
Strategies for Preventing Oil Shortages 
(ส ำรองน ำ้มนัประมำณ 25 วนั) 
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เจำ้หนำ้ทีร่วบรวมผลกำรตรวจวดั 
และบนัทกึขอ้มูลใน Excel  

พรอ้มท ัง้ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง 
(100 ชม.) 

เจำ้หนำ้ทีร่ฐั+เจำ้หนำ้ทีค่ลงั 
เขำ้ตรวจวดัปรมิำณน ำ้มนั 

ปรมิำณน ำ้มนั 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ทีต่รวจสอบแลว้ 

ขอ้มลูไมค่รบ  

ไมช่ดัเจน  

ลำ่ชำ้ 

E-Mail Paper 

น ำสง่ผล 
กำรตรวจวดั 

Fax 



• ลดระยะเวลำในกำรท ำงำน • เพิม่ควำมเร็วในกระบวนกำรท ำงำน 

• เพิม่ควำมถกูตอ้งของขอ้มลู • วำงแผนเชงินโยบำยไดร้วดเร็ว ทนักำร 



• เจำ้หนำ้ทีก่รมธรุกจิพลงังำน • เจำ้หนำ้ทีส่ ำนกังำนพลงังำนจงัหวดั 

• ผูก้ ำหนดนโยบำย • ผูค้ำ้น ำ้มนัตำมมำตรำ 7  
  (ผูส้ ำรองน ำ้มนั) 



สรำ้งควำมม ัน่คงทำงพลงังำน 

เพิม่ประสทิธภิำพในกำรตรวจวดัปรมิำณส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
และกำรรำยงำนขอ้มลู 

O
u

tc
o

m
e

 
O

u
tp

u
t 

O
b

je
c
ti

v
e

s
 

 
 

• ลด 
ระยะเวลำ 
ในกำร
ท ำงำน 

 

• เพิม่ 
ควำมเร็วใน
กระบวนกำร
ท ำงำน 

 

•เพิม่ 
ควำม
ถกูตอ้ง 

ของขอ้มลู 
 

•เพิม่ 
ควำม

รวดเร็วใน
กำรวำงแผน
เชงินโยบำย 
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Action Plan 



Dip 

Smart  

Application 

Action Plan 

AP1 : กำรสบืคน้ขอ้มลูระบบและงำนวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้ในและตำ่งประเทศ 

AP2 : กำรจดัท ำระบบ 
IT เพือ่รองรบักำรใชง้ำน  

AP3 : กำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ทีแ่ละ
ผูป้ระกอบกำร (ผูค้ำ้มำตรำ 7) 

AP4 : กำรทดลองน ำรอ่ง
กำรใชร้ะบบ IT 



 ศกึษำ คน้ควำ้ขอ้มลูระบบกำรบรหิำรจดักำร 
ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิของไทยและตำ่งประเทศ  
เพือ่วเิครำะหร์ะบบกำรจดักำรขอ้มลูทีเ่หมำะสมกบั 
บรบิทของประเทศไทย 

AP1 : กำรสบืคน้ขอ้มลูระบบและงำนวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้ในและตำ่งประเทศ 

Action Plan 

 ศกึษำ คน้ควำ้ขอ้มลูเกีย่วกบักำรรำยงำนผลผำ่น
ชอ่งทำงเว็บไซตข์องหนว่ยงำนตำ่งๆ  

 ศกึษำ คน้ควำ้ขอ้มลูเกีย่วกบักำรประยกุตใ์ช ้
แอพพลเิคช ัน่บนมอืถอืระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด ์
หรอืแท็บเล็ต 



AP2 : กำรจดัท ำระบบ IT เพือ่รองรบักำรใชง้ำน  

สรำ้งหรอืพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูรปูแบบใหม ่

เพือ่รองรบักำรท ำงำนใหส้ะดวกและรวดเร็ว เชน่  

    - Web Application พรอ้มระบบฐำนขอ้มลู หรอื 

    - กำรจดัท ำ URL บนเว็บไซตห์นว่ยงำน 

Action Plan 



จดัฝึกอบรม สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรใช้งำน

ระบบที่จ ะน ำมำใช้บริหำรจ ัดกำรข้อมูลให้มี

ประสทิธภิำพมำกขึน้ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องหนว่ยงำน

ทีล่งปฏบิตังิำนในพืน้ที ่พรอ้มท ัง้ผูป้ระกอบกำรที่

เกีย่วขอ้ง 

AP3 : กำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ทีแ่ละ
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ ่(ผูค้ำ้มำตรำ 7) 

AP4 : กำรทดลองน ำรอ่งกำรใชร้ะบบบรหิำรจดักำรขอ้มลู 

น ำร่องทดลองกำรใช้งำนระบบบรหิำรจดักำรขอ้มูลใน

พืน้ทีเ่ป้ำหมำยตวัอย่ำง เพือ่น ำควำมคดิเห็นมำปรบัปรุง

ระบบใหม้คีวำมสมบรูณ์กอ่นกำรใชง้ำนอยำ่งเต็มรปูแบบ 

Action Plan 



Action Plan M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

AP1 : กำรสบืคน้ขอ้มลูระบบและงำนวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้ในและ
ตำ่งประเทศ 
 - รวบรวมขอ้มลู 
 - วเิคราะหค์วามเหมาะสมกับบรบิทประเทศไทย 

AP2 : กำรจดัท ำระบบ  
 - การจัดท า TOR 
 - กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง 
 - การสรา้งระบบ 

AP3 : กำรสรรหำและเสรมิสรำ้งองคค์วำมรู ้
 - คัดเลอืกพืน้ทีน่ ารอ่ง  
 - ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีก่ารใชง้านระบบ 

Timeline (Preparation period) 

Timeline (Short period) 
Action Plan M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

AP4 : กำรทดลองใชร้ะบบในพืน้ทีน่ ำรอ่ง 
 - น ารอ่งในพืน้ที ่เป้าหมาย 10 จังหวดั  
 - เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส 
 

 
 
 

AP5 : รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบ วเิครำะห ์สรปุผล และพฒันำ
ปรบัปรงุ  
- รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบ  วเิคราะหผ์ลการทดลอง สรปุผลการทดลอง 
และรายงานผลการทดลอง  เปรยีบเทยีบกับระบบเดมิ  

- แกไ้ขปัญหาการใชง้าน หาแนวทางการพัฒนาปรับปรงุระบบ ตอ่ไป 

Quarter 1 Quarter 2 



Action Plan M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

AP6 : ขยำยผล และปรบัใชเ้ต็มระบบในทกุพืน้ที ่
 - ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีท่กุภาคสว่น 
 - ขยายผล และปรับใชอ้ยา่งเต็มระบบในทกุพืน้ที ่
 

AP7 : สรปุ และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 
 - สรปุ และรายงานผลการด าเนนิงาน 
 - จัดท าเอกสารและคูม่อืการปฏบิัตงิาน เผยแพร ่ประชาสมัพันธภ์าคสว่น 
    ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

รวมระยะเวลำท ัง้ส ิน้ 2 ปี 

Timeline (Long period) 



Categories KPIs Target 

Process 

ระดับความแมน่ย าของขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง ความแมน่ย า รอ้ยละ 95 

ระยะเวลาในการตรวจวดัและการรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามัน
ส ารอง 

ตรวจวดัและรายงานขอ้มลูได ้ภายใน 
24 ชัว่โมง 

Stakeholder 

ความพงึพอใจของผูใ้ชข้อ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง ความพงึพอใจในระดับมาก-มากทีส่ดุ 
รอ้ยละ 90 

ความพงึพอใจของเจา้หนา้ทีต่รวจวัดเกีย่วกบัการรายงาน
ขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารองในกระบวนการตรวจวดัและ
จัดเก็บขอ้มลู 

ความพงึพอใจในระดับมาก-มากทีส่ดุ 
รอ้ยละ 90 

Human 
Resource/ 
Learning 

จ านวนเจา้หนา้ทีต่รวจวดัและรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามัน
ส ารองทีส่ามารถใช ้Application หลังจากเขา้รับการ
ฝึกอบรม 

รอ้ยละ 90 ของเจา้หนา้ทีต่รวจวดัและ
รายงานขอ้มลูสามารถใช ้Application 
ได ้

Finance 
งบประมาณทีใ่ชใ้นกระบวนการตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง 

งบประมาณทีใ่ชใ้นการตรวจวดัและ
รายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง
ลดลง รอ้ยละ 60 

Goal: การเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัและรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารองโดยใช ้Oil-level Smart Dip Application 



Categories KPIs Phase 1 
(Develo
pment 
Phase) 

Phase 2 
(Test and Trial 

Phase) 

Phase 3 
(Full 

Implementation) 

Process 

ระดับความแมน่ย าของขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง 

-  ความแมน่ย า รอ้ยละ 90 ความแมน่ย า รอ้ยละ 95 

ระยะเวลาในการตรวจวัดและ
รายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง 

- ตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
ได ้ภายใน 48 ชัว่โมง 

ตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
ได ้ภายใน 24 ชัว่โมง 

Stakeholder 

ความพงึพอใจของผูใ้ชข้อ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง 

-  ความพงึพอใจในระดับ
มาก-มากทีส่ดุ รอ้ยละ 75 

ความพงึพอใจในระดับ
มาก-มากทีส่ดุ รอ้ยละ 90 

ความพงึพอใจของเจา้หนา้ที่
ตรวจวัดและรายงานขอ้มลูปรมิาณ
น ้ามันส ารองในกระบวนการ
ตรวจวัดและจัดเก็บขอ้มลู 

- ความพงึพอใจในระดับ
มาก-มากทีส่ดุ รอ้ยละ 75 

ความพงึพอใจในระดับ
มาก-มากทีส่ดุ รอ้ยละ 90 

Human 
Resource/ 
Learning 

จ านวนเจา้หนา้ทีต่รวจวัดและ
รายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง
ทีส่ามารถใช ้Application 
หลังจากเขา้รับการฝึกอบรม 

-  รอ้ยละ 75 ของเจา้หนา้ที่
ตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
สามารถใช ้Application 
ได ้

รอ้ยละ 90 ของเจา้หนา้ที่
ตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
สามารถใช ้Application 
ได ้

Finance 

งบประมาณทีใ่ชใ้นกระบวนการ
ตรวจวัดและรายงานขอ้มลูปรมิาณ
น ้ามันส ารอง 

- - งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
ตรวจวัดและรายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารองลดลง 
รอ้ยละ 60 

Goal: การเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัและรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารองโดยใช ้Oil-level Smart Dip Application 



Categories KPIs Target Methods/Tools/Source Frequency 

Process 

ระดับความแมน่ย า
ของขอ้มลูปรมิาณ
น ้ามันส ารอง 

ความแมน่ย า รอ้ย
ละ 95 

การสุม่ตรวจขอ้มลูใน
ฐานขอ้มลูเปรยีบเทยีบกับ
ขอ้มลูปรมิาณน ้ามันส ารอง ณ 
คลังน ้ามัน 

ทกุ 6 เดอืน 

ระยะเวลาในการ
ตรวจวดัและรายงาน
ขอ้มลูปรมิาณน ้ามัน
ส ารอง 

ตรวจวดัและ
รายงานขอ้มลูได ้
ภายใน 24 ชัว่โมง 

ขอ้มลูการอัพเดตขอ้มลูปรมิาณ
น ้ามันส ารอง 

ทกุเดอืน 

Stakeholders 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชข้อ้มลูปรมิาณ
น ้ามันส ารอง 

ความพงึพอใจใน
ระดับมาก-มาก
ทีส่ดุ รอ้ยละ 90 

• แบบส ารวจความพงึพอใจ
การเขา้ดขูอ้มลูบน
ฐานขอ้มลูออนไลน ์

• แบบส ารวจความพงึพอใจ
การใชข้อ้มลู 

• ทกุครัง้หลังจาก
ทีม่กีารเขา้
ฐานขอ้มลู 

• ทกุปีงบประมาณ 

ความพงึพอใจของ
เจา้หนา้ทีต่รวจวัด
และรายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง
ในกระบวนการ
ตรวจวดัและจัดเก็บ
ขอ้มลู 

ความพงึพอใจใน
ระดับมาก-มาก
ทีส่ดุ รอ้ยละ 90 

แบบส ารวจความพงึพอใจใน
กระบวนการท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทกุ 6 เดอืน 



Categories KPIs Target Methods/Tools/Source Frequency 

Human 
Resource/ 
Learning 

จ านวนเจา้หนา้ที่
ตรวจวดัและรายงาน
ขอ้มลูปรมิาณน ้ามัน
ส ารองทีส่ามารถใช ้
Application หลังจาก
เขา้รับการฝึกอบรม 

รอ้ยละ 90 ของ
เจา้หนา้ทีท่ี่
สามารถใช ้
Application ใน
การตรวจวดัและ
รายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามัน
ส ารองไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งแมน่ย า 

• ผลประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
(ในการตรวจวัดและรายงาน
ขอ้มลูดว้ย Application) 

• ความแมน่ย าของขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง 

ทกุ 6 เดอืน 

Finance 

งบประมาณทีใ่ชใ้น
กระบวนการตรวจวัด
และรายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามันส ารอง 

งบประมาณทีใ่ช ้

ในการตรวจวัด
และรายงานขอ้มลู
ปรมิาณน ้ามัน
ส ารองลดลง รอ้ย
ละ 60 

แผนงบประมาณในการตรวจวดั
และรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามัน
ส ารองหลังจากใช ้Application 
โดยเปรยีบเทยีบกับแผน
งบประมาณกอ่นใช ้

- 



• Oil-level Smart Dip Application จะชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการรายงานขอ้มลูปรมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิคงเหลอื โดยสามารถ 

 ลดระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู  

 ลดการใชก้ระดาษในการน าสง่ขอ้มลูมายงัเจา้หนา้ที ่

 เพิม่ความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มลูปรมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

วธิเีกำ่ใชเ้วลำประมำณ 100 ช ัว่โมง 

Application ใชเ้วลำประมำณ 24 ช ัว่โมง 


