  
หน้า 4/4 

 
๘. ตารางบันทึก 

 
 

ล าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

 

วิธีการจัดเก็บ 
วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- สอ. - Hard copy - ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
หสอ. 
 

2 จดหมาย บันทึก 
สรุปรายงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

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

- 

3 สัญญา/หนังสือ
ยืนยันการรับทุน 

- สอ. 
กท. 

- Hard copy - 

 
9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุนการศึกษา) 

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
๓ 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัดควบคุม 

(๒) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
ของประเทศ 

- การสนับสนนุ
ทุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
(ทุนการศึกษา) 

เกิดบุคลากร
ด้านพลังงาน 

บุคลากรด้าน 
พลังงานน า
ความรู้จากการ 
ศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้นพัฒนา
ประเทศ 

สนับสนนุทุน 
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท/เอก 
ให้กับบุคลากร
ของหน่วยงาน
รัฐและสถาบัน 
การศึกษา  

๑. บุคลากรของ
สถาบนัการศึกษา 
๒. บุคลากรของ
หน่วยงานรัฐ 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

ใช้แบบฟอร์ม
ออนไลน์ 
(Google Form) 
เพื่อกรอกข้อมูล
ขอรับทุนวิจัย 

๑. การกรอกข้อมูล
ออนไลน์ชว่ยอ านวย 
ความสะดวกในการ
ส่งข้อมูล/เอกสาร
ของผู้ขอรับทุน 
๒. พัฒนาฐาน 
ข้อมูลทางเว็บไซต์
ให้สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ 

๑. การกรอก
ข้อมูลออนไลน์
ของผู้ขอรับทุน
ช่วยลดคา่ใช ้
จ่ายของผู้ขอ 
รับทุนและลด
ระยะเวลา 
ในการจัดการ
ข้อมูลของ 
ผู้จัดสรรทุน 
๒. ฐานข้อมูล
ทางเว็บไซต์
ช่วยลดระยะ 
เวลาในการ
ท างานของ 
ผู้จัดสรรทุน
เมื่อต้องการ
สืบค้นข้อมูล 
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ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๒ 
หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 

      เรื่อง : งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงิน 
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓   
หน้า ๑/๑ 

 
 

กระบวนการ : งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กอ. 
 
 
 
                                

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

กรณีที่เป็นรายงานฉบับสุดท้าย/ยตุิโครงการ 
แจ้งปิดโครงการและปดิบัญชี 

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

แจ้งให้ปรับปรุง 
รายงาน 

ตรงตามแผนงาน 

ขอความเห็นชอบรายงาน 
และเบิกจา่ยเงิน 

 

ไม่อนุมัติ/ยุติ 

ตรวจรับรายงาน 
คณะอนุกรรมการ/ 

คณะกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณา 

 

ไม่ตรงตาม 
แผนงาน 

ส่งรายงานผลการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ
ปรับปรุงรายงาน 

เจ้าของโครงการด าเนินงาน 

ไม่ส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ออกจดหมายเตือน 

เจ้าของโครงการ 
ขอปรับแผน/ยุติโครงการ 

แจ้งมต ิ

อนุมัติ/ 
ปรับแผน 

แจ้งมต ิ

แจ้ง ส.กทอ. 



๙๑ 
 

  

     
๑. วัตถุประสงค์ 

 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในงานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ในแต่ละป ี

 

๒. ขอบเขต 
กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนพ. เพ่ือด าเนินงานก ากับ

ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

๓. ความรับผิดชอบ 
 

คณะอนุกรรมการ/กรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นผู้อนุมัติปรับแผน/ยุติการด าเนินงานโครงการ 

เจ้าของโครงการ เป็นผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และต้องด าเนินงาน
โครงการตามที่ได้เสนอไว้กับกองทุนฯ  

ผอ.สนพ. เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับผู้ได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ และก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการ 

ผกอ. เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนพ. ให้ช่วยก ากับติดตาม
การด าเนินงานโครงการ 

ผู้จัดการส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน (ผู้จัดการ ส.กทอ.) 

เป็นผู้น าเสนอการขอปรับแผน/ยุติการด าเนินงานโครงการ 
ให้คณะอนุกรรมการ/กรรมการกองทุนฯ พิจารณา 

 

๔. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. เจ้าของโครงการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ - 1. หนังสือยืนยันการขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนฯ 
2. ข้อเสนอโครงการ 

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

ผกอ. 
 

ผอ.สนพ. 1. หนังสือยืนยันการขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

2. ข้อเสนอโครงการ 
3. หนังสือติดตามการด าเนินงาน 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๒ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงิน 

สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
แก้ไขครั้งท่ี : 3      
หน้า 1/3       



๙๒ 
 

 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. ออกจดหมายเตือน ผกอ. ผอ.สนพ. 1. หนังสือเตือนให้จัดส่งรายงาน

ความก้าวหน้า 
4. เจ้าของโครงการขอปรับแผน/ 

ยุติโครงการ 
เจ้าของโครงการ ผอ.สนพ. 1. หนังสือขอปรับแผน/ยุติโครงการ 

2. แผนการด าเนินงานโครงการใหม่ 
(ถ้ามี) 

5. แจ้ง ส.กทอ. ผอ.สนพ. ผู้จัดการ ส.กทอ. 1. หนังสือแจ้งขอปรับแผน/ยุติโครงการ 
2. เอกสารประกอบการปรับแผน/ 

ยุติโครงการ 
6. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
- คณะอนุกรรมการ-

กองทุนฯ 
1. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ 
2. หนังสือขอปรับแผน/ยุติโครงการ 
3. แผนการด าเนินงานโครงการใหม่ 

(ถ้ามี) 
7. แจ้งมติ ผอ.สนพ. คณะอนุกรรมการ-

กองทุนฯ 
1. หนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ 
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ 
8. ส่งรายงานผลการด าเนินงาน เจ้าของโครงการ ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 
9. ตรวจรับรายงาน ผกอ. ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 

2. หนังสือยืนยันการขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

3. ข้อเสนอโครงการ 
4. แผนการด าเนินงานโครงการ 

10.  แจ้งให้ปรับปรุงรายงาน  
 หากต้องมีการปรับปรุง 

ผกอ. ผอ.สนพ. 1. หนังสือแจ้งให้ปรับปรุงรายงาน 

11.  ขอความเห็นชอบรายงาน 
 และเบิกจ่ายเงิน 

ผกอ. ผอ.สนพ. 1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. หนังสือขอความเห็นชอบรายงาน

และขออนุมัติเบิกเงิน 
3. หนังสือยืนยันการขอรับเงินสนับสนุน

จากกองทุนฯ 
4. ข้อเสนอโครงการ 
5. แผนการด าเนินงานโครงการ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๒ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงิน 

สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
แก้ไขครั้งท่ี : 3      
หน้า 2/3       



๙๓ 
 

 

 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
12.  กรณีท่ีเป็นรายงานฉบับสุดท้าย/ 

 ยุติโครงการแจ้งปิดโครงการ 
 และปิดบัญชี 

ผกอ. ผอ.สนพ. กรณียุติโครงการ 
1. หนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ ไปยังหน่วยงานผู้เบิกเงิน 
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ 
กรณีที่เป็นรายงานฉบับสุดท้าย 
หนังสือแจ้งปิดโครงการและ 
ปิดบัญชี 
 

 
๕. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 

 

5.1  หนังสือยืนยันรับทุนสนับสนุนโครงการระหว่าง สนพ. และกองทุนฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทุน 
 จากกองทุนฯ 
5.2  พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.3  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ   

พ.ศ. 2553 
5.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 

 

๖. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 

6.1   แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
6.2   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
6.3  แบบฟอร์มสัญญามาตรฐานของงานกองทุนฯ 
 

๗. เอกสารบันทึก 
 

7.1   ข้อเสนอโครงการของผู้ขอรับการสนับสนุน/เจ้าของโครงการ 
7.2  หนังสือแจ้งมติ/เตือน/ปิดโครงการ 
7.3   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกองทุนฯ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๒ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง :  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงิน 

สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน 
แก้ไขครั้งท่ี : 3      
หน้า 3/3       



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  งานก ากับติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
๓ 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัดควบคุม 

(๒) 
ตัววัดผลลัพธ์

ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
ของประเทศ 

- งานก ากับติดตาม
โครงการทีไ่ด้รับ 
เงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน 
และพลังงานทดแทน 
การวิจยัและพัฒนา 
รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์ 
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
 

บรรลุเป้าหมาย
แผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEP) 
และแผนพฒันา
พลังงานทดแทน
และพลังงาน
ทางเลือก (AEDP) 

การด าเนนิงาน
โครงการเป็นไป
ตามแผนงาน 
ที่ได้เสนอไว ้

๑. เจ้าของ
โครงการ/ผูไ้ด ้
รับการสนบัสนุน 
๒. ส.กทอ. 
๓. คณะอนุ-
กรรมการกองทนุฯ 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) 

การน าส่งข้อมลู/
เอกสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ไปรษณีย-์
อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

- การน าส่งข้อมลู/
เอกสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและ 
ลดระยะเวลา 
ในการส่งเอกสาร 

 

ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
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4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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๙๖ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 

หน้า ๑/๒ 

 
 

กระบวนการ : การสนับสนนุทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุนวิจัยนักศกึษาระดับอุดมศึกษา) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สอ. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เริ่มต้น 

 

ประกาศรับสมคัรทุน 

สรุปเอกสารส่งให้ผู้เช่ียวชาญ/เชิญประชุม 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ท ำบันทึกขอความเห็นชอบและแจง้ผลการพิจารณา 

จัดท าสญัญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 

ประชุมสรุปผลการพิจารณา 

ได้รับทุน 

ไม่ได้รับทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

พิจารณาเบื้องต้น 

ลงทะเบียนรบัและตรวจสอบเอกสาร 

แต่งตั้ง/แจ้ง
ผู้เชี่ยวชาญ 

1  A 



๙๗ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 

หน้า 2/๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่งหน่วยงานแก้ไข 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เบิกจ่ายทุนฯ ตามขั้นตอน 

ติดตาม/ประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

1 

 A 



๙๘ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
 

หน้า ๑/4 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนทุน 
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 

2. ขอบเขต 
 

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน  
 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 ผกอ. 
3.3 หสอ. 
3.4 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 

4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน  
4.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
4.3 รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.5 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับ 

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

 

5. ค าจ ากัดความ 
 

5.1  ผอ.สนพ. หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  ผกอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3  หสอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.4  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5  สอ.  หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.6  กท.  หมายถึง  กลุ่มกองทุนพลังงาน  
5.7  ผชช.  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (แต่งตั้งโดย ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาโครงการ) 
5.8  ตต.  หมายถึง  กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.9  กองทุนฯ  หมายถึง  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



๙๙ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
 

หน้า 2/4 

 
6.   แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สอ./กอ. ประกาศรับสมัครทุน สถาบันการศึกษา  ประกาศการสมัครขอรับทุนฯ  
 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร สนพ./สอ.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น สอ.  เอกสารสมัครขอรับทุน 
 สรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุน

และจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา/จัดประชุม 
ผอ.สนพ./ผกอ./
สอ. 

- จดหมายเชิญประชุม 
- สรุปผลการสมัครขอรับทุน 

 จัดประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ผอ.สนพ./ผกอ./ 
ผชช./หสอ. 

PowerPoint และรายงาน
การประชุม 

 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

ผอ.สนพ./ผกอ./ 
หสอ. 

- บันทึกขอความเห็นชอบ  
- จดหมายแจ้งผลการพิจารณา 

 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน ผอ.สนพ./สอ. สัญญา/หนังสือยืนยัน และ
เอกสารประกอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/
หนังสือยืนยัน 

สอ./สถาบันการศึกษา สัญญา/หนังสือยืนยัน และ
เอกสารประกอบ 

 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอน ผอ.สนพ./ผกอ./กท./ 
สถาบันการศึกษา 

เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงิน 

 ติดตามผล ผกอ./ตต./กท.  รายงานผลการศึกษา/รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการฯ 

 
7.  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1 ประกาศรับสมัครทุน 
 - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วย
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอบุคลากร
ของหน่วยงานยื่นขอรับทุน 

 
 
 
 

 



๑๐๐ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
 

หน้า 3/4 

 
7.2 ลงทะเบียนรับและตรวจสอบเอกสาร 

 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะขอรับทุน จัดท าแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอของ
โครงการฯ ตามที่ สนพ. ก าหนด และยื่นต่อ สนพ. ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว สนพ. จะท าการประเมินโครงการ  
โดยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ 

7.3 แต่งตั้ง/แจ้งผู้เชี่ยวชาญ 
 ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น พิจารณาการจัดสรรทุน โดยการ

ประชุมและ/หรือ สัมภาษณ์ 
7.4 พิจารณาข้อเสนอการขอรับทุนเบื้องต้น และสรุปรายละเอียดข้อเสนอการขอรับทุนจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

พร้อมเชิญประชุม 
 ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เอกสารและหลักฐานประกอบ ครบถ้วนแล้ว สนพ. จะพิจารณา

ข้อเสนอ และสรุปเอกสารส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
7.5 ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
7.6 ท าบันทึกเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา 

หลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สนพ. จะจัดท าสรุปผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญและรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ พร้อมจัดท าหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณา ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนและไม่ได้รับทุน ทราบ 

7.7 จัดท าสัญญา/หนังสือยืนยัน ส่งให้ผู้รับทุน 
สนพ. จะจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งสัญญา/หนังสือยืนยันให้หน่วยงานที่ได้รับทุน 

เพ่ือจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรรายที่ผ่านการพิจารณา 
7.8 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา/หนังสือยืนยัน 

เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนจัดท าสัญญา/หนังสือยืนยันการรับทุน กับ สนพ. แล้ว สนพ. 
จะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานประกอบ และจัดส่งให้กลุ่มกองทุนพลังงาน เพ่ือด าเนินการ
ตามระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อไป 

7.9 เบิกจ่ายทุนฯ ตามข้ันตอนและระเบียบการเบิกจ่าย  
7.10  ติดตามผล 

 -  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ รายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ. ทราบ เพ่ือเบิกจ่าย 
เงินจากกองทุนฯ เป็นงวดๆ 

 - สนพ. ติดตาม ประเมินผล และรายงานคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ : EP ๓ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การสนับสนุนทุนจากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ทุนวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศกึษา) 

 

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
 

หน้า 4/4 
 
 

 
8.  ตารางบันทึก 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หนว่ยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- สอ. - Hard copy - ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
หสอ. 
 

2 จดหมาย บันทึก สรุป 
รายงานที่เกี่ยวข้อง 

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

- 

3 สัญญา/หนังสือยืนยัน
การรับทุน 

- สอ. 
กท. 

- Hard copy - 

 
๙.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทยีบ 

 
๓ 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัด

ควบคุม 

(๒) 
ตัววัดผลลัพธ์
ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน
ของประเทศ 

- การสนับสนนุทุน
จากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ทุนวจิัย
แก่นักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา) 

เกิดผลงาน 
วิจัยด้าน
พลังงาน 
ในระดับ
ปริญญาตร ี

ผลงานวิจัย
ด้านพลังงาน
น าไปต่อยอด
หรือขยายผล
ในเชิงพาณชิย์
ได ้

สนับสนนุ
ทุนวิจัยแก่
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตร ี 

๑. สถาบัน 
การศึกษา 
๒. นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

ใช้แบบฟอร์ม
ออนไลน์ 
(Google Form) 
เพื่อกรอกข้อมูล
ขอรับทุนวิจัย 

๑. การกรอกข้อมูล
ออนไลน์ชว่ยอ านวย
ความสะดวกใน
การส่งข้อมูล/
เอกสารของผู้ขอ 
รับทุน 
๒. พัฒนาฐาน 
ข้อมูลทางเวบ็ไซต์
ให้สามารถบริหาร
จัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ได ้

๑. การกรอกข้อมูล
ออนไลน์ของผู้
ขอรับทุนช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของผู้
ขอรับทุนและลด
ระยะเวลาในการ
จัดการข้อมูลของ 
ผู้จัดสรรทุน 
๒. ฐานข้อมูลทาง
เว็บไซต์ช่วยลด
ระยะเวลาในการ
ท างานของผู้
จัดสรรทุนเมื่อ
ต้องการสืบค้น
ข้อมูล 
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ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๔  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวด 
 โครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)  

แก้ไขครั้งท่ี : ๑  

หน้า ๑/๑ 

 
 

กระบวนการ : การสนับสนนุทุนวจิัยแก่นกัศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สอ. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

ด าเนินงานตามโครงร่างวิจัย 

ตรวจรับรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ ์

พิจารณาโครงรา่งวิจัยเบื้องต้น 
ไม่ครบถ้วน 

ประชุมคณะท างานและผู้ทรงคณุวฒุิ 

แต่งตั้งคณะท างานและผู้ทรงคุณวฒุิ 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ประกาศรับสมคัรโครงร่างงานวิจัย 

ประชุมพิจารณาคดัเลือก 

 จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 

ครบถ้วน 

 จัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัย 

ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ไม่ผา่นเกณฑ ์

แจ้งผลการพิจารณา 



๑๐๕ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๔  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวด 
 โครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)  

แก้ไขครั้งท่ี : ๑  
หน้า ๑/3 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการสนับสนุน 
ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 

 

2. ขอบเขต 
 

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 

 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1  ผอ.สนพ. 
3.2 ผกอ. 
3.3  หสอ. 
3.4 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4.  เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 

4.1  แผนอนุรักษ์พลังงาน  
4.2  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
4.3  รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4  รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
4.5 หลักเกณฑ์ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา 

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

 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

5.1  ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  ผกอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3  หสอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.4  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5  สอ.  หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.6  กอ.  หมายถึง  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๔  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวด 
 โครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)  

แก้ไขครั้งท่ี : ๑  
หน้า 2/3 

 
 

๖. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

เป็นไปตามเอกสารกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการ
ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สอ./กอ. แต่งตั้งคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประชุมคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผกอ./หสอ./คณะท างาน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
PowerPoint และรายงาน
การประชุม 

 ประกาศรับโครงร่างวิจัย สถาบันการศึกษา/ 
หน่วยงานราชการ/
หน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน  

ประกาศการสมัคร  

 พิจารณาโครงร่างวิจัยเบื้องต้น สอ.  เอกสารสมัคร 
 ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผกอ./หสอ./คณะท างาน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
PowerPoint และรายงาน
การประชุม 

 จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิด 
การวิจัย 

ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ./ 
คณะท างาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

PowerPoint  

 ด าเนินงานตามโครงร่างวิจัย ผู้วิจัย  
 จัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัย ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ./

คณะท างาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
PowerPoint 

 ตรวจรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

๗. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1  แต่งตั้งคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผอ.สนพ. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน 

โดยวิธีการประชุมและ/หรือสัมภาษณ์ 
7.2  ประกาศรับข้อเสนอโครงร่างวิจัย 
  - จัดท าประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 - จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทราบเพ่ือให้คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
เสนอขอรับทุน ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 
ไม่เกิน 2 คน และนักศึกษา ไม่เกิน 4 คน 

 
 



๑๐๗ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๔  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
เรื่อง : การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา 

 ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวด 
 โครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)  

แก้ไขครั้งท่ี : ๑  
หน้า 3/3 

 
7.3  พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น และประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 

 7.4  จัดกิจกรรมน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย (Pitching)  
7.5  การจัดประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัย 

 - ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จัดท ารายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สนพ.  
 - สนพ. รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

7.6  ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

๘. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 
วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 เอกสารการสมัคร
ขอรับทุน 

- สอ. - Hard copy - ผอ.สนพ. 
ผกอ. 
หสอ. 
 

2 จดหมาย บันทึก  
สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง 

- สอ. - ไฟล์ข้อมูลใน Server 
กลาง และ/หรือ  
Hard copy 

- 

3 สัญญา/หนังสือยืนยัน
การรับทุน 

- สอ. 
กท. 

- Hard copy - 

 
9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) 

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
๓ 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัดควบคุม 

(๒) 
ตัววัดผลลัพธ์
ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
ของประเทศ 

- การสนับสนนุทุน
วิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ผ่านการประกวด
โครงร่างวิจัย
พลังงาน 
(Pitching) 

โครงการวิจัย
ด้านอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน
มีจ านวนมากขึน้ 
เกิดความรู้และ
การต่อยอดไปสู่
เชิงพาณชิย ์

สิ่งประดษิฐ์
หรือนวัตกรรม
ที่เกิดจาก
งานวิจยัด้าน
พลังงาน 

สนับสนนุ
ทุนวิจัยแก่
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตร ี 

๑. สถาบัน 
การศึกษา 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

เสนอกรอบ
แนวคิดการ
วิจัยผ่านสื่อ
ออนไลน์  

การใช้ประโยชน์
จากสื่อออนไลน์
ช่วยด าเนนิงาน
ตามกระบวนการ
เพื่อลดระยะเวลา
และงบประมาณ 

๑. ลดต้นทุน 
ในการจัดส่ง
ข้อเสนอ/การ
เดินทางของผู ้
เข้าร่วมโครงการ 
๒. ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึง
ผลงานได้ทุกที่
ทุกเวลา 
 

 

ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
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4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ - EP ๕ 

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช ้: 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
          ด้านพลังงาน   

แก้ไขครั้งท่ี : ๓   
หน้า ๑/๑ 

 
 

กระบวนการ : การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สอ. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แก้ไข 

อนุมัติ 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

ตรวจสอบข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าร่างแผนฯ 

สรุปผล 

ปรับปรุงร่างแผนฯ 

ประชุม/เสนอ ผู้บริหาร 
พิจารณาร่าง 

 

ปรับปรุง/แกไ้ข 
ตามความเห็นคณะกรรมการฯ 

 

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

 



๑๑๑ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๕ 

หน่วยงาน: สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

 เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
              ด้านพลังงาน  

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
หน้า ๑/๓ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 

 

2. ขอบเขต 
 

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการโครงการภายใต้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1  ผอ.สนพ. 
3.2  รผอ.สนพ. 
3.3  ผกอ. 
3.4  ผสอ. 
3.5  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 

4.1  แผนอนุรักษ์พลังงาน  
4.2  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
4.3  รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร) 
4.4  รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.5 รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 

 

5. ค าจ ากัดความ 
 

5.1  ผอ.สนพ. หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2  ผกอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3  ผสอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.4  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5  สอ.  หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.6  กอ.  หมายถึง  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.7  กองทุนฯ  หมายถึง  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
5.8  คณะกรรมการฯ หมายถึง  คณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



๑๑๒ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๕ 

หน่วยงาน: สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

 เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
              ด้านพลังงาน  

แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
หน้า ๒/๓ 

 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สอ./กอ. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในกระทรวง

พลังงาน / หน่วยงานที่มีสิทธิ์
ขอรับทุนฯ  

- รายละเอียดค าขอ 
  งบประมาณกองทุนฯ  
- ผลการประเมิน 
  โครงการฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล สอ. 

จัดท าร่างแผนฯ สอ. 
ประชุม/เสนอผู้บริหารพิจารณาร่าง ผอ.สนพ./ผกอ. ร่างแผนปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากร 
ปรับปรุง/แก้ไข สอ.  
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะกรรมการฯ/ผสอ. ร่างแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร 

ปรับปรุง/แก้ไขตามความเห็น
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ/ผสอ. แผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร 

 

7. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 
7.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานที่ผ่านมา 
รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนฯ ข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
  -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน
อ่ืนๆ เป็นต้น 

7.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน โดยน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดวิธีการ แนวทาง และ
เขียนข้อเสนอโครงการภายใต้งานพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี ในส่วนของงานพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน 

7.3 จัดประชุม และ/หรือ เสนอผู้บริหาร สนพ. และ ผอ.สนพ. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน และน าความเห็นมาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าว  

7.4 น าเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติการ
สนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ โดยหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข/ปรับปรุง และถ้ามีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ
กองทนุฯ พิจาณาอีกครั้ง สนพ. จะน าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงแผนฯ และเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป   
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๕ 

หน่วยงาน: สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

              ด้านพลังงาน  
แก้ไขครั้งท่ี : ๓ 
หน้า ๓/๓ 

 
8. ตารางบันทึก 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 
วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 แผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร 
ด้านพลังงาน 

- สอ. - ไฟล์ข้อมูลใน Server 
กลาง และ/หรือ  
Hard copy 

- หสอ. 
ผกอ. 
ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
๓ 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัดควบคุม 

(๒) 
ตั ววั ดผลลั พธ์
ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร ์
การส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
ของประเทศ 

- การจัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน 

มีบุคลากรด้าน
พลังงานที่มี
ศักยภาพในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน
และส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน และ
การถ่ายทอด
องค์ความรู ้
จากบุคลากร
ด้านพลังงาน 
 

บุคลากร 
ด้านพลังงาน  
มีความรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

๑. กอ. สนพ. 
๒. ส.กทอ. 
 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

MS-Office ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

ด าเนินการจัดท า
แผนเองโดยไม่ได้
ขอรับงบประมาณ 

 

ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
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4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๖  

หน่วยงาน :  สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 

แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า ๑/๑ 

 
 

กระบวนการ : การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  สอ. / กอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลส าหรับให้ส านักงาน ก.พ.ร.  

สิ้นสุดกระบวนการ 

จัดท าคู่มือ ผลิตสื่อรณรงค์  

ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผล www.e-report.energy.go.th   
และแอปพลเิคชั่น e-report 

ซักซ้อมความเข้าใจการเกณฑ์และ
วิธีการรายงานการใช้พลังงาน 
ให้กับคณะท างาน (สป.พน.) 

ตรวจสอบการใช้พลังงาน 
และให้ค าปรึกษากับ 

หน่วยงานเป้าหมาย (สป.พน.) 

ช้ีแจงหลักเกณฑ์แกห่น่วยงานราชการ และพลังงานจังหวัดทราบ  

สรุปผลรายงานการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  

ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 

เสนอแนวแนวทาง ท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 



๑๑๗ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า ๑/3 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการลดการใช้พลังงาน
ในภาครัฐ  

 

2. ขอบเขต 
 

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทาง กระบวนการในการด าเนินการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  
 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 ผอ.สนพ. 
3.2 รผอ.สนพ. 
3.3 ผกอ. 
3.4 หสอ. 
3.5 หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
4.1 แผนอนุรักษ์พลังงาน  
4.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 และวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
4.3 รายละเอียดการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนฯ พ.ศ. 2560 
4.5 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4.6 สัญญาและหนังสือยืนยันการรับทุนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 

 

5. ค าจ ากัดความ 
5.1 ผอ.สนพ. หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.2 ผกอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 หสอ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.4 สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.5 สอ.  หมายถึง  กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.6 กอ.  หมายถึง  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.7 สป.พน.  หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.8 พนจ.  หมายถึง  ส านักงานพลังงานจังหวัด 
5.9 คณะท างาน หมายถึง  คณะท างานลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า 2/3 

 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สอ./กอ. ทบทวนเกณฑ์การประเมินผล ส านักงาน ก.พ.ร./ 

ผอ.สนพ./ผกอ./สอ. 
เกณฑ์การประเมินผล 
PowerPoint 

 ปรับปรุง www.e-report.energy.go.th 
และแอปพลิเคชั่น e-report 

ผกอ./สอ. เกณฑ์การประเมินผล 

 ชี้แจงหลักเกณฑ์แก่หน่วยงานราชการ 
และพลังงานจังหวัดทราบ 

ทุกส่วนราชการ/ 
สป.พน./พนจ. 
ผอ.สนพ./ผกอ. 

เกณฑ์การประเมินผล 
PowerPoint 

 ซักซ้อมความเข้าใจพลังงานจังหวัด/
คณะท างานลดใช้พลังงาน 

พนจ./คณะท างาน เกณฑ์การประเมินผล 
PowerPoint 

 จัดท าคู่มือ และออกแบบ พร้อมทั้ง 
ผลิตสื่อรณรงค์ 

ผกอ./สอ. 
 

คูม่ือ และสื่อรณรงค์ 

 ตรวจสอบการใช้พลังงานและให้ค าปรึกษา
กับหน่วยงาน 

พนจ./คณะท างาน คู่มือ และอุปกรณ์
ตรวจวัดการใช้พลังงาน 

 รณรงค์ให้หน่วยงานย่อยที่สังกัด 
ส่วนราชการ และจังหวัด 

พนจ./คณะท างาน คู่มือ และสื่อรณรงค์ 

 เสนอแนวแนวทาง ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 

สอ. รายงานการลดการใช้
พลังงานของแต่ละ
หน่วยงาน 

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ส านักงาน ก.พ.ร./ 
ผกอ./สอ./พนจ. 

คู่มือ และสื่อรณรงค์ 

 สรุปรายงานการลดการใช้พลังงาน 
ในภาครัฐ เสนอส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักงาน ก.พ.ร./ 
ผอ.สนพ./ผกอ./หสอ./สอ. 

รายงานการลดการใช้
พลังงานของแต่ละ
หน่วยงาน 

 

7. กระบวนการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
7.1  ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลเตรียมไว้ส าหรับให้ส านักงาน ก.พ.ร. ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดการ

ประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ 
7.2 ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผล www.e-report.energy.go.th และแอปพลิเคชั่น 

e-report ให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประเมินตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” 
 
 



๑๑๙ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๓ – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า 3/3 

 
7.3  ชี้แจงหน่วยงานราชการ พลังงานจังหวัด และผู้แทนคณะท างานลดใช้พลังงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 

เพ่ือได้รับทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐโดยละเอียด เพื่อให้พลังงานจังหวัด พร้อมปฏิบัติภารกิจ
เป็นผู้แทนของกระทรวงพลังงานปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งการตรวจติดตามผลตามตัวชี้วัดนี้และให้
ค าปรึกษาแนะน าการลดใช้พลังงานที่ชัดเจนแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.4  ซักซ้อมความเข้าใจการเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้พลังงานให้กับผู้แทนคณะท างานลดใช้พลังงาน
ของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 

7.5  ท าการตรวจสอบการใช้พลังงานและให้ค าปรึกษากับหน่วยงานเป้าหมาย เพ่ือจะได้เร่งด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเร็ว 

7.6  รณรงค์ให้หน่วยงานย่อยที่สังกัดส่วนราชการ และจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่การเป็นผู้น าภาคส่วนอ่ืนๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขยายผลไปถึงภาคเอกชน  
ภาคประชาชน 

7.7  ศึกษาถึงแนวทางในการด าเนินการลดใช้พลังงานในภาครัฐ โดยเสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและสามารถประเมินผล
การประหยัดพลังงานดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

7.8  สรุปรายงานการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เสนอส านักงาน ก.พ.ร. 
 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 
วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1. จดหมาย บันทึก  
สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง 

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

- หสอ. 
ผกอ. 
ผอ.
สนพ. 

2. รายงานการลดการใช้
พลังงาน ของแต่ละ
หน่วยงาน 

- สอ. - ไฟล์ข้อมูล 
ใน Server กลาง 

-  

3. สัญญา/หนังสือยืนยัน
การรับทุน 

- สอ. 
กท. 

- Hard copy -  

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  

 
 

๑ 
พันธกิจ 

 
๒ 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
๓ 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

๔ 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

๕ 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(๑) 
ตัววัดควบคุม 

(๒) 
ตัววัดผลลัพธ์

ของกระบวนการ 

(๓) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ 
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน
ของประเทศ 

- การลดการใช้
พลังงานในภาครัฐ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
ในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

บรรลุเป้าหมาย
แผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEP) 

ทุกส่วนราชการ
ลดการใช้ไฟฟา้
และน้ ามันลง
ร้อยละ ๑๐ 

๑. สป.พน. 
๒. ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
๓. ทุกส่วน-
ราชการ 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
(Flow Chart) 

รายงานผลการ
ลดการใช้ไฟฟา้ 
และน้ ามันผา่น 
Website และ 
Mobile 
Application 

๑. ปรับปรุง 
และพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล/
การประเมินผล 
๒. พัฒนา 
Mobile 
Application 
เพื่อการใช้งาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา 

๑. การรายงาน
ผ่าน Website 
และ Mobile 
Application 
ช่วยประหยัด
ค่าใช้จา่ยในการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ 
๒. การประเมิน 
ผลโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยประหยดั 
เวลาในการ
ค านวณผลการ
ลดใช้พลังงาน 
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ค ำอธิบำย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง 
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ต้องเสนอ ครม. 

สอบทานความสอดคล้อง 
ของมติ กพช. ที่จะเสนอต่อ ครม. 

ด าเนินการน าเสนอเรื่องต่อ ครม. 

สลค. น าเสนอเรื่องต่อ ครม. และ
แจ้งมติต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ด ำเนินกำรได้ตำมมติ กพช. 

น าเสนอ ครม. 

ก าหนดมติ กพช.  
ที่จะน าเสนอต่อ ครม. 

เริ่มต้น 



๑๒๓ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 1/4 

 

1.  วัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการด าเนินการน ามติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

   

2.  ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการ ตั้งแต่การพิจารณามติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไปจนถึงการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

 3.1 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 3.2 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

3.3 กลุ่มนโยบายพลังงาน  
3.4 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 4.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 
4.2 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
4.3 มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่องมติ กพช. ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 153) ข้อ 2.3 

ซึ่งระบุว่า ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับมติ กพช. ต่อ ครม. ในครั้งต่อไปให้ด าเนินการตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอย่างเคร่งครัด ดังนี้ พ.ร.บ. กพช. พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดให้ต้องเสนอผลการประชุม กพช. ต่อ ครม. เพ่ือทราบ 
ประกอบกับไม่มีประเด็นในรายงานการประชุมดังกล่าวที่จะต้องให้ ครม. มีมติ สคก. จึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเสนอ ครม. 
อนึ่ง สคก. มีข้อสังเกต การเสนอมติคณะกรรมการต่างๆ ต่อ ครม. นั้น สมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอประเด็นที่จะ
ให้ ครม. มีมติให้ชัดเจน มิใช่ส่งมติทั้งมติมาเพ่ือทราบ ซึ่งนอกจากจะเป็นภาระของ ครม. แล้ว ยังท าให้ ครม. ต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจของ ครม. ด้วย 

 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

 นรม.  หมายถึง นายกรัฐมนตรี 
 ครม. หมายถึง การประชุมคณะรัฐมนตรี 
 กพช.   หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 รอง นรม. หมายถึง รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับกระทรวงพลังงาน 

รมว.พน.  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 สลค. หมายถึง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ปพน.  หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน 
รปพน. หมายถึง รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

  

 



๑๒๔ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 2/4 

 

5.  ค าจ ากัดความ (ต่อ) 
  

 ผอ.สนพ.   หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 สนพ.   หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ผกย.   หมายถึง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 นย.  หมายถึง กลุ่มนโยบายพลังงาน 
 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หมายถึง กระทรวงหรือกรมนอกเหนือกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ที่เสนอต่อ ครม. 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภายใน 

    ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 

6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

 กระบวนการน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นย. 1. ก าหนดมติ กพช. ที่จะน าเสนอต่อ ครม. 

 - ไม่ต้องเสนอ ครม. ใหห้น่วยงาน 
  ด าเนินการได้ตามมต ิกพช.  
 - ต้องเสนอ ครม. ให้ด าเนินการสอบ
  ทานตามข้อ 2 

- ผอ.สนพ.  
- ผกย.  
- หน่วยงานที่น าเสนอ 
  เรื่องต่อ กพช. 

- มติ กพช. ที่ได้มีมติให้เสนอ
 เรื่องเข้าสู่การพิจารณาหรือ
 ทราบต่อ ครม. 

นย. 2. สอบทานความสอดคล้องของมติ กพช.  
    ที่จะเสนอต่อ ครม. 

- ผกย.  
- หน่วยงานที่น าเสนอ 
  เรื่องต่อ กพช. 

- กฎหมาย และแนวปฏิบัติ 
 ว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
 การประชุมของ ครม. 

นย. 3. ด าเนินการน าเสนอเรื่องต่อ ครม. - รอง นรม.  
- รมว.พน. 
- ปพน. 
- รปพน. 
- ผอ.สนพ. 
- ผกย. 

- หนังสือน าส่งเรื่องต่อ ครม. 
- เอกสารประกอบการประชุม 
 ครม. 

สลค. 4. สลค. น าเสนอเรื่องต่อ ครม. และ 
    แจ้งมติต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

- ครม. 
- นรม. 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
 น าเสนอเรื่องของ สลค. ต่อ
 ครม. 
- หนังสือแจ้งมติ ครม.จาก 
 สลค. 

นย. 5. แจ้งมติ ครม. ต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- ผอ.สนพ. 
- ผกย. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- หนังสือแจ้งมติ ครม. จาก 
 สลค. 
- หนังสือแจ้งมติ ครม. ถึง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

 



๑๒๕ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 3/4 

 

7.  กระบวนการน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

   7.1  ก าหนดมติ กพช. ที่จะน าเสนอต่อ ครม. 
    นย. พิจารณามติ กพช. ที่ได้มีมติให้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาหรือทราบต่อ ครม. โดยหากไม่ต้องเสนอ 

ต่อ ครม. ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติ กพช. สามารถด าเนินการได้ทันที และหากต้องเสนอต่อ ครม. ให้ด าเนินการ
เสนอเรื่องต่อ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีท่ี สนพ. เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเสนอ
เรื่องต่อ ครม. คือ นย.  

 

7.2  สอบทานความสอดคล้องของมติ กพช. ที่จะเสนอต่อ ครม. 
    นย. พิจารณาสาระส าคัญของมติ กพช. ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อ ครม. ได้แก่ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  มติ ครม. เกี่ยวกับการเสนอ
เรื่องต่อ ครม. และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

7.3  ด าเนินการน าเสนอเรื่องต่อ ครม. 
    7.3.1  นย. จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเสนอเรื่องต่อ ครม. 
           - จัดท าหนังสือ ถึง รมว.พน. โดย ผอ.สนพ. ลงนาม ผ่าน ปพน. และ รปพน.   
       - จัดท าหนังสือ ถึง รอง นรม.  โดย รมว.พน. ลงนาม 
       - จัดท าหนังสือ ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย รอง นรม.  ลงนาม        

      7.3.2 นย. จัดท าเอกสารส่ง สลค. เพื่อน าเข้า ครม. 
      หลังจาก รนรม. ลงนาม ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ สลค. 
ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ระบุในหนังสือ โดยจัดท าส าเนา 1 ชุด ที่มีข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไปลงนาม
ก ากับรับรองส าเนาถูกต้อง และน าไปผลิต โดยหากเป็นเอกสารด้านกฎหมาย จะผลิตจ านวน 110 ชุด และเอกสาร
ด้านนโยบายและแผน จ านวน 100 ชุด 
 

7.4   สลค. น าเสนอเรื่องต่อ ครม. และแจ้งมติต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
      7.4.1 สลค. ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่เสนอต่อ ครม. และ จัดท าหนังสือสอบถามความเห็น
ของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

    7.4.2  สลค. จัดท าความเห็นน าเสนอ นรม. เพ่ือพิจารณาสั่งการให้น าเสนอ ครม.  
    7.4.3  สลค. น าเสนอเรื่องในการประชุม ครม. 
    7.4.4   สลค. แจ้งมติ ครม. ต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง     

7.5  แจ้งมติ ครม. ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      เมื่อ สนพ. ได้รับหนังสือแจ้งมติ ครม. นย. จะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งมติ ครม. ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 
 

  

 



๑๒๖ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 1 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การน ามติคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 4/4 

 

8.  ตารางบันทึก 
 
 

ล าดับ 

 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

อนุมัติ
ท าลาย 

- 
 

- - - - - - - 
 

9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 9 กุมภาพันธ์ 2565 ค าจ ากัดความ มติ กพช. ที่น าเข้า ครม.  หนย. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



๑๒๗ 
 

การจัดกระบวนการ 
การน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 

1.  วิเคราะห์ข้อก าหนด 
 

ผู้บริการ 
(ใครต้องการอะไร) 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องตามมติ กพช. 
ความต้องการ 
น ามติ กพช. ไปสู่การปฏิบัติการ 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ) 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 พ.ศ. 2548  
- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 พ.ศ. 2548 
- มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่องมติ กพช. ครั้งที่ 1/2564 
  (ครั้งที่ 153) ข้อ 2.3 ซึ่งระบุว่า “ในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับมติ กพช. 
  ต่อ ครม. ในครั้งต่อไปให้ด าเนินการตามข้อสังเกตของส านักงาน 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างเคร่งครัด ดังนี้ พ.ร.บ. กพช. พ.ศ. 2535 
  มิได้ก าหนดให้ต้องเสนอผลการประชุม กพช. ต่อ ครม. เพื่อทราบ 
  ประกอบกับไม่มีประเด็นในรายงานการประชุมดังกล่าวที่จะต้อง 
  ให้ ครม. มีมติ สคก. จึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเสนอ ครม.  

อนึ่ง สคก. มีข้อสังเกตการเสนอมติคณะกรรมการต่างๆ ต่อ ครม. 
  นั้น สมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอประเด็นที่จะให้ ครม. มีมติ 
  ให้ชัดเจน มิใช่ส่งมติทั้งมติมาเพ่ือทราบ ซึ่งนอกจากจะเป็นภาระของ 
  ครม.แล้ว ยังท าให้ ครม. ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจ 
  ของ ครม. ด้วย  

 

2.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดประชุม ครม.  
2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ไม่สามารถแจ้งมติ ครม. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามติ กพช.           

ไปด าเนินการได้ 
3. แนวทางการจัดความเสี่ยง - 
4. แผนบริหารความเสี่ยง - 
5. การติดตามและรายงานผล  
    การบริหารความเสี่ยง 
 (ถ้ามีข้อ 4 แผนบริหารความเสีย่ง) 

- 

 

3.  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ   
แจ้งมติ ครม. ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4.  จัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน   -  
  

  



๑๒๘ 
 

5.  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย - 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และค่าเป้าหมาย จัดส่งเอกสารให้ สลค. ภายใน 3 วันท าการนับจาก

วันที่ระบุในหนังสือ 
 

6.  วิเคราะห์ทรัพยากร 
 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ กลุ่มนโยบายพลังงาน 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร  

 
7.  ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 

บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8.  สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ - 

วัน เวลา ในการสื่อสาร - 

วิธีการสื่อสาร - 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - 

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร - 
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รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน : การน ามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
 ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ์ 

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลยี 
ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ 
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 
 

- การน ามติ
คณะกรรมการ 
นโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (กพช.)
เสนอต่อ
คณะรัฐมนตร ี

- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สามารถน านโยบาย 
ด้านพลังงานไปปฏิบัต ิ

-  นย. 
 ผกย.  
 ผอ.สนพ.  
 รอง.ปพน. 
 ปพน.  
 รมว.พน. 
 รอง.นรม.  
 นรม. 
 ครม. 

ตาม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

- - - 

 
ค าอธิบาย 
1 พนัธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง   

 



 



๑๓๑ 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP ๒   

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 

 

 
 

 

 

 

 จัดท ามติและรายงานการประชมุ กบง. 

 การเวียนรับรองมติการประชมุ กบง. และ/หรือ 
เวียนร่างรายงานการประชมุ กบง. 

 การขออนุมัติจัดประชุม กบง. 

 จัดท าระเบียบวาระการประชุม กบง. 

 จัดประชุม กบง. 

เริ่มต้น 

 

 สนพ. แจ้งมติ กบง. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องน ามต ิกบง.  
ไปแปลงเปน็แผนปฏิบัติการ 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 



๑๓๒ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/4 

 
1.  วัตถุประสงค์ 

 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) 

   

2.  ขอบเขต 
 

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมแนวทางและกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปจนถึงการแจ้งมติ กบง. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

 3.1  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 3.2  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

3.3  หัวหน้ากลุ่มนโยบายพลังงาน  
3.4  กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายไฟฟ้า นโยบายปิโตรเลียม และนโยบาย 

  อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นต้น 

3.5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่น าเสนอ กบง. เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
 และอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จ ากัด 
 (มหาชน) เป็นต้น  

 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

กบง.  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
 รมว.พน.  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทวงพลังงาน 

ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



๑๓๓ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า 2/4 

 
6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 กระบวนการการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

1. การขออนุมัติจัดประชุม กบง. ผอ.สนพ. - หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

2.  การจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  กบง. 

กย. และหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่น าเสนอ 
กบง. 

- ระเบียบวาระการประชุม 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

3. การจัดประชุม กบง. กย. และ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่น าเสนอ 
กบง.  

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบวาระการประชุม 
- เอกสาร Power Point 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

4.  การจัดท ามติและรายงานการประชุม 
     กบง.  

กย. และ หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่น าเสนอ 
กบง. 

- รายงานการประชุม 
 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

5.  การเวียนรับรองมติการประชุม กบง.  
     และ/หรือเวียนร่างรายงานการประชุม     
    กบง. 

ผอ.สนพ. และ กบง. - หนังสือเวยีนรับรองมติ กบง. 
- ร่างรายงานการประชุม กบง. 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

๖.  สนพ. แจ้งมติ กบง. ให้หน่วยงาน 
    ที่เกี่ยวข้อง 

ผอ.สนพ. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- หนังสือแจ้งมต ิกบง. 
 

กลุ่มนโยบาย
พลังงาน 

๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามติ กบง. 
    ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 
 

หน่วยงานผู้รับมติ - รายงานผลการด าเนินงาน   
  ตามมติ กบง. 

  

 



๑๓๔ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า 3/4 

 
7.  กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

 

 7.1 การขออนุมัติจัดประชุม กบง. 
     - กลุ่มนโยบายพลังงาน จัดท าหนังสืออนุมัติจัดประชุม กบง. เสนอต่อประธานฯ กบง. (รมว.พน.)  
      - ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปเนื้อหาวาระการประชุมเสนอ ผอ.สนพ.  
      - รมว.พน. ก าหนดวันประชุม กบง. 
      - จัดท าหนังสือเชิญประชุม กบง. น าเสนอ ผอ.สนพ. ลงนาม 
      

 7.2 การจัดท าระเบียบวาระการประชุม กบง. 
      - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการน าเสนอ (Power Point)  
       ส่งให้ กย. เพื่อรวบรวมน าเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณา 
 

 7.3 การจัดประชุม กบง. 
      - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม กบง. ให้คณะกรรมการ 
      - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
 

 7.4 การจัดท ามติการประชุมและรายงานการประชุม กบง. 
      - จัดท ามตกิารประชุมและรายงานการประชุม กบง.  
      - จัดท าหนังสือเวียนมติการประชุม กบง. เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาลงนาม 
      - จัดส่งหนังสือเวียนมติการประชุมเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 
 

 7.5 การเวียนรับรองมติการประชุม กบง. และ/หรือเวียนร่างรายงานการประชุม กบง. 
      - กย.จัดท าหนังสือเวียนรับรองมติการประชุม กบง. และ/หรือเวยีนร่างรายงานการประชุม กบง. เสนอ 
    คณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรอง 
  

 7.๖  สนพ. แจ้งมติ กบง. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - กย. จัดท าหนังสือแจ้งมติ เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาลงนาม 

     - กย. จัดส่งหนังสือแจ้งมติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 7.๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามติ กบง. ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๕ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 2 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

แก้ไขครั้งท่ี :   
หน้า 4/4 

 

8.  ตารางบันทึก 
 
 

ล าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

อนุมัติ
ท าลาย 

 
 

       
 

9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
    

 
 
 
 
 
 
 
  

 



๑๓๖ 
 

การจัดกระบวนการ 
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

 

1.  วิเคราะห์ข้อก าหนด 
 

ผู้บริการ 
(ใครต้องการอะไร) 

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ความต้องการ 
มติ กบง. ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 

กฎหมาย 
(ประเด็นส าคัญ) 

ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

 

2.  วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดประชุม กบง. ได้ เช่น โรคระบาด 
เหตุการณ์ไม่สงบ ภัยพิบัติ 

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับมติไปด าเนินการได้ ท าให้เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

3. แนวทางการจัดความเสี่ยง - 
4. แผนบริหารความเสี่ยง - 
5. การติดตามและรายงานผล  
    การบริหารความเสี่ยง  
    (ถ้ามีข้อ 4 แผนบริหารความเสี่ยง) 

- 

 

3.  ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
 

4.  จัดท ามาตรฐานปฏิบัติงาน 
 ดังเอกสารแนบ 
 

5.  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย - 
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และค่าเป้าหมาย - 

 

6.  วิเคราะห์ทรัพยากร 
 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ - 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

7.  ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 
 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 

 

8.  สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ - 
วัน เวลา ในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร - เว็บไซต์ ประกาศ หนังสือเวียน 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร - บันทึกแจ้งเวียน 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร - เจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่ สนพ. 

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
 ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ์ 

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

- การจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน านโยบาย
ด้านพลังงานไปปฏิบัต ิ

-  รมว.พน. 
 ผอ.สนพ.  
 กย.  
 หน่วยงานเจา้ของเรื่อง 

ที่น าเสนอ กบง.   
 

ตาม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

- - - 

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง   
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๑๓๙ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน 
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

 
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท ากรอบแผนพลังงานชาติ 

จัดท าค่าเป้าหมายของแผนย่อยรายสาขา 

 

 ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

รับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติ 

เสนอ ผู้บริหาร  
เพ่ือพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

จัดท าแผนย่อยรายสาขา 

 

ไม่เห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

เสนอ กบง. และ กพช.  
เพ่ือพิจารณา 

 

 A 



๑๔๐ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน 
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดท าร่างแผนพลังงานชาติ 

เสนอ กพช.  
เพ่ือพิจารณา (A) 

 

เสนอ กบง.  
เพ่ือพิจารณา 

 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

 

ปรับปรุง/แก้ไข 

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพลังงานชาติ 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เสนอ สศช.  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น (B)  

 

 B 

 A 



๑๔๑ 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน 
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 3/3 

 

 

 

 

 

 
เสนอ ครม.  

เพ่ือพิจารณา ปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

น าเข้าระบบ eMENSCR  

เผยแพร่  

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

(A) (B) 

 B 



๑๔๒ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านพลังงาน 
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/7 

 
1. วัตถุประสงค ์

 

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องของกระทรวงพลังงาน 

 

2. ขอบเขต 
 

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าแผนพลังงานชาติ 
ของ สนพ. เพ่ือให้ได้แผนพลังงานชาติ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางพลังงานโลก สถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทย รวมทั้งสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของประเทศไทยในระดับต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวมถึง
แผนระดับ 3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
 

3. ความรับผิดชอบ 
 

3.1 คณะรัฐมนตรี 
3.2 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
3.3 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
3.4 ปลัดกระทรวงพลังงาน 
3.5 รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
3.6 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
3.7 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
3.8 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
3.9 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.10 รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.11 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.12 เลขานุการกรม ผู้อ านวยกองนโยบายปิโตรเลียม ผู้อ านวยกองนโยบายไฟฟ้า ผู้อ านวยกองอนุรักษ์พลังงาน 

และพลังงานทดแทน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ 

3.13 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
3.14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
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4. เอกสารอ้างอิง 
 

4.1   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4.2   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
4.3   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
4.4   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
4.5   แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
4.6   นโยบายรัฐบาล 
4.7   แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ค าจ ากัดความ 
 

5.1  ครม.  หมายถึง  คณะรัฐมนตรี 
5.2  กพช.  หมายถึง  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
5.3  กบง.  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
5.4  พน.  หมายถึง  กระทรวงพลังงาน 
5.5  รมว.พน.  หมายถึง  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
5.6  ปพน.  หมายถึง  ปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.7  รปพน.  หมายถึง  รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.8  สป.พน.  หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.9  ชธ.  หมายถึง  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
5.10  ธพ.  หมายถึง  กรมธุรกิจพลังงาน 
5.11  พพ.  หมายถึง  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
5.12  สนพ.  หมายถึง  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.13  ผอ.สนพ.  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
5.14  ผกย.  หมายถึง  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.15  ลก.  หมายถึง  ส านักงานเลขานุการกรม 
5.16  กป.  หมายถึง  กองนโยบายปิโตรเลียม 
5.17  กฟ.  หมายถึง  กองนโยบายไฟฟ้า 
5.18  กอ.  หมายถึง  กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
5.19  กย.  หมายถึง  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.20  ศท.  หมายถึง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.21  ศพช.  หมายถึง  ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
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5.22  ยธ.  หมายถึง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
5.23  นย.  หมายถึง  กลุ่มนโยบายพลังงาน 
5.24  ตต.  หมายถึง  กลุ่มติดตามและประเมินผล 
5.25  อส.  หมายถึง   กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร 
5.26  สศช.  หมายถึง  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สนพ. 
(กย.) 

รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล - สศช. 
- พน. (สป.พน., ชธ., 

ธพ., พพ.)  
- สนพ. (กฟ., กป., 
 กอ., ศท.) 
 
  

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
- นโยบายรัฐบาล 
- ข้อมูลแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก 

และประเทศไทย 
- ข้อมูลแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

ของโลกและประเทศไทย ตามแผน 
ปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ 
- ทิศทางและแนวโน้มพลังงานโลก 
- ทิศทางและแนวโน้มพลังงานไทย 
- ผลด าเนินการของแผนย่อยรายสาขา

ที่ผ่านมา 
-  

สนพ. 
(กย.) 

 

จัดท ากรอบแผนพลังงานชาติ 
 

- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

- ร่างกรอบแผนพลังงานชาติ 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สนพ. 
(กย.) 

เสนอ กบง. และ กพช. เพื่อ
พิจารณา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

- คณะกรรมการ 
กบง. และ กพช.  

-  มติการประชุม กบง. และ กพช. เรื่อง
 ร่างกรอบแผนพลังงานชาติ 

สนพ. 
(กย., อส.) 

รับฟังความคิดเห็นต่อกรอบ
แผนพลังงานชาติ 

- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

-  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
   ต่อกรอบแผนพลังงานชาติ 
-  ผลการรับฟังความคิดเห็น 

สนพ. 
(กย.) 

จัดท าค่าเป้าหมายของแผนย่อย
รายสาขา 

- พน. (สป.พน., 
ชธ., ธพ., พพ.) 

- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 
- สนพ. (กฟ., กป., 

กอ., ศท.) 

-  ร่างค่าเป้าหมายของแผนย่อยรายสาขา 

สนพ. 
(กย.) 

เสนอ ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาค่า
เป้าหมายของแผนย่อยรายสาขา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

- รมว.พน. 
- ปพน. 
- รปพน. 
- พน. (สป.พน., 

ชธ., ธพ., พพ.) 
- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

-  มติการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
 กระทรวงพลังงาน  

พน.  
(สป.พน., 
ชธ., ธพ., 

พพ., สนพ.) 
 

จัดท าแผนย่อยรายสาขา จ านวน 
5 แผน ได้แก่ PDP, AEDP, EEP, 
Gas Plan และ Oil Plan 

- รมว.พน. 
- ปพน. 
- รปพน. 
 

-  ร่างแผนย่อยรายสาขาจ านวน 5 แผน 
 ประกอบด้วย PDP, AEDP, EEP, Gas  Plan 
   และ Oil Plan 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สนพ. 
(กย.) 

เสนอ กบง. เพ่ือพิจารณาแผน
ย่อยรายสาขา 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

-  คณะกรรมการ 
 กบง. 

-  มติการประชุม กบง. เรื่อง ร่างแผนย่อย
 รายสาขา 

สนพ. 
(กย.) 

จัดท าร่างแผนพลังงานชาติ - พน. (สป.พน.,  
  ชธ., ธพ., พพ.) 

-  ร่างแผนพลังงานชาติ 

สนพ. 
(กย., อส.) 

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน
พลังงานชาติ 

-  ผอ.สนพ. 
-  รผอ.สนพ. 

-  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
 ต่อร่างแผนพลังงานชาติ 
-  ผลการรับฟังความคิดเห็น 

สนพ. 
(กย.) 

เสนอ กพช. เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพลังงานชาติ 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

-  คณะกรรมการ 
 กพช. 

-  มติการประชุม กพช. เรื่อง ร่างแผนย่อย
 รายสาขา 

สนพ. 
(กย.) 

เสนอ สศช. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา
ของ ครม.  
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

- สศช. 
- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

-  ความเห็นจาก สศช. เพ่ือประกอบการ
 พิจารณาของ ครม.  

สนพ. 
(กย.) 

เสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพลังงานชาติ 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้น าเอากลับ 
   ไปแก้ไข 
- กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการ 
  ในขั้นต่อไป 

-  ส านักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี 
-  ผอ.สนพ. 
-  รผอ.สนพ. 

-  มติ ครม. เรื่องร่างแผนพลังงานชาติ 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สนพ. 
(กย.) 

น าแผนพลังงานชาติเข้าระบบ 
eMENSCR  

- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

- แผนพลังงานชาติที่ผ่านความเห็นชอบ 

สนพ. 
(กย., ศท., 

อส.) 

เผยแพร่แผนพลังงานชาติ และ
ประกาศใช้แผนพลังงาน 

- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 

- แผนพลังงานชาติที่ผ่านความเห็นชอบ 

 

7. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 
 

 7.1  รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
- นโยบายรัฐบาล 
- ข้อมลูแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก และประเทศไทย 
- ทิศทางและแนวโน้มพลังงานโลก 
- ทิศทางและแนวโน้มพลังงานไทย 
- แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกและประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก

  ของประเทศ 
- ผลด าเนินการของแผนย่อยรายสาขาท่ีผ่านมา 
 

7.2  ด าเนินการจัดท ากรอบแผนพลังงานชาติ โดยพิจารณาจากทิศทางพลังงานโลก พลังงานไทย และผลของ
การขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
ของประเทศไทยในระดับต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนย่อยรายสาขา รวมถึงแผนระดับ 3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7.3  ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณากรอบแผนพลังงานชาติ เสนอต่อ กบง. และ กพช. เพ่ือพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบต่อกรอบแผนพลังงานชาติ และน ากรอบแผนพลังงานชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จาก กบง. และ กพช. ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ต่อไป 

7.4  น ากรอบแผนพลังงานชาติที่ผ่านความเห็นรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงก่อนน ากรอบแผน
พลังงานชาติไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนย่อยรายสาขา และแผนพลังงานชาติต่อไป 

 
 



๑๔๘ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 4 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน 
พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 7/7 

 
7.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนย่อยรายสาขา โดยน าข้อมูลจากกรอบแผน

พลังงานชาติ ไปใช้ประกอบการจัดท าค่าเป้าหมายแผนย่อยรายสาขา และน าเสนอผู้บริหารกระทรวงพลังงาน  
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบต่อร่างเป้าหมายของแผนย่อยรายสาขา 

7.6  ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของแผนย่อยรายสาขา 5 แผน ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของแผนย่อย 
รายสาขาท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงพลังงาน  

7.7  ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระวาระเพ่ือพิจารณาแผนย่อยรายสาขาเสนอต่อ กบง. เพ่ือพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบต่อแผนย่อยรายสาขา และน าแผนย่อยรายสาขาท่ีผ่านความเห็นชอบจาก กบง.  
ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพลังงานชาติ ต่อไป 

7.8  ด าเนินการบูรณาการแผนย่อยรายสาขาทั้ง 5 แผน เพ่ือจัดท าร่างแผนพลังงานชาติ และน าร่างแผน
พลังงานชาติ ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วน เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงก่อนน าไปเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

7.9  ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาร่างแผนพลังงานชาติเสนอต่อ กพช. เพ่ือพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบต่อร่างแผนพลังงาน 

7.10 เสนอแผนพลังงานชาติ ต่อ สศช. เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาจาก ครม. เนื่องจาก
แผนพลังงานชาต ิเป็นแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง  

7.11 เสนอแผนพลังงานชาติ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอและความเห็นชอบต่อแผนพลังงานชาติ 
7.12 น าแผนพลังงานชาติที่ผ่านความเห็นชอบเข้าระบบ eMENSCR  
7.13 เผยแพร่และประกาศใช้แผนพลังงาน 

 

8. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านพลังงาน พ.ศ. 2566- 
2580 (แผนพลังงานชาติ) 

- กย. 15 ปี File ในฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือ Hard 
Copy 

- ผอ.สนพ. 

 

9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
 
 

   

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) 

 
 

1 
พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 
ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี
ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทุน 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ 
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 
 
 
 
 
 

- การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการด้าน
พลังงาน พ.ศ. 
2566 – 2580 
(แผนพลงังานชาติ) 

- ประเทศไทยมีแผน 
ปฏิบัติการด้านพลังงาน  
(แผนพลงังานชาติ)  
ที่ใช้เป็นกรอบในการ 
ขับเคลื่อนภาคพลังงาน 
ของประเทศไทย 

- - รมว.พน. 
- ปพน. 
- รปพน. 
- ผอ.สนพ. 
- รผอ.สนพ. 
- กย. 
- สนพ. (กฟ., กป., 
 กอ., ศท., อส.) 
- พน. (สป.พน., ชธ., 
 ธพ., พพ.) 
- กบง. และ กพช. 
- สศช. 
- ส านักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตร ี
- คณะรัฐมนตร ี

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 

- - - 
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน 
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร 
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑) 
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 1 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แก้ไขครั้งท่ี : 4 
หน้า 1/1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าถกูน าไปใช้ในการจัดท าแผน PDP  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆ 

ไม่เห็นชอบ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
ค่าพยากรณ์ฯ เปลี่ยนแปลง เช่น  
GDP พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak)  

รวมทั้ง Demand ด้านนโยบาย  
และมาตรการดา้นพลังงานที่เกีย่วข้อง 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการฯพิจารณา 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  

หมายเหตุ :        คณะท างานฯ กลุ่มยอ่ย หมายถึง คณะท างานกลุ่มยอ่ยจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
                      คณะท างานฯ  หมายถึง คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
                      คณะอนุกรรมการฯ  หมายถึง คณะอนกุรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน/
ประชาพิจารณ ์

คณะท างานฯ พิจารณา   
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

คณะท างานฯ กลุ่มย่อย 
ก าหนดสมมติฐาน รวบรวมข้อมลู 

และจัดท าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 

กระบวนการ : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า          หนว่ยงานรับผิดชอบ : วป./ศท. 



๑๕๒ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 1 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แก้ไขครั้งท่ี : 5 
หน้า 1/5 

 
1. วัตถุประสงค ์  

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้า 

 

2.   ขอบเขต  

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส 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 กลุ่มงานของ 
               กองนโยบายไฟฟ้า และกลุ่มงานของกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
  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 
 

- กลุ่มวิเคราะห์และ 
  ประมาณการเศรษฐกิจ 
  พลังงาน 
 

คณะท างานกลุ่มย่อยจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า ก าหนดสมมติฐาน 
รวบรวมข้อมูล และจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 

สนพ./กฟน./กฟภ./
กฟผ./สศช./พพ. /
ส านักงาน กกพ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นโยบายพลังงานของรัฐบาลปจัจุบัน 
- ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกจิไทย/ 
  ข้อมูลประมาณการประชากร 
- แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
  ของประเทศไทย (PDP) 
- รายงานสถานการณ์/สถิติด้านพลังงาน 
- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Captive Power) 
  ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือ 
  ขายตรงให้กับลูกค้า หรือ IPS  
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  ในเขตนครหลวง 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  ในเขตภูมิภาค 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  ของลูกค้าตรง กฟผ. 
- ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
  ในระบบ 3 การไฟฟ้า และทั้งประเทศ 

คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า พิจารณา
ค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 

ผอ.สนพ./รผอ.สนพ./
ผศท./กฟน./กฟภ./
กฟผ. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม/มติการประชุม 

รับฟังความคิดเห็นกับ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
หรือจัดท าประชาพิจารณ์ 

คณะท างานจัดท าค่า 
พยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/ 
  การจัดท าประชาพิจารณ์ และน า 
  ผลไปใช้ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความ 
  ต้องการไฟฟ้า 
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7. กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
 

 7.1  คณะท างานกลุ่มย่อยจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ก าหนดสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล และจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 

 - ก าหนดสมมติฐาน และรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูล 
ต่างๆ : ในการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะต้องอาศัยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า  
ในอดีต ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
อุณหภูมิ อัตราเงินเฟ้อ ราคาค่าไฟฟ้า จ านวนประชากรและแรงงาน จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
    - มอบหมายให้ กฟน. และ กฟภ. จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในเขตที่รับผิดชอบ : โดยน าข้อมูล 

ที่ท าการรวบรวมในข้างต้น (ข้อที่ 1) น าเข้าในแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งวิธีที่ใช้ในการ
พยากรณ์ฯ ส่วนใหญ่จะใช้ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ วิธีทางเศรษฐมิติ และ End-use  
    - มอบหมายให้ กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศ : โดย กฟผ. จะจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าตรง กฟผ. และรวบรวมข้อมูลจาก กฟน./กฟภ. เพ่ือจัดท าค่าพยากรณ์  
ความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า และท้ังประเทศ 

 7.2  คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าพิจารณาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า : ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะท าหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เพ่ือเสนอคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพ่ือพิจารณา โดยจะมีการประชุม
เพ่ือทบทวนค่าพยากรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและครอบคลุมตามเป้าหมายในนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ  

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

- กลุม่วิเคราะห์และ 
  ประมาณการเศรษฐกิจ 
  พลังงาน 
 
 

คณะอนุกรรมการพยากรณ์
และจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ
พิจารณาค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้า 

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

- รายงานการประชุม/มติการประชุม 

ส่งมอบค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าให้หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบ 
การจัดท า PDP และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นๆ  

คณะท างานจัดท าค่า 
พยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- รายงานค่าพยากรณ์ความต้องการ 
  ไฟฟ้า 
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 7.3  ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนทุกภาคส่วนหรือจัดท าประชาพิจารณ์ : น าค่าพยากรณ์ 

ความต้องการไฟฟ้าที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าไปรับฟังความคิดเห็น
กับประชาชนทุกภาคส่วนหรือจัดท าประชาพิจารณ์ เพ่ือน าความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงค่าพยากรณ์ให้ดีขึ้น 

 7.4  คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตฟ้าของประเทศ พิจารณาค่าพยากรณ์  
ความต้องการไฟฟ้า เมื่อได้ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และ
ครอบคลุมตามข้อก าหนดในนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะท างานฯ จะน าเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 7.5  ส่งมอบค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการจัดท า PDP และ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆ : เมื่อได้ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว  
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะถูกน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผน PDP และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปใช้ในการจัดท างบประมาณของ 3 การไฟฟ้า   

   

8.  ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1  ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
 

- ศท. 20 ปี Hard Copy - ผอ.สนพ. 

 

9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 ปี พ.ศ. 2555 มีการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดท า เช่น GDP ,พลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) รวมทั้งนโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านพลังงานที่เก่ียวข้อง  

ศท. 

2 ปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมขั้นตอน การความฟังความคิดเห็นของประชาชน/
ประชาพิจารณ์ 

ศท. 

3 ปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมขั้นตอน กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า และทั้งประเทศ 
 
 

ศท. 
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แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

4 ปี พ.ศ. 2564 ตัดขั้นตอน ดังนี้  
1. รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ 
    และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

2. กฟน. และ กฟภ. จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ 
    ไฟฟ้าในเขตท่ีรับผิดชอบ 

3. กฟผ. รวบรวมและจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ 
    ไฟฟ้าทั้งประเทศ 

เพ่ิมขั้นตอน คณะท างานกลุ่มย่อยจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า ก าหนดสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล 
และจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

 

ศท. 

 



 
 

รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

กฟผ.  
กฟน.  
กฟภ. 

การจัดท าค่า
พยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 

ท าให้การวางแผน
สร้างโรงไฟฟ้า 
มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ
ไฟฟ้า 

ได้ค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟา้ 
ส่งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปใช้
ประกอบการจัดท า 
PDPและเผยแพร่ 
ให้หน่วยงานอื่นๆ 

- กฟผ. 
กฟน.   
กฟภ. 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

การใช้เทคโนโลยี 
Run Model 
เพื่อให้ได้ค่า
พยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 

เพื่อพัฒนา
แบบจ าลอง 
การพยากรณ์ 
ให้สามารถ
รองรับกับ
สถานการณ ์
ของประเทศไทย
ทั้งปัจจุบัน  
และอนาคต  
โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึง
ความต้องการ
ไฟฟ้าในระดับ
รายภาค 

ปรับปรุงแบบ 
จ าลองให้มี
ความเหมาะสม 
ถูกต้อง แม่นย า
เพื่อประหยัด 
เวลาในการ
ปรับปรุงคา่
พยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๒ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวม 
พลังงานของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 1/1    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 



๑๖๐ 
 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๒ 

หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวม 
พลังงานของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 1/3    

 
1. วัตถุประสงค ์  

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงาน
ของประเทศ 

 

2.   ขอบเขต  

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมแนวทางกระบวนการในการด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงาน
ของประเทศ เพ่ือให้ได้ค่าพยากรณ์พลังงานที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบ ทบทวนได้ 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  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 
  3.5  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน 
  3.6  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

4. เอกสารอ้างอิง   

  4.1  นโยบายพลังงานของรัฐบาลปัจจุบัน 
  4.2  ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจาก สศช. 
  4.3  แผนพฒันาก 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 

  
 
 
 



๑๖๑ 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๒ 

 หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

 เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวม 
พลังงานของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 2/3    

 
6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ ศท.  รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน 

ข้อมูลราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ 
และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล /ผศท. 

- นโยบายพลังงานของประเทศ 
 ในปัจจุบัน 
- ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
- แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
- ข้อมูลสถิติพลังงานจากฐานข้อมูล 
  พลังงานของประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ ศท.  น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง (Model) 
รวมทั้ง run Model และวิเคราะห์ข้อมูล 

ผศท.  

เจ้าหน้าที่ ศท. ตรวจสอบทบทวนและจัดท ารายงาน
สรุปผล 

ผศท. - ค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของ 
  ประเทศ 
- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศท. ผศท. พิจารณา และเสนอ รผอ.สนพ. 
และ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผศท. / รผอ.
สนพ./ ผอ.สนพ. 

- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

เจ้าหน้าที่ ศท. เผยแพร่ค่าพยากรณ์ให้หน่วยงานอ่ืนๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผศท. / รผอ.
สนพ./ ผอ.สนพ. 

- รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
  พลังงานในอนาคต 

 

7. กระบวนการจัดท าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 
 7.1  รวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ข้อมูลราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : เจ้าหน้าที่ ศท. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลพลังงานชนิดต่างๆ  
ท าการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ราคาพลังงาน สภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
ค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 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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 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๒ 

 หน่วยงาน  : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

 เรื่อง : การจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวม 
พลังงานของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 2 
หน้า 3/3    

  
8.  ตารางบันทึก 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท าลาย 

1 รายงานสถานการณ์ 
และแนวโน้มในอนาคต 

- ศท. จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงใหม่ 

Hard Copy - - 

 

9.  ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

1 30 เมษายน 2562 ขั้นตอนกระบวนการ 

-  เสนอ รผอ.สนพ. และผอ.สนพ.
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ศท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าค่าพยากรณ์ภาพรวมพลังงานของประเทศ 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 
 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

สศช. 
สศค. 
สศก. 

การจัดท าค่า
พยากรณ์ภาพรวม
พลังงาน 
ของประเทศ 

ท าให้การ
วางแผนและ
ก าหนดนโยบาย 
มีทิศทางที่
สอดคล้องกับ
ภาพรวมพลังงาน
ของประเทศ 

ได้ค่าพยากรณ์
ภาพรวมพลงังาน
ของประเทศ
เสนอผู้บริหาร
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นๆ 

- หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล /ศท. 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

การใช้เทคโนโลยี 
Run Model 
เพื่อให้ได้ค่า
พยากรณ์ภาพรวม
พลังงานของ
ประเทศ 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลให้ทันสมัย
สั้น กระชับ และ
เข้าใจง่ายขึ้น 

ปรับปรงุแบบ 
จ าลองให้มี
ความเหมาะสม 
ถูกต้องแม่นย า
เพื่อประหยัด 
เวลา ในการ
ปรับปรุง 
ค่าพยากรณ์
ภาพรวม
พลังงาน 
ของประเทศ 
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การรวบรวมข้อมลูพลังงาน 
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ฐานข้อมูลราคาน า้มันต่างประเทศ 

 ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระบบฐานข้อมลู 

  

รวบรวมข้อมลูการผลติ การใช้ 

 

  

การน้าเข้า  การส่งออก และมลูค่า 
พลังงานจากแหล่งต่างๆ   

เริ่มต้น   

น้าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
ด้วยวิธีการ Key 

  
  

น้าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
 ด้วยวิธีการ Transfer   

สิ นสุดกระบวนการ 

  

 

ไม่ถูกต้อง 

  

 ฐานข้อมูลสถติิพลังงาน    

 ฐานข้อมูล Emission   
 ฐานข้อมูลปิโตรเคม ี  

 ฐานข้อมูลการจา้หน่ายไฟฟ้า 
ราย TSIC   

 ฐานข้อมูลสถติิพลังงาน   

ตรวจสอบความถูกต้อง 

  

ปรับปรุงแก้ไข 

  



๑๖๖ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมลูพลังงาน
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 1/3 

 
1.  วัตถุประสงค ์

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณพลังงาน
ของประเทศ ได้แก่ การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

2.   ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณพลังงานของประเทศ ได้แก่ ปริมาณ
การผลิต 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 ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการ
    ใช้พลังงาน ของไทย ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้า 
    ราย TSIC ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ และฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 

 5.4 Print Check  หมายถึง  การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
 

6.   แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศท. รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ 

การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน 
รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

เอกสารข้อมูลพลังงานจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล 

ศท. น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในระบบ
ฐานข้อมลู 

- - 

ศท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - เอกสารข้อมูลพลังงานจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล และเอกสาร Print Check 

 

 



๑๖๗ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมลูพลังงาน
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 2/3 

 
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 กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกรมศุลกากร เป็นต้น 

 

 7.2   น าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในระบบฐานข้อมูล 
  เจ้าหน้าที่ของ ศท. น าเข้าข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบโดยใช้วิธีการ key ในระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล

สถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานของไทย และน าเข้าข้อมูล
ด้วยวิธี Transfer ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC และฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย 

 

 7.3  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  เจ้าหน้าที่ของ ศท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเข้าโดยการ Print Check ข้อมูล เทียบกับ

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการปรับปรุงใหม่จะมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

 

 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 - - 

 
 
 

 



๑๖๘ 

 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 3 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : กระบวนการรวบรวมข้อมลูพลังงาน
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี : 1 
หน้า 3/3 

 
9.   ประวัติการแกไ้ขเอกสาร 

 

แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 
1 30 เมษายน 2562 ยกเลิกข้ันตอน 

1. การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
2. การเผยแพร่ข้อมูล 
3. ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจการใช้ 
    ข้อมูลพลังงานของประเทศของผู้รับบริการ 
 

เพ่ิมเติม 
1. ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ 
2. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 
 

ศท. 

 
 
 

 



๑๖๙ 

 

การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : รวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 
 

-  ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพลังงาน ต้องการข้อมูลพลังงานของประเทศ 
  ทั้งการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูล  
   ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย เพ่ือประกอบ 
   การวางแผน ก าหนดนโยบาย มาตรการ และติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน 
   ของประเทศ 
-  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปต้องการ 
   ข้อมูลพลังงานของประเทศเพ่ือประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานของตน 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักการที่ว่า 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”) 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญอย่างยิ่งในด้านความ
ถูกต้อง ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด -  ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการติดตามสถานการณ์ หรือใช้ 
ประกอบการวางแผน นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ 

-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุม
ประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานของตน 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันตามเวลา 

4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการ 
    บริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ   : ข้อมูลพลังงานของประเทศมีการรวบรวมอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง  
                                             ครอบคลุม ทันสมัย ตอบสนองตามความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ          : ดังเอกสารแนบ  
 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันตาม

รอบเวลา 
 



๑๗๐ 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  เจ้าหน้าทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

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

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 
 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 
 

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

ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง - แนวทางปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลพลังงานให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ สนับสนุน 
  การด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการใช้ 
  ประโยชน์ของผู้รับบริการมากท่ีสุด 

 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของกระบวนการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามรอบเวลา 
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง 
ของปัญหา 

ต้องการทราบความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลพลังงานของประเทศ ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล
พลังงาน ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

 

11. แผนการปรับปรุง ตามเอกสารแนบ (แผนการการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า) 
 



๑๗๑ 

 

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  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการอ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/
เจ้าหน้าที่ท่ีสนใจของกระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 
 



 
 

รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 
 

สสช. การรวบรวม
ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ   

ท าให้มีข้อมูล
พลังงานที่
สามารถน าไป 
ใช้ประโยชน์
ต่อไปได ้

ข้อมูลพลังงานของ 
ประเทศมีการรวบรวม
อย่างต่อเนื่อง มีความ 
ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทันสมัย ตอบสนอง
ตามความต้องการ 
ใช้งานของผู้รบับริการ 

- หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล /ศท. 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

การเก็บข้อมูลลง
ในระบบฐานข้อมูล 
สถิติพลังงาน
ประเทศไทย 
 

การเก็บข้อมูล
ด้วยวิธ ีTransfer 
 

ปรับปรุงการ
เก็บข้อมูลจาก
การคีย์ข้อมูล
เป็นวิธ ีTransfer 
ท าให้ประหยัด 
เวลา  

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
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5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การบริการข้อมูลพลังงาน 
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 
 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ระบบฐานข้อมูล 
ที่ผ่านการตรวจสอบ 

ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 

  

เริ่มต้น 
  

  

เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ 
 เว็บไซต์ สนพ. 
 รายงานสถิติพลังงานของ

ประเทศไทย 
 DOC – EPPO 
 ฐานข้อมูล 

  

  
  

-   
  

สิ้นสุดกระบวนการ 

  

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
  

ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศ            

ของผู้รับบริการ 

  
  

พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล 
พลังงานตามความต้องการ 

ของผู้รับบริการ 
 

 

 

  
  



๑๗๕ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – E 4 

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การบริการข้อมูลพลังงาน 
ของประเทศ 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/3 

 
1. วัตถุประสงค ์

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลพลังงาน 
ของประเทศ ได้แก่ การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

2.  ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของประเทศ ได้แก่ ปริมาณการผลิต 
การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ รวมถึง
การส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจการใช้ข้อมูลพลังงาน เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลพลังงานตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

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 
    ฐานข้อมูลปิโตรเคมี  ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ฐานข้อมูลราคาน้ ามัน
    ต่างประเทศ และฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 
 5.4 Print Check  หมายถึง  การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศท. ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
- เอกสารข้อมูลพลังงานจากหน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล และเอกสาร Print Check 
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศท. เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ ผู้บริหารและบุคลากร

ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน นักวิชาการ และ
ผู้สนใจทั่วไป 

- 

ศท. ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศ 
เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 
ข้อมูลพลังงานตามความต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

- ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจ  
การใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศ
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงาน กกพ. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรมธุรกิจพลังงาน  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร เป็นต้น   

7.2  เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ 
 7.2.1 ข้อมูลในเว็บไซต์ สนพ. มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. ก่อนวันที่ 12 

ของทุกเดือน โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ 
 7.2.2 ข้อมูลในรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย มีการคัดเลือกข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือเผยแพร่  

ในรายงานฯ โดยจัดท าเป็นรายปี ประกอบด้วยข้อมูลสถิติพลังงานทั้งรายปีและรายเดือน รวมทั้งบทวิเคราะห์พลังงาน
แต่ละประเภทซึ่งเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทุกกลุ่ม 

 7.2.3 ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) มีการปรับปรุงข้อมูลตามรอบเวลา ทั้งข้อมูล
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรกระทรวงพลังงาน 

 7.2.4 ข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย และฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
จากการใช้พลังงานของไทย ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้บริหารของ สนพ. และเจ้าหน้าที่ของ ศท. 
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7.3  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เจ้าหน้าที่ของ ศท. ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจการใช้ข้อมูลพลังงานของประเทศของผู้รับบริการ 
รวมทั้งวิเคราะห์และก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้ตอบสนองตามความต้องการ
ของผู้รับบริการได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  

จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 
 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Notebook table) 

(ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน/ตามรอบเวลา) 
 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ (ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง) 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 
ของทุกเดือน 

 ผู้ ใช้บริการข้อมูลพลังงานของประเทศ  
มีความพึงพอใจต่อการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 

 

7. ตารางบันทึก 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จดัเก็บ 

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 - - 
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การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : บริการข้อมูลพลังงานของประเทศ 

 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 
 

- ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพลังงาน ต้องการข้อมูลพลังงานของประเทศ 
  ทั้งการผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน รวมทั้งข้อมูล  
  ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย เพ่ือประกอบ 
  การวางแผน ก าหนดนโยบาย มาตรการ และติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน 
  ของประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปต้องการ 
  ข้อมูลพลังงานของประเทศเพ่ือประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานของตน 

กฎหมาย (ประเด็นส าคัญ) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักการที่ว่า 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”) 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญอย่างยิ่งในด้านความ
ถูกต้อง ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการ  

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการติดตามสถานการณ์ หรือ 
  ใช้ประการวางแผน นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุม 
  ประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานของตน 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันตามเวลา 

4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการ 
   บริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ  : ข้อมูลพลังงานของประเทศที่เผยแพร่แก่ผู้รับบริการมีความถูกต้อง ครอบคลุม 
                                             ทันสมัย ตอบสนองตามความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ         : ดังเอกสารแนบ  
 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลพลังงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการและค่าเป้าหมาย ผู้ใช้บริการข้อมูลพลังงานของประเทศมีความพึงพอใจต่อ
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 
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6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  เจ้าหน้าทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

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

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 

แหล่งที่มา - การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญในด้านความถูกต้อง ความทันสมัย    
  และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ศท. มีการก าหนดรอบเวลาการอัพเดทข้อมูลให้มี 
  ความทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  ให้เกิดความเชื่อถือได้มาอย่างต่อเนื่อง  
- ศท. มุ่งพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของประเทศ 
  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง เพ่ิมกระบวนการสอบถามความต้องการใช้บริการข้อมูลพลังงานจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้เกิด
ความครบถ้วน สมบูรณ์ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการมากที่สุด 

 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของ
กระบวนการ 

ด าเนินการบริการ วิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้รับบริการ 

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา 

ต้องการทราบความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลพลังงานของประเทศของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล
พลังงาน ให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด  

 



๑๘๐ 

 

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  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการอ่ืน หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/
เจ้าหน้าที่ท่ีสนใจของกระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 
 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศรูป 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทยีบ 

 
3 
ชื่อ

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม 
 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

 
 

สสช. การบริการ
ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ 

ผู้ใช้บริการสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบ 
การวางแผนและการ
ลงทุน ซึง่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังบริการข้อมูลดัชน ี
ชี้วัด เพื่อใช้ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตา่งๆ 

ข้อมูลพลังงานของ
ประเทศที่เผยแพร่
แก่ผู้รับบริการ 
มีความถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย 
ตอบสนองตามความ
ต้องการใช้งานของ
ผู้รับบริการ 
 

- ค่า EI 
- ค่า CO2   
 Emission 

หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล/ศท. 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

การบริการ 
ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ  
ในรูปแบบ 
power point, 
Excel และ pdf  

การบริการ
ข้อมูลพลงังาน
ของประเทศใน
รูปแบบ 
infographic 

น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อตอบสนอง
ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งานให้
สะดวก รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  
 

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
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4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 5  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : การบริการข้อมูลพลังงาน 
ของประเทศรูปแบบใหม ่

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระบบฐานข้อมลู   

ที่ผ่านการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว   

เริ่มต้น   

  

เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ สนพ. 

  

  
  

  
  

สิ้นสุดกระบวนการ 
  

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูโดยใช้ 
โปรแกรม Tableau 

ได้แก่ ข้อมูลราคาน้้ามันต่างประเทศ 
ข้อมูลไฟฟ้ารายภมูิภาค 

  

  
  

  
  

คัดเลือกชุดข้อมลูที่ต้องการวิเคราะห ์



๑๘๔ 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 5  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : กระบวนการบริการข้อมลูพลังงาน 
ของประเทศรูปแบบใหม ่

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/2 

 
1. วัตถุประสงค ์

 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของ
ประเทศรูปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ให้เข้าใจง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว ในการน าข้อมูล
ไปใช้งานต่อไป 

 

2. ขอบเขต 
 

 ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการบริการข้อมูลพลังงานของประเทศรูปแบบใหม่ ในระยะ
เริ่มต้นด าเนินการ   เรื่อง ได้แก่ ราคาน้ ามันต่างประเทศ และการใช้ไฟฟาารายภูมิภาค ในอนาคตจะด าเนินการเพ่ิมเติม
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การผลิต การใช้ การน าเข้า การส่งออก มูลค่าพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

3. ความรับผิดชอบ 
 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
 

 ไม่มี 
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

 5.1 ศท.   หมายถึง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.  ผศท.   หมายถึง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.3 ฐานข้อมูล  หมายถึง  ระบบทีบ่ริการข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลสถิติพลังงาน 
   ประเทศไทย ฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงาน
   ของไทย ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟาาราย TSIC 
   ฐานข้อมูลราคาน้ ามันต่างประเทศ และฐานข้อมูล พลังงานทดแทน 

 5.4 Print Check หมายถึง การแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.5 Hard Copy  หมายถึง ผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ 
 

6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ในระบบฐานข้อมูล 
 

- เอกสารข้อมูลพลังงานจากหน่วยงาน                    
เจ้าของข้อมูล และเอกสาร Print Check 

 

 



๑๘๕ 

 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP 5  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 

เรื่อง : กระบวนการบริการข้อมลูพลังงาน 
ของประเทศรูปแบบใหม ่

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 2/2 

 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศท. คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 
 

- 
 

รายงานที่แสดงผลออกมาจากฐานข้อมูล 
ได้แก่ ข้อมูลราคาน้้ามันต่างประเทศ และ
ข้อมูลไฟฟ้ารายภูมิภาค 

ศท. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม Tableau 

- การออกแบบ Dashboard เพ่ือเผยแพร่
ในเว็บไซต์ สนพ.  

 

7.  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

7.1 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
      เจ้าหน้าที่ของ ศท. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพลังงานของประเทศในระบบฐานข้อมูล โดยการ 

Print Check ข้อมูล เทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
 

7.  คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 
คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลสถิติพลังงาน เพ่ือจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้มีความพร้อมต่อการน าไปใช้กับโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

7.3 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Tableau 
น าเข้าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรม Tableau เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดท า 

Dashboard เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  

จุดตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 
 Dashboard ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ.  ระยะเวลาในการปรับปรุง Dashboard ข้อมูลราคา

น้้ามันต่างประเทศทุกสัปดาห์ 
 ระยะเวลาในการปรับปรุง Dashboard ข้อมูลไฟฟ้า 

รายภูมิภาคทุกเดือน 
 

8.  ตารางบันทึก 
 

ล้าดับ ชื่อเอกสาร หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน
ที่จัดเก็บ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท้าลาย 

ผู้อนุมัติ
ท้าลาย 

1 Dashboard ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ สนพ. 

- ศท. 1 เดือน Hard Copy - - 

 

 



๑๘๖ 

 

การจัดการกระบวนการ 
กระบวนการ : บริการข้อมูลพลังงานของประเทศรูปแบบใหม่ 

 

1. วิเคราะห์ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ 
(ใคร ต้องการอะไร) 
 

- ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพลังงาน ต้องการข้อมูลราคาน้้ามัน 
  ต่างประเทศ และข้อมูลไฟฟ้ารายภูมิภาค เพ่ือประกอบการวางแผน 
  ก้าหนดนโยบาย มาตรการ และติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานของ 
  ประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 
  ต้องการข้อมูลในการน้าไปใช้ประกอบการด้าเนินงานของหน่วยงานตน 

กฎหมาย (ประเด็นส้าคัญ) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักการ
ที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”) 

 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศให้ความส าคัญอย่างยิ่งในด้าน 
ความถูกต้อง ความทันสมัย และความครอบคลุมของข้อมูลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ  

2. ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด - ผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการติดตามสถานการณ์ หรือใช้ 
  ประการวางแผน นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุม 
  ประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานตน 

3. แนวทางการจัดการความเสี่ยง จัดเก็บข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันตามเวลา 

4. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) - 
5. การติดตามและรายงานผลการ 
    บริหารความเสี่ยง 

- 

 

3. ก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ :  ข้อมูลพลังงานของประเทศที่เผยแพร่แก่ผู้รับบริการมีความถูกต้อง ครอบคลุม                                        
  ทันสมัย มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบสนองตามต้องการของ 
  ผู้รับบริการ 
 

4. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ        :  ดังเอกสารแนบ  
 

5. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลส้าเร็จของกระบวนการและค่าเป้าหมาย ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลพลังงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 



๑๘๗ 

 

6. วิเคราะห์ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ  เจ้าหน้าทีศู่นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หัวข้อการพัฒนา (ถ้ามี) - 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ - 
 

7. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ้านวนการทดลองใช้ - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 

8. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แจ้งข้อมูลมาตรฐานใหม่ ประกาศ สนพ. 

วัน เวลาในการสื่อสาร - 
วิธีการสื่อสาร เว็บไซต์  
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุม 

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร E-Mail  
 

กรณีปรับปรุงกระบวนการ 
 

9. การระบุความจ าเป็นในการปรับปรุง 
 

แหล่งที่มา - 
ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง - 
 

10. ศึกษา วิเคราะห์ 

สถานะปัจจุบันของกระบวนการ - 

วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา - 
 

11. แผนการปรับปรุง - 
 

12. ทดลองปฏิบัติและข้อปรับปรุง 

ระยะเวลา/จ้านวนการท้าลองใช้ - 
สรุปผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 
บันทึกข้อปรับปรุง - 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 

13. สื่อสารเพื่อประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

แจ้งข้อมูลในการสื่อสาร - 
วัน เวลาในการสื่อสาร - 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสื่อสาร ประชุมชี้แจง 
 

14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

วัน เวลา ทุกปี 
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบถามความพึงพอใจ  

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(รวมถึงผู้ที่มาจากกระบวนการอ่ืน  
หรือกอง/ส านักอ่ืน) 

เจ้าของกระบวนการ/คณะท างานในแต่ละหมวด/เจ้าหน้าที่ที่สนใจ 
ของกระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการที่ปรับปรุงภายในปีนั้นๆ 

 



 
 

รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน  การบริการข้อมูลพลังงานของประเทศรูปแบบใหม่  

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทยีบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลัพธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 
ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงานของ
ประเทศ 
 

สสช. การบริการ
ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ
รูปแบบใหม่   

ผู้ใช้บริการสามารถ
น าข้อมูลไปใช้
ประกอบการวางแผน
และการลงทนุได้ 
ซึ่งจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ และสงัคม   
 

ข้อมูลพลังงานของ
ประเทศที่เผยแพร่
แก่ผู้รับบริการ 
มีความถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมยั 
ตอบสนองตาม
ความต้องการใช้งาน
ของผู้รับบริการ 
 

- หน่วยงานเจา้ของ
ข้อมูล /ศท. 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

โปรแกรม 
Tableau 

การบริการ
ข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ 
ในรูปแบบ 
Dashboard 

การน าเทคโนโลยี 
Tableau มาใช้
ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อตอบ 
สนองตามความ
ต้องการของผู้ 
ใช้งานให้สะดวก 
รวดเร็วมากยิง่ขึ้น  

 

ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
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4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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 กระบวนการปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G 5 – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การก ากับดูแลข้อมูล  
(Data Governance) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/1 

 
 

 
 
 
 

ก าหนดขอบเขตเป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูล 

 สร้างการรับรู้ ผ่านการสื่อสาร และการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 
กับธรรมาภิบาลข้อมูล (ในรูปแบบคณะท างาน) 

 ก าหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ตั้งแต่การวางแผน  
การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงาน ไปจนถึง 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การจดัท านโยบายกฎเกณฑ์ ของข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 

 ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล 

 ตรวจสอบการด าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

 ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการเพื่อปรับปรุง 

 

ปรับปรุง 

ประกอบด้วย 
- Data Governance Council 
  (CEO,CIO,CDO) 
- Data Steward Team 
- Business Data Stewards 
- Technical Data Stewards 
- Data Quality Stewards 
- Data Stakeholders 

สิ้นสุดกระบวนการ 

เริ่มต้น 



๑๙๒ 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การก ากับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 1/8  

 
1.  วัตถุประสงค์ 

 

 การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภาครัฐ 
ถือเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญ แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาในการค้นหา การเข้าถึง และการใช้งานข้อมูล 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนเกิดจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ยังไม่ได้มีกระบวนการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติต่อข้อมูล  
ที่เป็นรูปธรรม  

 ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ ถูกก าหนดในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้เป็นกลไกหนึ่งในการก าหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือเปลี่ยนผ่านในการเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ รักษาความเป็น  
ส่วนบุคคล และมีความม่ันคงปลอดภัย  

 

 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการ ให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้สรุปขั้นตอนการจัดท า 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ส านัก/กอง/ศูนย์ น าไปศึกษาและเริ่มต้นจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือเป็น
หลักการและแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูล
ที่ส าคัญของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

2.  ขอบเขต 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ต้องประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้  
2.๑  การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล

ของหน่วยงาน  
๒.2 การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผล 

การด าเนินงาน และการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบบริหาร และกระบวนการจัดการข้อมูล
มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และคุ้มครองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  

2.๓ การก าหนดมาตรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการ 
และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.๔  การวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล โดยอย่างน้อยประกอบด้วย การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน การประเมินคุณภาพข้อมูล และการประเมิน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



๑๙๓ 
 

 ระเบียบปฏิบัติงาน เลขที่เอกสาร : G ๕ – EP ๖  

หน่วยงาน : สนพ. วันที่ประกาศใช้ : 17 มิ.ย. 65 
 

เรื่อง : การก ากับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) 

แก้ไขครั้งท่ี :  
หน้า 2/8 

 
2.๕  การจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือก าหนดนโยบายข้อมูลหรือกฎเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิ เข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ภายในหน่วยงาน ส าหรับให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์ 
ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นระบบ  

2.๖ การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และ 
เป็นปัจจุบัน 

 

3.  ความรับผิดชอบ 
 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน Chief Executive Officer(CEO) เป็นประธาน  
 3.2 รองผู้อ านวยการ สนพ. ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น Chief Information Officer (CIO) หรือ Chief Data 
Officer (CDO) เป็นฝ่ายเลขานุการ  
 3.3 ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team)  ผู้แทนแต่ละส านัก/ศูนย์/กอง ประกอบด้วย 
   3.3.1 บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) 
   3.3.2 บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) 
   3.3.3 บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) 
  3.4 ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) 

 

4.  เอกสารอ้างอิง 
 

 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สนพ.  
 

5.  ค าจ ากัดความ 
 

 ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง การก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย  ในการ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐทุกขั้นตอนเพ่ือให้การได้มาและการน าข้อมูลของหน่วยงานของรัฐไปใช้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการระหว่างกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
 บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการนิยาม 
ความต้องการด้านคุณภาพ รักษาความเป็นส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่อาจได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล 

 บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ  

 บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ด าเนินการในเรื่อง
คุณภาพข้อมูล 
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ข้อมูล (Data) หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอ่ืน ใด ไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ใน 

รูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่าย ดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือ
เสียงการบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การส ารวจระยะไกล หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้

ชุดข้อมูล (Datasets) หมายถึง การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพ่ือจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูล 

พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary หมายถึง ตารางหรือข้อมูลที่ใช้อธิบายรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ
แถวหรือคอลัมน์ 

ค าอธิบายข้อมูล Metadata หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล 
บัญชีข้อมูล Data Catalog หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนก แยกแยะ โดยการ

จัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
 

6.  แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศท. 1. การก าหนดขอบเขตเป้าประสงค์ของ 
    ธรรมาภิบาลข้อมูล 

ทุกกอง/ศูนย์ รายงานการประชุม 

ศท. 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภบิาลข้อมูล 
    (ในรูปแบบคณะท างาน) 

ผู้บริหาร/ทุกกอง/ศูนย์ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

ศท. 3. สร้างการรับรู้ ผ่านการสื่อสาร และ 
    การอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
    ข้อมูลในองค์กร 

ทุกกอง/ศูนย์ เอกสารประกอบการอบรม 

ศท. 4. ก าหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 
    ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ 
     วัดผลและรายงาน ไปจนถึงการปรับปรุง 
    อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

แผนการด าเนินงาน 

ศท. 5. การจัดท านโยบายกฎเกณฑ์ของข้อมูล 
    และมาตรฐานข้อมูล 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

เอกสารนโยบายกฎเกณฑ์ของ
ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 

ศท. 6. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
    ธรรมาภิบาลข้อมูล 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

บัญชีข้อมูล  
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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศท. 7. ตรวจสอบการด าเนินการตามกรอบ 
    ธรรมาภิบาลข้อมูล 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

ผลการตรวจสอบการ
ด าเนินการตามกรอบ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

ศท. 8. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการ 
    เพ่ือปรับปรุง 

ทีมบริกรข้อมูล  
(Data Steward Team) 

รายงานผลการด าเนินการ 
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การปรับปรุง 
 

 

7.  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 7.1  ก าหนดขอบเขต เป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูล 
  ก่อนอ่ืนต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล รวมทั้งประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขต เป้าประสงค์
ของธรรมาภิบาลข้อมูล 
      

 7.2  ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 
     เพ่ือให้การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจนในการด าเนินงาน 
ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Council) ดังนี้ 
  7.2.1  ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (CEO หรือ Chief Executive Officer) ควรเป็นประธาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มีหน้าที่ 

 ก าหนดนโยบายข้อมูล เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร  
 ก าหนดทิศทางที่ท าให้มั่นใจว่าได้น าความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน  
 ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ  
 สื่อสารความส าคัญและผลกระทบของการจัดท า 
 กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  7.2.2  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer) 
หรือในกรณีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) มีหน้าที่และความรับผิดชอบใกล้เคียง
หรือสามารถท าหน้าที่ของผู้บริหารข้อมูลระดับสูงได้ หน่วยงานอาจก าหนดให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
และผู้บริหารข้อมูลระดับสูงเป็นบุคคลเดียวกันได้ ควรเป็นเลขาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล มีหน้าที ่  

 ก าหนดแนวทาง แผนการด าเนินงาน ขอบเขต ให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ  
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 รวบรวม วเิคราะห์ ติดตามการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลข้อมูล  
 ส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน ควบคุมการด าเนินงานตามธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าประสงค์ และทิศทางที่ก าหนดไว้ 
  7.2.3  บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการนิยาม
ความต้องการด้านคุณภาพ รักษาความเป็นส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูลที่อาจได้รับมาจากผู้ใช้ข้อมูล มีหน้าที่ 

 ก าหนด ทบทวนความต้องการด้านคุณภาพข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล และ
ความมั่นคงปลอดภัยจากผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล  

 ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล รวมทั้งติดตามการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด เพ่ือน ามา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน  

 ก าหนดนิยามค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล พร้อมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล  

 รายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  7.2.4  บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บุคคลที่ท าหน้าที่ให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ มีหน้าที่ 

 ให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคที่สอดคล้องนโยบาย เป้าประสงค์ ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับข้อมูล  

 ก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  7.2.5  บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) บุคคลที่ท าหน้าที่ด าเนินการ 
ในเรื่องคุณภาพ ข้อมูล มีหน้าที่ 

 วิเคราะห์ความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล ความต้องการด้านคุณภาพข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือวางแผนการวัดและประเมินผล  

 ตรวจสอบ วิเคราะห์ วัดผลการด าเนินงาน  
 รายงานผลลัพธ์ไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 7.2.6 ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) มีหน้าที ่
 มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน  
 แจ้งประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพ การรักษาความเป็นส่วนบุคคล 

และความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล  
 ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ทีมบริกรข้อมูลและคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 
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   7.3  สร้างการรับรู้ ผ่านการสื่อสาร และการอบรม     

ก าหนดประเด็นที่จ าเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และจัดท าแผน พร้อมทั้ง
ติดตามการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึง 

 เรื่องท่ีต้องการสื่อสาร 
 ระยะเวลาที่จะสื่อสาร 
 ผู้ที่ต้องได้รับการสื่อสาร 
 ผู้สื่อสาร 
 กระบวนในการสื่อสารที่ส่งผลต่อกระทบ 

สร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ขอบเขต นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงโครงสร้างและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ และมาตรการ
ด้านข้อมลูที่ก าหนด 
 7.4  ก าหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 
    7.4.1  วางแผน โดยค านึงถึง 

 เป้าประสงค์ของการท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน 
 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล 
 กระบวนการ และเอกสารที่จ าเป็นในการจัดทา 

7.4.2 ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
 การตรวจสอบ ติดตาม วัดผล กิจกรรม รวมถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

7.4.3 ตั้งเป้าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องท าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลของหน่วยงาน และสามารถวัดผลได้ โดยก าหนดกระบวนการต่างๆ ในแผน 
ประกอบด้วย สิ่งที่ต้องท า ทรัพยากรที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ วิธีการประเมินและวัดผล 
 

 7.5  การจัดท านโยบายกฎเกณฑ์ของข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล เป้าประสงค์ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานข้อก าหนดด้าน
คุณภาพข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้จะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีรายละเอียดที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมีการเผยแพร่ 
และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรับทราบ และต้องมีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
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นโยบายข้อมูล ท าได้ 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 นโยบายข้อมูลส าหรับสาธารณะ เป็นการแจ้งให้สาธารณะ ทราบถึงนโยบายและการ

จัดการข้อมูลของหน่วยงาน 
รูปแบบที่ 2 นโยบายข้อมูลส าหรับภายในหน่วยงาน เป็นการสื่อสารให้ทุกคนในหน่วยงานทราบและ

เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการข้อมลูของหน่วยงาน 
 

 7.6 ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล 
 7.6.1  จัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และระบุชุดข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยด าเนินการดังนี้ 

 ส ารวจกระบวนการชุดข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ระบุชุดข้อมูลและรายละเอียด 
 หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ได้แก่ ใครเป็นเจ้าของข้อมูล ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล 
 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 
 ความพร้อมของชุดข้อมูล เช่น ชั้นข้อมูล ความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมใช้ ความถี่

ในการน าเข้าหรือจัดท าข้อมูล 
 ความพร้อมในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

7.6.2  จ าแนกข้อมูล (Data Classification) โดยด าเนินการดังนี้ 
 ก าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 ก าหนดชั้นข้อมูล โดยพิจารณาถึงความส าคัญของเนื้อหาข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล

วิธีการน ามาใช้ประโยชน์ จ านวนบุคคลที่รับทราบ ผลกระทบหากข้อมูลนั้นถูกเปิดเผย 
 ก าหนดแนวทางมาตรการบริหารจัดการและการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามการจ าแนก

ข้อมูล 
 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) เช่น ชื่อชุดข้อมูล หน่วยงาน ค าส าคัญ รายละเอียด รูปแบบ

การจัดเก็บข้อมูล 
 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เช่น ชื่อฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ฟิลด์ข้อมูล ประเภท

ข้อมูล รูปแบบ 
 

7.7 ตรวจสอบการด าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
สิ่งที่ต้องท าในการติดตามและวัดผล ได้แก่  
 ก าหนดสิ่งที่ต้องติดตามและวัดผลด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น เป้าประสงค ์แผนการด าเนินงาน 

กระบวนการ และมาตรการ 
 ก าหนดวิธีการในการติดตาม วิเคราะห์ วัดผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการ 

จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
 ก าหนดระยะเวลาที่จะติดตาม วิเคราะห์และวัดผล 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม วัดผล วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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  ในการวัดผล ต้องก าหนดเกณฑ์ให้ครอบคลุม โดยหน่วยงานต้องก าหนดขั้นตอนและจัดท าเป็น

เอกสาร รวมถึงต้องมีหลักฐาน 
 

ทั้งนีใ้นการวัดผล ต้องก าหนดเกณฑ์ให้ครอบคลุม สิ่งเหล่านี้ 
1) ด้านคุณภาพข้อมูล 

 ความถูกต้อง 
 ความครบถ้วน 
 ความต้องกัน 
 ความเป็นปัจจุบัน 
 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 ความพร้อมใช้ 

2) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
 ความลับ 
 ความถูกต้องครบถ้วน 
 ความพร้อมใช้ 

3) ด้านการรักษาความเป็นส่วนบุคคล 
 เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

7.8 ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการเพื่อปรับปรุง 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ต้องก าหนดรอบการตรวจสอบ ประเมินและการรายงานผลอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ต้องร่วมตัดสินใจเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการก าหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ความเสี่ยง และการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงาน (รอบปีงบประมาณ) 
 

จดุตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา 
 เอกสารธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ความส าเร็จของการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

  

8.  ตารางบันทึก 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อเอกสาร 
หมายเลข
เอกสาร 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

วิธีการ
ท าลาย 

อนุมัติ
ท าลาย 

1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ - ศท. ตั้งแต่เริ่มมี
ข้อมูลจนถึง
ปัจจุบัน 
 

Soft File/ 
Hard Copy 

- - 

 

 



รายละเอียดกระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) 
ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลข้อมูล 

 
 

 
1 

พันธกิจ 

 
2 

ความส าคัญ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 
3 
ชื่อ 

กระบวนการ
ท างานหลัก 

4 
ตัววัดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

 สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

5 
การออกแบบกระบวนการตั้งแตต่้นจนจบ 

(1) 
ตัววัดควบคุม 

(2) 
ตัววัดผลลพัธ ์

ของกระบวนการ 

(3) 
เป้าหมาย 

ตัววัด 

(๑) 
ผู้เกี่ยวข้อง 

(๒) 
ขั้นตอน 

การท างาน 

(๓) 
เทคโนโลย ี

ที่เข้ามาช่วย 

(๔) 
นวัตกรรมและ
การปรับปรุง 

(๕) 
แนวทาง 

การลดต้นทนุ 
เสนอแนะ
นโยบายและ
บูรณาการ
แผนบริหาร
พลังงาน 
ของประเทศ 

สศช.  
สศค.  
สศก. 

การก ากับดูแล
ข้อมูล 

สามารถติดตาม
การบริหาร
จัดการข้อมูล 
ให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ส่งผลต่อคุณภาพ 
ความมั่นคง
ปลอดภัย และ
บูรณาการข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
และข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั 

มีการจัดท า 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

- หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล /
คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูล 

ตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(Flow Chart) 
 

การใช้เทคโนโลยี 
Excel ในการ 
เตรียมข้อมูล
ส าหรับจัดท า 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

การใช้เทคโนโลยี 
CKAN เพื่อให้การ
จัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

การบริหาร
จัดการข้อมูล 
มีประสทิธิภาพ 
ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ท าให้
ประหยัดเวลา   
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ค าอธิบาย 
1 พันธกิจ หมายถึง พันธกิจของ สนพ. 
2 ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องหรือมีลักษณะงานที่คลา้ยคลงึกัน    
3 ชื่อกระบวนการท างานหลัก หมายถึง ชื่อกระบวนการสร้างคณุค่า (กระบวนหลัก) ที่หน่วยงานในสังกัด สนพ. รับผิดชอบ 
4 (1) ตัววัดควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่จัดท า สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อย่างไร  
4 (๒) ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ หมายถึง ผลลัพธ์สดุท้ายของกระบวนการเป็นอย่างไร มปีระโยชน์อย่างไร กับผู้ใดบ้าง 
4 (๓) เป้าหมายตัววดั หมายถึง ระบุเป้าหมายที่มีความสัมพันธแ์ละสอดคล้องกับตัววดัควบคุมในข้อ 4 (๑)   
5 (1) ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานบ้าง 
5 (๒) ขั้นตอนการท างาน ให้ระบุว่า “ตามกระบวนการปฏิบัตงิาน” (Flow Chart) 
5 (3) เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย หมายถึง มีการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลเข้ามาชว่ยในการด าเนินงานตามกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างไรบ้าง 
5 (๔) นวัตกรรมและการปรบัปรุง หมายถึง มีการสร้างนวัตกรรม หรือน านวัตกรรมอะไรมาใช้ในการด าเนนิงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการด าเนินงานบ้าง 
5 (๕) แนวทางการลดตน้ทนุ หมายถึง มีแนวทางหรือวิธีการในการลดต้นทนุ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา บุคลากร อย่างไรบา้ง  
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