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รายชื่อคู่มือการปฏิบัตงิานของ สป.พน.  

หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

ตสน. กระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  

กระบวนงานการตรวจสอบการใช้รถราชการ 

 

กพร. กระบวนงานจัดทำ ติดตาม และการประเมินผลตัวชี้วัด
ระดับกรม 

 

กระบวนงานจัดทำ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดระดับ
สำนัก/กอง 

 

กระบวนงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

 

กระบวนงานการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ 

  

กระบวนงานพัฒนาผลงานคุณภาพ 

  

ศปท. กระบวนงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 

 

กระบวนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

https://drive.google.com/file/d/1RsNeK7cwXc4BtD9cPwlGrzhzV1HK_fMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jpDm-v1CirKNnEEBJjMaBAZZAJCwBe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydGcei_pAcSn2_dxq-kFRG0wQyk5dLwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzDUOCpG1oQE7aXClq5Cllw0aZOPW6uD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnO-8e5ipzgmTUu8ZS1zjWdjXnXTbyvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvuQcm0CJv9FThJLyL70_OxIlaGkxFUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1imHOJTWjirHnr8Y3TywuepeaCa33T0A4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQjQSSCpatsPPySXxAQorlWdUERWr6LL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123MT_rkfGLAElZVjbXNzpY7cmr6yxoQo/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม
จริยธรรม สป.พน. 

 

กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วน
ราชการ 

 

กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

กก. กระบวนงานให้ความเห็นทางกฎหมาย 

 

กระบวนงานพิจารณาร่างกฎหมาย 

 

กระบวนงานการดำเนินคดี 

 

กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

กระบวนงานใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

 

กระบวนงานสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็น
ข้าราชการ 

 

กระบวนงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการระดับสูง 

 

https://drive.google.com/file/d/1J8OKjNrKkiOvvpKwpfrVziBOj-4bQMet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSINjgh988_LhK028DQU855LgMZ-259g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138DfxeVd9DUF3CjlaIbkvQ_EvpGuBT9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1jKOo5LI5LwgDLuRU-qkRVrqPy3gz-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uol0vVyoHCx3ebaaMVDtoKCvpTAH4HZQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUxb8tOnT7eTti_nr5osVQjii6uxf1Z8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDyjx0Y3Wljd2nqJyZORyBEQlry_e6XI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQxiIpZzbnar7XRef0AYzZWbtrsQRE8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNTenSIGW5nNo-fzc77aVMobIvkGMXZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxZN1fPVsTOoxMNcgBx06i9PCSI_h3nZ/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

 

กระบวนการเกี่ยวกับเสนอการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และค่าจ้างบุคลากร 

 

กระบวนงานจัดทำคำขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

กระบวนงานอุทธรณ์ และร้องทุกข์                         
(Appeal and Grievance Management) 

 

กระบวนงานลงรับหนังสือ + กระบวนงานส่งหนังสือ/
เอกสาร 

 

กระบวนงานจองห้องประชุม 

  

กระบวนงานการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สป.พน. 

  

กระบวนงานการขอใช้เงินสวัสดิการในกิจกรรมต่างๆ 

  

กระบวนงานพระราชพิธี 

  

กระบวนงานจัดทำสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย 

 

https://drive.google.com/file/d/17ubTJMez7AFvAkNqzLFOsT6YwOuHMMjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8mseW-527TyYZNGctIXxos0LOn-cHVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXymTnRT4j2GO90auhnVKuZ_oqUqzAtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15yO7vxlEwhHyZK4zj91_5c7F4gIQcl8D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C36O70FvGoDJ7iiAWnlXCfADax_13dIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUgHgACo0eZ9PeUF7sC97ZUXGlj-1o_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iplgsJWMgQ8nDIGvspfoDHz1DljggX0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3TBlPS0PDBxKdq66YkW8oW0y2CEmhtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGKLDHzutjD79J-IxMvja--2YKjzvm-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcakiX94wc3nWr0lJDJ5iea2p2oE-7rE/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนิน
คดีอาญา 

 

กระบวนงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับสูง 

 

กระบวนงานการจัดตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ
ใหม่ 

 

กระบวนงานการขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง และขอเพิ่ม
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ (ข้าราชการและพนักงานราชการ) 

 

กระบวนงานแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ
ข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ  พ.ศ. 2555  

กระบวนงานการดำเนินการทางวินัย 
- ร้ายแรง 
- ไม่ร้ายแรง 

 

กระบวนงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
พลังงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน          
(ติดตามประเมินผล)  

กระบวนงานระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) 

- การสรรหา คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) 

- การกำกับดูแลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) 

 

กระบวนงานทุนรัฐบาล ก.พ. 

  

https://drive.google.com/file/d/10ZLhZS3HO6seDAH3dlc7tZEgJ-__K1PU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AEwGrHn36fMBPpcSs_cx8h7nV1V2k_7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpAKJddatEJSrDGuCV1C7blONaF9Z-4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UN0dqJhczNAHb8PTB_3IgWI4r2d_JNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173E2tqAO3I25bjeQ7vSZjgMa3u6NBYh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Af3-kDB0fs2rzK7jF71-R7IbVO-STIv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfMr3j7Pv18WLdUjm_MskaWD_4MzhPtC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-BTt_aV_5boox23ZUgvfC9dsy_eW2MY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rncn259NwYo7I3Bd1OKbOZA1fSX_HhOJ/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานการจัดทำ Succession Plan 

  

กระบวนงานจัดฝึกอบรม 

  

กระบวนงานด้านบัญชี การตรวจสอบและวิเคราะห์
รายการทางบัญชี และข้อมูลทางการเงิน การจัดทำบัญชี
การเงิน บัญชีบริหาร  

กระบวนงานด้านงบประมาณ (เงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ) 

- จัดสรรงบประมาณ เล่ม1 (งบใน) 

- จัดสรรงบประมาณ เล่ม2 (งบนอก) 

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน 

 

 

จัดสรรงบประมาณ เล่ม1 
(งบใน) 

 

จัดสรรงบประมาณ เล่ม2 
(งบนอก) 

 

โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณแผ่นดิน 

กระบวนงานด้านการตรวจสอบใบสำคัญ และการ      
เบิกจ่ายเงินประมาณ 

 

กระบวนงานการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และ
ชดใช้เงินยืมราชการ 

 

https://drive.google.com/file/d/16L6Vw9NY3e3nW2JFaJ4thtIRP9CU_6ff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dx7IQj3WwEiwk78HwX_awob88BHptciv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vneaubwQlgLoIANbAD62eHbX6hbE159I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms00ZulGz7qgN_0uV-4h-AHT0fGD39XO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sm8o6n_cYYa253Erixy2J9jh4gdHGlbn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qENsv7mjVqP1mwuwRtG-JtKj6BlFuYjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hfw0XhyygrzHwJD3NVmhS7TQluJki2jh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qnjBbO1Cc4G2xi2jm1Rqb45V0B5qifJj/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของ
บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 

 

เล่ม 1 

 

เล่ม ๒ 

กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง 

- วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 
5 ล้านบาท 

- วิธีคัดเลือก 

- วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีที่มีข้อ
เทคนิคซับซ้อน 

- การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก 

 

 

วิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท 

 

วิธีคัดเลือก 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่
เกิน 5 แสนบาท กรณีที่มี

ข้อเทคนิคซับซ้อน 

 

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

https://drive.google.com/file/d/1j8pF7_B1Z5VgZvewRJYf36NYBJ29gYK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5pNkD-vIHvdTYM3s7lTn6JqNTHgigpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zK672PRNyn_PiLCyDcEvxChrtCKuzEop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMq5RhqSudAqJoaowVi_5dqEcU5XcsKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9G2d5i7Bv--99y6oBJ20P-kyqfEPL9n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ujj6MmffO7digyk8WtNhu7cVLPYnP24g/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

 

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการ
คัดเลือก 

กระบวนงานการลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- การดำเนินการของส่วนกลาง                                    
- การดำเนินการของส่วนภูมิภาค 

 

กระบวนงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

  

กระบวนงานการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน 
และลงจ่ายพัสดุที่จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 

 

กระบวนงานการบริการยานพาหนะราชการส่วนกลาง 

  

กระบวนงานการบริการซ่อมแซม และบำรุงอุปกรณ์
สาธารณูปโภคภายในสำนักงานครุภัณฑ์สำนักงาน และ
อาคารสถานที่  

กกต. กระบวนงานจัดการประชุมระหว่างประเทศ                   
(รูปแบบออนไลน์) 

 

กระบวนงานการเชื่อมโยง จัดเก็บ และพัฒนาฐานข้อมูล
พลังงาน 

 

https://drive.google.com/file/d/1UT_2RRUuw8txt2D3ZwWx0RVweLWKGXlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ypOjF50Okbbc6SMw1vrU8gc8QGMJlCi7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4--AYG8HEkjkMZRYdjZw9_U9PFoTwsy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Zggk1Ka0lqCgWkFi4fVbtAl3wqvdgFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjNAS9ikdD0fG50PxJYyrmQgqPvI5l0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nEDA_rIsRBp6a02GP7-eEh-lIcEGGcc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TdQ0uDnieDifoeAgYKGN_Xe0iwLk9iTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soQW-v_CB2OX5y4n7KVrLlETCUq5ScgE/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมด้าน
พลังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพพลังงานของไทย 

 

กระบวนงานจัดทำท่าทีไทยประกอบการหารือกับคู่เจรจา
ระหว่างประเทศ 

 

กระบวนงานจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศ 

 

กระบวนงานจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ กรณีเดินทางไปลงนามบันทึกความเข้าใจ            
ณ ประเทศคู่เจรจา โดยมีพิธีลงนามตามปกติ  

กระบวนงานจัดการประชุมระหว่างประเทศ (ณ ประเทศไทย) 

  

กระบวนงานจัดทำข้อมูลประกอบการหารือกับประเทศ      
คู่เจรจา  

 

กตร. กระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน  

 

กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานในภาพรวม  

 

กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของกระทรวง
พลังงาน 

 

https://drive.google.com/file/d/1qtTGqPboXJOXWSOcbt9Jej43W4ZAlNSz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QjN0vAW49WLB8fmGdggBIsf7eVkXRLMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzNGHUkVArNbaa-Mj3ZkkkSmgMuqvJWb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rs6JmzDQDxzPjgaQXEUMArR9Ob7PHK_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xo9Y1pgxRKCCNXTICKgou-y_3PruW5Mk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQ3RYCIHr7o9yRs4jZ8Puu-_DVZHOP03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfR6AYQU_zx7tpZPGW0HNBKA5ISYfrvr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123kjx4J1Fmxiys31hp6DdjJFtLpVOVd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MljJeOitvYrHE_pSn1afDNanaIIbPM7R/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี
งบประมาณของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงาน       
ตรวจราชการให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

 

กยผ. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ            
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

กระบวนงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย                   
ของส่วนราชการประจำปี  

กระบวนงานจัดทำและบริหารงบประมาณในภาพรวม 
ของกระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานเสนอขอรับงบประมาณและติดตามการดำเนิน
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  

กระบวนงานติดตามเร่งรัดและจัดทำรายงานการ
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน 

 

กระบวนงานจัดทำรายงานประจำปีกระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ         
ส่วนราชการประจำปี 

 

กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
พลังงาน 

 

https://drive.google.com/file/d/1XslEItM1ywfx4nBV7xQ9F2bxppgz5TB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEo3hdkFUepzhLsrcMregmLB_g4QoPsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMqMUNxNgiGOhxu6KAGWjTJTtN8_z6rg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14S03c2x0NQn_bNt6K-XhTHcab65k2DHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJEZqwDMqtmlmQya9PTeV4TACMJxTLQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9XEr25ekHeV35BjuZjWJDByZib3upBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tgF5D1wIyd1y-lrMsiAveEb1IiG59I5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSifTmfZQvI95t1xPhEP0mM2pYWpu34b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12g9mcYYcVSfRZrdCTBCwbozqQ_PYRX1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cA6ViFFIxSUXKLIUvtI3aJp0LtEWWNJy/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์
การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์กระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานการปฏิบัติงานด้านสารบรรณสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

กระบวนงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

กศร. กระบวนงานจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฐาน 

 

กระบวนงานศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนและออกแบบ
จัดทำคู่มือการใช้งาน 

 

กระบวนงานสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

กระบวนงานพัฒนาเครือข่ายพลังงาน 

 

กระบวนงานการจัดทำฐานข้อมูลนักสื่อสารพลังงานเพื่อ  
การพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

 

กระบวนงานการดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดี
ต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน   

https://drive.google.com/file/d/1OlVSRFjoRT1RLyC7RbWQHbeRToH_S0on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIg7ct5t0jb0KU_whf3K_pQSOh-y8xxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVuXZSDiyfRceRXKCw67DeW4wFo_9OXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dE42CM8aNJTrL_1T539SdJLeGAKLpi_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tGfZ6APpW_cCQX6w9aUOO1K-4auuPs8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2GlhOB307se-TjvIOiJjDc7LnQW31Y7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDMsw-3vGkfOsaVQtUXAiyFTQOK6tpFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PE_T7LJJHXLvTpVOSstPkN5J50LL51CG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_gcgfaI5jJyCkil36qJUeDv7jRkEOmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvMbxd_-dCPNU-ccioB6Y86DqfKDM1Vy/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานชุมชน 

 

กระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

กระบวนงานสร้างช่องทางสื่อสารและพัฒนารูปแบบให้
เข้าถึงประชาชน 

 

ศทส. กระบวนงานจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านสารสนเทศ 

 

กระบวนงานจัดทำมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล            
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานจัดทำแนวปฏิบัติและมาตรฐาน                   
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์                   
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการสารสนเทศ 

 

กระบวนงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กระบวนงานติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ 

 

https://drive.google.com/file/d/1impB_8ZBgfG_zBC_438GhUV4kBGDhu9g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYsu5Zq1Knmka0gRgut2Jr--t4tnvf86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ft2nhcyA6bZLrSQtaoRcseiVJ_nbPdhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3cc07syVtPN-oz20v4ANwGA4IDsdqhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aztwl15LIgsdXgLyJhy2oM0ozcZsRF-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18lM88Miuu0_vgENhD5TNIZeIKTmuswkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-QbeFoe_eLU0LA9qEnbnUy4Ud6LuZkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PARXwsFJgsHFs1OKWVB04xwQr-r2SSot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzYtrFzy2L6ON2CP84dpRz--74i230ej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_KsFxzt_5mVSSpm5W4Smk_s3ysRXfwr/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

กระบวนงานให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

กระบวนงานจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

 

กระบวนงานตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของ                
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

 

กระบวนงานให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา           
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

 

กระบวนงานบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 

กระบวนงานบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 

 

กระบวนงานบริหารจัดการระบบอินทราเน็ตเว็บไซต์ 

 

กระบวนงานเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์          
ของกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 

กระบวนงานเผยแพร่ข้อมูลบนอินทราเน็ตเว็บไซต์ 

 

https://drive.google.com/file/d/15QTTvrExLKWqFkrlvzckuvHQjFh1mcsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8W1s6oI7oeLVmqBlNbB6w4bfPxVlCyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kx_TKS4LNp3VqLyWTHngu-UyhLVsjz0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcvuL_RpoAAO6Xuvil6VbNM7DnYmW_ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBCAYKgdC1C7VrHrdgsKnC42SkEFbkgQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWG4KO02suPjo3281NIQiH6I8tlBPpIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1qggRhV1JaOfZ4_A8pn8Ci0DhHwmEBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCDE2IQaiUmTQmopG316uIdvWkzIb1Av/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOmEXhBN9xKTNJgv7KsbupWRBZNm89vp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5NTE6pk3oRFOLaNN5nZTsyEozqENlO2/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานกำกับดูแลและรายงานตัวช้ีวัด 

 

กระบวนงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ด้านสารสนเทศ 

 

กระบวนงานให้บริการระบบสารสนเทศ                         
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กระบวนงานให้บริการระบบสารสนเทศ                          
โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

กระบวนงานดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 

กระบวนงานจัดหาหลักสูตรและฝึกอบรม 

 

กระบวนงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลออนไลน์         
(E-Learning) 

 

กระบวนงานให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- ให้บริการระบบเครือข่าย 

 

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

ให้บริการระบบเครือข่าย 

https://drive.google.com/file/d/1AmzCCZKKLiICl7nHQ_GKiUO8Hz3EKxAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9_b9vkDYGlJnaquuVB0HqfxOWpqetpc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jdthcTM8XKY3IQIIKIngrJFW7CtcMKjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5vrVTtLp17buCTiivTdrJKNXshWU4F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWWBqIwFH22UeDjBNJuHruFbmyKFIfuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxyO7xxTa-ouJigzchOARruXbsXNV2si/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aEZIOZxxb51xoarPa8ewGjxsFOYuj8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLAeAFcskZvK2rhF9l8wyYjoLr9ls9WS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bD0Dr2UgfLhhc9jWb2l-ENLwONygYUY/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานให้บริการเครือข่ายส่ือสาร                           
โดยหน่วยงานภายนอก 

 

กระบวนการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
และการสื่อสาร 

 

กระบวนงานให้บริการระบบห้องประชุม 

- ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)  

- ศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน  

- ห้องบัญชาการยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 

 

ห้องประชุมทางไกลผ่าน
ระบบประชุมทางไกลผ่าน

เครือข่ายภาครัฐ (GIN 
Conference)  

  

ศูนย์กลางสั่งการด้าน
พลังงานประจำกระทรวง

พลังงาน 

 

ห้องบัญชาการยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน 

กระบวนงานให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meetings) 

 

กระบวนงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

https://drive.google.com/file/d/11Zpxj8KoyumtPj_rbbkewz6_soaYM1lg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osHBMAHMTGMvzVl7N3TAvnDYKYNzcduw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMWCUrb-0j0R6nMXhf9LeorIHpMuTdLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aCxk7ksxPSAFE2aPN7jfZ3gbjlr3yVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlN4whARGfXOR8BMLBPpUKiuMdE5Mflj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV7t4An7G80gN5x3JDHg9Lgq-i4bSJYs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyFojx8xBMlHXLQQOHEY01WPTZkYXpvM/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ               
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

กระบวนงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
และการสื่อสาร 

 

กระบวนงานบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

  

กระบวนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ส่วนภูมิภาค 

สพจ. 

 

คู่มือการรับจด เปลี่ยนแปลง เลิก และขอใบแทน        
ของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การค้า
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  

คู่มือการรับจด เปลี่ยนแปลง เลิก และขอใบแทน        
ของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. การค้า
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  

คู่มือการรับจด เปลี่ยนแปลง เลิก และขอใบแทน        
ของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การค้า
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  

คู่มือการตรวจวัดสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 

  

https://drive.google.com/file/d/1CKtGSYn0nhKAnrIm_xPOP7xDojuU2TFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYyd6T0d4yF3BjgTkxCr3BjFMT1GIMNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHS4FpZ2sGDofDXodkdTKcfkis80kj28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjKMzc_OyKu6T2sij_aueNI2vd_BCulz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1818-Uc__oSutqGk5Gf92Rs_d3IZdsl0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBqHOpdj1buyQsJOJRPqgGlEQ_xhpQGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B9wPUq7w_Dg-TAL1nNNjBePN3--ZOM-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2U0Y0nFrb4-OcuPdxciJp3BrtckVu7y/view?usp=sharing
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หน่วยงาน รายช่ือคู่มือการปฏิบัติงาน  

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  

 

คู่มือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. 
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

 

คู่มือตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมของผู้ค้าและผู้ขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง        
พ.ศ. 2543  

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ภายใต้งบเงินอุดหนุน
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่าย
พลังงานชุมชน ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1F_7inGgd478k4P_qDM_yZP37h2T0jHDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gd70fmzmL8_kWOp390fxWf2LVWmQCnh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jt3lJPjJHrBsafYFj3MpObpMe_jrWMdH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1gxz1X_6dAXByCf3vR0qylIiRFB4t9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106DCv6DsczeOPEV_Ly6C_AXvci09wWKl/view?usp=sharing

