
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สป.พน. กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  โทร. 0 2140 6126      

ที ่    พน 0205.1/   วันที่       พฤศจิกายน  2564  
เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

เรียน  ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบรกิาร สังกัด กศร.ทุกท่าน 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีค าสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ยกเลิกการตั้งหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน) โดยมอบหมายภารกิจหน้าที่ ของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ไปเป็นภารกิจ
หน้าที่ของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ซึ่งรวมทั้งในส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และตามค าสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดโดยแจ้งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่มีรายชื่อตามค าสั่งดังกล่าว 
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้นสังกัด กศร. ต่อไป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของ กศร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ และ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึง
ขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ภายในแต่ละกลุ่มงานในสังกัด 
กศร. รวมทั้ง การรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกอง/ส านัก ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
บริการ ภายในสังกัด กศร. โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายค าสั่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติ 

(นายพีระพงษ ์ บุญแสง) 
ผู้อ านวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 

๕๐๗                                             ๑



คำส่ังกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 
ท่ี          /๒๕6๕ 

เร่ือง  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีคำส่ังท่ี ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เร่ือง 
ยกเลิกการต้ังหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) โดย
มอบหมายภารกิจหน้าท่ี ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ไปเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองศึกษา
และพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ซ่ึงรวมท้ังในส่วนท่ีได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ และตามคำส่ังท่ี 
๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เร่ือง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้นสังกัด
โดยแจ้งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการท่ีมีรายช่ือตามคำส่ังดังกล่าว กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีต้นสังกัด กศร. 
ต่อไป น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดำเนินงานของ กศร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และ มาตรา ๓๓ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ี ภายในแต่ละกลุ่มงานในสังกัด กศร. รวมท้ัง การ
รับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับกอง/สำนัก ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ภายในสังกัด 
กศร. โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำส่ัง 

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 

         ส่ัง ณ วันท่ี       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 

       (นายพีระพงษ+ บุญแสง) 
 ผู5อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟBาฐาน 

R

R



บัญชีแนบท้าย คำส่ังกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ท่ี  /๒๕๖๕ ลงวันท่ี     พฤศจิกายน ๒๕64 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑ นายเชาวรัช ทองแก้ว 

รับทราบ 

................................. 
(นายเชาวรัช ทองแก้ว) 

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
ด้านการวางแผนพลังงาน 

ระดับท่ัวไป 
(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๓) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
๒. งานบริหาร กำกับ ดูแล ควบคุมงานภายใต้การ
ดำเนินการโครงการของกลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ 
(กวช.) กศร.  

๓. งานกำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของ 
กศร. ตามท่ีมอบหมาย 

๔. งานให้คำปรึกษาในการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กศร. 
๕. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑ ๑



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๒ นายธีศิษฏ์ สองเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ 
(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๐) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
๒. งานกำกับ ดูแล ประเมินผล วางแผนหรือร่วมดำเนินการ
วางแผนงาน และประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน 
กศร. และงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ กวช. 
กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป เพ่ือกำกับ ดูแล ควบคุมงานภายใต้
การดำเนินการ 
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  

๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 
2564  

๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการพลังงาน
ระดับชุมชน 

๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
 
 

/๕) การควบคุม... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายธีศิษฏ์ สองเมือง) 

๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล 

กำกับ ดูแล ควบคุม งานจัดทำแผน และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ 
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  

๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการพลังงาน
ระดับชุมชน 

๓) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 
2564 

๓. งานกำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของ 
กศร. ตามท่ีมอบหมาย 

๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๓ นางสาวนพมาศ  

บัววิชัยศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชำนาญการ 
(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๓) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
๒. งานกำกับ ดูแล ประเมินผล วางแผนหรือร่วมดำเนินการ
วางแผนงาน และประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน 
กศร. และงานของกลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วม (กสร.) กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป เพ่ือกำกับ ดูแล ควบคุมงานภายใต้
การดำเนินการ 
๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี 
(Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๔) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ
เพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยา
ชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

/๒. งานฝ่าย... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

1.1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

ข้อ 1.1.4 ความสำเร็จของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

รับทราบ 

................................. 
(นางสาวนพมาศ 
บัววิชัยศิลป์) 

๒. งานฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม
๒.1 งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา

โครงการเพ่ือปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งส
เสริมการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการดำเนินการโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

2.๒ งานรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุน
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจโดยดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๒.๓ งานส่งเสริม พัฒนาเครือข่าย บูรณาการความ

ร่วมมือและบริหารการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการ ควบคุม ดูแล 
และติดตามประเมินผลโครงการ 

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

๒) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก
สำหรับเยาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ 
(EN-Camp) ปีท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  

๓. งานกำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของ 
กศร. ตามท่ีมอบหมาย 

๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๔ นางสาวนุชรีย์   

ปล้ืมสระไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๒) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายงาน กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการท่ัวไป และ
ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน กศร. และงานของ
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (บท.) กศร. ดังน้ี 
1. งานสารบรรณ 
๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร การรับ 
ส่ง หนังสือ งานด้านการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ งานดูแลเอกสาร 
ข้อมูลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
๒. งานธุรการและบุคคล 
๑) บันทึกข้อมูลและงานบริการท่ัวไป เพ่ือให้การ
ดำเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๒) จัดทำทะเบียนเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับบุคลากร 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและนำไปใช้
ประโยชน์ 
๓) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. งานการเงินและบัญชี 
๑) จัดทำแผนการจัดซ้ือ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์
ประจำปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซ้ือ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานท่ีมี
คุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
/๒) รวบรวม... 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  
ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ

หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวนุชรีย์   
ปล้ืมสระไชย) 

 

๒) รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น  และรายงานการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือ จัดทำรายงานและนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วน ราชการ 
๔. งานพัสดุ อาคารสถานท่ี 
๑) ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ-จ่ายงาน
พัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือควบคุมการเบิกจ่าย ให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒) งานด้านการประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล 

๕. งานบูรณาการ ประสานการปฏิบัติงาน 
งานบูรณาการ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วน
ราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับ
ชุมชน 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหมาย 
 
 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 ๕ นางสาววรรณาภรณ์ 

เย็นฉ่ำ 

รับทราบ 

................................. 
 (นางสาววรรณาภรณ์ 

เย็นฉ่ำ) 

นักจัดการท่ัวไปชำนาญการ 
(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๑) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
๒. งานของ บท. กศร. ดังน้ี 
๑. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานด้านพัฒนาบุคลากร อัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี การ

ฝึกอบรม สัมมนา 
๒. งานบูรณาการ ประสานการปฏิบัติงาน 
งานบูรณาการ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วน
ราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับ
ชุมชน 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  
ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ

หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๖ นางสาวฉัตรแก้ว 

เพ็ญศิริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๕) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
๒. งานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายศึกษา วิเคราะห์ 

1.๑ งานจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ  

๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานปี พ.ศ. 2564  

๓) งานควบคุมภายใน และจัดรายงานการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนท่ี 

    ๑) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

 
/๑.๓ งานจัดทำ... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

 
ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม

เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.3 งานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

๑) ประสาน และติดตามความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๒) การพัฒนาโครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๒. งานฝ่ายบูรณาการ 
งานประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด

การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice :CoP) หลักเกณฑ์
มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้า
ฐาน และโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๓) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2564 ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุม

ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

/๖) ความร่วมมือ... 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

รับทราบ 

................................. 
(นางสาวฉัตรแก้ว 
เพ็ญศิริ) 

๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

Inserts ionizes



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๗ นางสาวจีรนันท์  

ชัยสิทธ์ิดำรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๑๒๔) 

๑. งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
๒. งานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินงานภายใต้โครงการ 
๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง  
๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๓) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ

เพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. งานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล 
๒.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบใน

การเสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
๒.๒ งานรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจโดยดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 

 
/๒.๒ งานรวบรวม... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

1.1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

ข้อ 1.1.4 ความสำเร็จของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 

 
................................. 
นางสาวจีรนันท์  
ชัยสิทธ์ิดำรง 

 

๒.๓ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการดำเนินการ ควบคุม ดูแล 
และติดตามประเมินผลโครงการ 

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

๒) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก
สำหรับเยาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ 
(EN-Camp) ปีท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

!โ#น%&้(ท*+รง



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๘ นายพิรัฐ อินพานิช 

รับทราบ 

................................. 
(นายพิรัฐ อินพานิช) 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๕) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินงานภายใต้โครงการ 
๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง  
๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๒. งานฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม 
๒.1 งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา

โครงการเพ่ือปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งส
เสริมการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการดำเนินการโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
๒.๒ งานรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจโดยดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๒.๓ งานส่งเสริม พัฒนาเครือข่าย บูรณาการความ

ร่วมมือและบริหารการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

1.1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

ข้อ 1.1.4 ความสำเร็จของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๙ นางสาววันเพ็ญ  

เอ่ียวเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาววันเพ็ญ  
เอ่ียวเจริญ) 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๘) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินงานภายใต้โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี (Energy Mobile Unit) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. งานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล 
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการควบคุม ดูแล และติดตาม
ประเมินผลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี 
(Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๐ นางสาวสุจิตรา มาป้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๑) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินงานภายใต้โครงการ 
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด

การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564  
๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์
มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้า
ฐาน และโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุม

ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 

/๒. งานฝ่าย... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวสุจิตรา มาป้อง) 

๒. งานฝ่ายติดตาม และประเมินผล 
งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ 
๑) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์
มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้า
ฐาน และโครงการพลังงานระดับชุมชน 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ตามท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๑ นางสาวณธารสิรี  

สำเร็จการย์กุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๔) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายศึกษา วิเคราะห์ 
๑.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน

แผนพัฒนาโครงการฯ 
1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

2) งานควบคุมภายใน และจัดรายงานการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.2 งานจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนท่ี 

1) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

๑.3 งานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

๑) ประสาน และติดตามความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

/๒. งานฝ่าย... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวณธารสิรี  
สำเร็จการย์กุล) 

 

๒. งานฝ่ายบูรณาการ 
งานประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด

การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice :CoP) หลักเกณฑ์
มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้า
ฐาน และโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๓) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2564 ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุม

ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๒ นายกษิดิศ กันอินถา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายกษิดิศ กันอินถา) 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๖) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม 

1.๑ งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
โครงการเพ่ือปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งส
เสริมการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการดำเนินการโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
๑.2 งานรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจโดยดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๑.๓ งานส่งเสริม พัฒนาเครือข่าย บูรณาการความ

ร่วมมือและบริหารการมีส่วนร่วมฯ ผ่านการดำเนินการ
โครงการ 

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง 

๒) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยา
ชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

1.1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

ข้อ 1.1.4 ความสำเร็จของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑3 นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายอิลฟาน  
อาลีอิสเฮาะ) 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

(เลขท่ีตำแหน่ง ๔๙) 

๑. งานตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
๒. งานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล 

1.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบใน
การเสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
๑.๒ งานรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจโดยดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 
๑.๓ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการดำเนินการโครงการ 

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง 

๒) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยา
ชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

1.1.2 ความสำเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 

ข้อ 1.1.4 ความสำเร็จของโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๔ นายเท่ียงทน คำภิเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายเท่ียงทน คำภิเดช) 

ผู้เช่ียวชาญด้านการ 
มีส่วนร่วม 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายศึกษา วิเคราะห์  

๑.๑ งานจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  

๑.๒ งานจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ี 

๑) ดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐาน
การใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 
พ.ศ. 2564 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓ งานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

๑) การพัฒนาโครงการสินเช่ือพลังงาน
ชุมชน 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๕ นางสาวดวงหทัย  

อุปจันโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวดวงหทัย  
อุปจันโท) 

 

เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสาร 
และประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๒) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๒. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล  

๒.๑ งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เขตตรวจราชการ 9-12) 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๖ นายจิตติพงษ์ วารีสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและ
ประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล  
๑.๑ งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เขตตรวจ
ราชการ 12-๑๘) 

2) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564 ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๒. งานฝ่ายบูรณาการ  
๒.๑ งานประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

/๒) โครงการ... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายจิตติพงษ์ วารีสระ) 

 

๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ี
มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานปี 2564 ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๓) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 
๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๗ นายภัทรภณ สุขล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและ
ประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ

จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการพลังงานระดับ
ชุมชน 
๒. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล  
๒.๑ งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

 
 

/๒) การจัดทำ... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายภัทรภณ สุขล้อม) 

๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practice :CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐาน
และองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือน
โรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงาน
ระดับชุมชน 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๘ นายอริญชยวิทย์ เย็นฉ่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและ
ประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายศึกษา วิเคราะห์  

1.๑ งานจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

1) รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล จากการ
ประสานงานโครงการฯ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2) รวบรวมผลการดำเนินกิจกรรม 
(งบอุดหนุน) โครงการฯ 

๑.2 งานจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน
เชิงพ้ืนท่ี 

1) ดำเนินการจัดทำคู่มือการตรวจสอบ
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code 
of Practice : CoP) หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐานและโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

๑.3 งานจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

๑) ประสาน และติดตามความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

/๒. งานฝ่าย... 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำ
คู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับ
การขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และโครงการ
พลังงานระดับชุมชน 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายอริญชยวิทย์ เย็นฉ่ำ) 

 

๒. งานฝ่ายบูรณาการ  
๒.๑ งานประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practice :CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐาน
และองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือน
โรงไฟฟ้าฐาน และโครงการพลังงาน
ระดับชุมชน 

๓) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๑๙ นายธนิต ไวยวุฒิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นายธนิต ไวยวุฒิ) 

 

เจ้าหน้าท่ีด้านธุรการและ
ประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล  

๑.๑ งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบ
วงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เขต
ตรวจราชการ ๑-๔) 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน (Performance Base) 

ข้อ 1.1.3 ความสำเร็จของการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมโครงการ 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 
ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๒๐ นางสาวลาวัลย์  

รุณเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวลาวัลย์  
รุณเหลือง) 

 

เจ้าหน้าท่ีด้านธุรการและ
ประสานงาน 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กวช. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ

จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 
2564 
๒. งานฝ่ายติดตาม ประเมินผล  
๒.๑ งานจัดทำแผน และติดตามประเมินผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
แผนพัฒนาโครงการฯ 

1) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เขตตรวจ
ราชการ ๕-๘) 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

Chatkaew Bo
ลาวัลย์



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๒๑ นางสาวศิรินทิพย์ แซ่อ้วง 

รับทราบ 

................................. 
(นางสาวศิรินทิพย์ 
แซ่อ้วง) 

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการฯ 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง 
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูล

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เคล่ือนท่ี (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
๒. งานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล  
๑) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการควบคุม 
ดูแล และติดตามประเมินผลโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี (Energy 
Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

����������



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๒๒ นางสาวศุฑาทิพย์ 

มาตย์นอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(นางสาวศุฑาทิพย์ 
มาตย์นอก) 

 

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการฯ 

๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ กสร. กศร. ดังน้ี 
๑. งานฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูล

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เคล่ือนท่ี (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
๒. งานฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล  
๑) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ ผ่านการควบคุม 
ดูแล และติดตามประเมินผลโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี (Energy 
Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  

ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) 

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

��������	



ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายในการรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
๒๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงอารยา 

วงศ์ปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รับทราบ 
 
 

................................. 
(ว่าท่ีร.ต.หญิงอารยา 
วงศ์ปถัมภ์) 

 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑. งานตามขอบเขตของงานในตำแหน่ง  
๒. งานมอบหมายอ่ืน 
๒.๑ สนับสนุนงานของ บท. กศร. ดังน้ี 

1. งานสารบรรณ 
๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร 

การรับ ส่ง หนังสือ งานด้านการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ 
งานดูแลเอกสาร ข้อมูลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ 
๒. งานบูรณาการ  
๑) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับ
ชุมชน 

๒.๒ งานดำเนินการตามตัวช้ีวัดของ กศร. ท่ีมอบหมาย 
๒.๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินศักยภาพใน
การดำเนินงาน (Potential Base)  
ข้อ ๒.๒.๑ การประเมินสถานะของ

หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  

ข้อ ๒.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนองค์การสมรรถนะสูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



บัญชีแนบท้าย คำส่ังกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ท่ี  /๒๕๖๕ ลงวันท่ี     พฤศจิกายน ๒๕64 

ตามคำส่ังกระทรวงพลังงาน (พน.) ท่ี ๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพลังงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้
มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และมีมติเห็นชอบในหลักการ ในการเปล่ียนช่ือ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) (โครงสร้างตามกฎกระทรวง) เป็นกองส่งเสริมและ
พัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) และปรับปรุงอำนาจหน้าท่ี ขยายขอบเขตงานกว้างข้ึน ซ่ึงคลอบคลุมการดำเนินงานของ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) (โครงสร้าง
ภายใน) ท้ังน้ี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) ได้มีคำส่ังท่ี ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เร่ือง ยกเลิกการต้ังหน่วยงานภายใน สป.พน. (สสช.) โดยมอบหมาย
ภารกิจหน้าท่ี ของ สสช. ไปเป็นภารกิจหน้าท่ีของ กศร. ซ่ึงรวมท้ังในส่วนท่ีได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ และตามคำส่ังท่ี ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
เร่ือง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการต้นสังกัดโดยแจ้งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการท่ีมีรายช่ือตามคำส่ังดังกล่าว กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีต้นสังกัด 
กศร. ต่อไป  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินงานของ กศร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความชัดเจนย่ิงข้ึน และเป็นไปตาม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึง กศร. มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนแผนพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าฐาน  
(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าฐาน 
(๓) เผยแพร่ ถ่ายทอด รณรงค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนท่ีเก่ียวกับ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
(๔) ประสานงาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าฐาน  
(๕) ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ ท่ีได้รับมอบหมาย 

และ กศร. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีดังกล่าวท่ีเก่ียวข้อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทาง
การดำเนินงาน ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการขับเคล่ือน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาทัศนคติ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่ือสารแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน เพ่ือสร้างความพร้อมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

/โดยใน... 

๑



โดยในป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กศร. มีข้าราชการ จำนวน ๗ อัตรา พนักงานราชการ จำนวน ๗ อัตรา และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๐ อัตรา รวมจำนวนบุคลากรท้ังส้ิน 
๒๔ อัตรา และได8แบ:งกลุ:มงานภายใน และมีหน8าท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 

 
กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ (กวช.) 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมและจัดทำแผนการปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียน

ระดับชุมชน ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนฯ ดำเนินการทบทวน และพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และประสานงาน 
เพ่ือสนับสนุน การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการสร้างมาตรฐาน กฎ และระเบียบ เพ่ือกำกับดูแลการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ นโยบายพลังงานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กวช. มีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ จำนวนรวม ๑๖ อัตรา ดังน้ี 

พนักงานราชการพิเศษ ๑ อัตรา 

 ๑. นายเชาวรัช ทองแก้ว (เล็ก) 
ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับท่ัวไป 

/ข้าราชการ... 

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ



ข้าราชการ ๒ อัตรา 

 ๑. นายธีศิษฎ์ สองเมือง (ไนท์) 
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ รก.วิศวกรชำนาญการพิเศษ 

 ๒. นางสาวฉัตรแก้ว เพ็ญศิริ (โบ) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
พนักงานราชการท่ัวไป ๒ อัตรา 

     
๑. นางสาวสุจิตรา มาป้อง (เจ)   ๒. นางสาวณธารสิรี สำเร็จการย์กุล (น้ำ) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

/เจ้าหน้าท่ี... 



เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ๗ อัตรา 

 ๑. นายเท่ียงทน คำภิเดช (เป็ด) 
ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม 

           
๒. นางสาวดวงหทัย อุปจันโท (บี)    ๓. นายจิตติพงษ์ วารีสระ (โต้ย)   ๔. นายภัทรภณ สุขล้อม (พาร์ม) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและประสานงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและประสานงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและประสานงาน 

   

           

๕. นายอริญชวิทย์ เย็นฉ่ำ (วิน)    ๖. นายธนิต ไวยวุฒิ (หนุ่ม)   ๗. นางสาวลาวัลย์ รุณเหลือง (ต๊ิก) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสารและประสานงาน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านธุรการและประสานงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีด้านธุรการและประสานงาน 

  
/และใน...  



และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กวช. ได้แบ่งงานรับผิดชอบภายในเป็น ๔ ฝ่าย ดังน้ี 
1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงประกอบด้วย งานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ มีข้าราชการ พนักงานราชการ 

และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญภายใน ดังน้ี 
๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

  ไนท์  เจ   บี   พาร์ม   ต๊ิก 
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564 

   ไนท์  เจ   ต๊ิก 
๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และ

โครงการพลังงานระดับชุมชน 

  ไนท์  เจ   พาร์ม 
 

/๔) โครงการ... 



๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 

  ไนท์  เจ 
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ไนท์  เจ 
๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

  ไนท์  เจ 
   

2. ฝ่ายศึกษา วิเคราะห์  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องหาทางเลือกท่ีเหมาะสม และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนพัฒนาโครงการฯ รวมท้ังการ

จัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ี มีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญภายใน ดังน้ี 
 
 
 

 
 

/๑) โครงการ... 



๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

  โบ  น้ำ   เป็ด   วิน    
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564 

  โบ  น้ำ   เป็ด   วิน   
๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และ

โครงการพลังงานระดับชุมชน 

  โบ  น้ำ    วิน   
 
 
 
 
 

/๔) โครงการ... 



๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 

  โบ  น้ำ   เป็ด   วิน   
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โบ  น้ำ    วิน            
๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

  โบ  น้ำ    วิน     
 

3. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน และทำวิธีการวัดผล มีข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญภายใน ดังน้ี 
 

 
/๑) โครงการ... 



๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

  ไนท์  เจ   บี   โต้ย   หนุ่ม   พาร์ม   ต๊ิก 
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564 

   ไนท์  เจ   ต๊ิก 
๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และ

โครงการพลังงานระดับชุมชน 

  ไนท์  เจ   พาร์ม 
 

4. ฝ่ายบูรณาการ  
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมท่ีร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ฯ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ออกแบบวิธีการติดต่อ

ประสาน และวิเคราะห์เน้ืองานของกระทรวง/กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญ
ภายใน ดังน้ี 

/๑) โครงการ.. 
 



๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

  โบ  น้ำ    วิน   
๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2564 

  โบ  น้ำ     โต้ย         
๓) การจัดทำคู่มือการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) หลักเกณฑ์มาตรฐานและองค์ความรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนโรงไฟฟ้าฐาน และ

โครงการพลังงานระดับชุมชน 

  โบ  น้ำ    วิน   
 
 
 
 
 

/๔) โครงการ... 



๔) โครงการสินเช่ือพลังงานชุมชน 

  โบ  น้ำ    โต้ย 
๕) การควบคุมภายใน และจัดรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โบ  น้ำ    วิน            
๖) ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

  โบ  น้ำ    วิน        
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มเสริมสร้าง... 



กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (กสร.) 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการเผยแพร่ รณรงค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจของประชาชนให้เกิด

ทัศนคติท่ีดี สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังการส่งเสริม พัฒนาและบริหารการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแบบบูรณาการสำหรับ กิจการ
พลังงานเพ่ือสนองต่อนโยบายของประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกำหนดนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของหน่วยงาน ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กสร. มีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ จำนวนรวม ๘ อัตรา 
ดังน้ี 

ข้าราชการ ๒ อัตรา 

 ๑. นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์ (เจ๊ียบ) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 ๒. นางสาวจีรนันท์ ชัยสิทธ์ิดำรง (เจนน่ี) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

/พนักงานราชการ... 



พนักงานราชการทั่วไป ๔ อัตรา 

     
๑. นายพิรัฐ อินพานิช (เปิ้ล)   ๒. นางสาววันเพ็ญ เอ่ียวเจริญ (เพ็ญ) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     
๓. นายกษิดิศ กันอินถา (ฟิม)   ๔. นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ (ฟาน) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ๒ อัตรา 
 

          
๑. นางสาวศิรินทิพย์ แซ่อ้วง (แอม)   ๒. นางสาวศุฑาทิพย์ มาตย์นอก (ตุ๊กติ๊ก) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานงานโครงการฯ 

/และในปี...  



และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กสร. ได้แบ่งงานรับผิดชอบภายในเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้   

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ มีข้าราชการ พนักงานราชการ 

และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญภายใน ดังนี้ 
๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

 เจี๊ยบ  เจนนี่   เปิ้ล  
๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 

 เจี๊ยบ  เจนนี่   เปิ้ล  
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 เจี๊ยบ  เพ็ญ   แอม   ตุ๊กติ๊ก 
 
 

/๔) โครงการ... 



๔) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

 เจี๊ยบ  เจนนี่ 
 

2. ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และประเมินผล  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา รวบรวม จัดทำฐานข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการเผยแพร่ รณรงค์ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดทำช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ มี
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ รับผิดชอบงานโครงการสำคัญภายใน ดังนี้ 

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

 เจนนี่   ฟาน 
๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 

 เจนนี่   ฟาน 
/๓) โครงการ... 



๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 เพ็ญ   แอม   ตุ๊กติ๊ก 
๔) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 เจนนี่   ฟาน 
 
3. ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาโครงการเพ่ือปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมการพัฒนา
พลังงานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พัฒนากลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ส่งเสริม พัฒนาเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือ และบริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อสนองต่อนโยบายของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  

๑) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  

 เจี๊ยบ   เปิ้ล   ฟิม 
/๒) การปรับปรุง... 



๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโครงการพลังงานระดับชุมชน 

 เจี๊ยบ   เปิ้ล   ฟิม 
๓) โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ปีที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 เจี๊ยบ   ฟิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ฝ่ายบริหาร... 



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กศร. ได้แบ่งงานเพ่ิมจากกลุ่มงานภายในเดิมขึ้นมา ๑ ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณทั่วไปของ กศร. (การบริหารงานเอกสาร การรับ ส่ง หนังสือ งานด้านการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ งานดูแลเอกสาร ข้อมูลอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพใช้การได้) งานธุรการและบุคคล (งานด้านพัฒนาบุคลากร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม สัมมนา) งานการเงินและบัญชี (งานด้านการเงินงบดำเนินงานของ กศร. งาน
ด้านรวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูล สะดวกต่อการตรวจสอบ) งานพัสดุ อาคารสถานที่ (งานด้านควบคุม ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ งานด้านการประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล) รวมทั้ง
งานบูรณาการ ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนร ะดับชุมชน และงานอ่ืน ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย บท. มขี้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวนรวม ๓ อัตรา ดังนี้ 

ข้าราชการ ๒ อัตรา 

       
๑. นางสาวนุชรีย์  ปลื้มสระไชย (นุช)    ๒. นางสาววรรณาภรณ์ เย็นฉำ่ (เล็ก) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ  

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ๑ อัตรา 

     
๑. ว่าที่ร.ต.หญิงอารยา วงศ์ปถัมภ์ (มิ้น)    
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 


