
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานดา้นพลังงานในการรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินด้าน

พลังงาน พ.ศ.2562

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส+านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส+านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  กระทรวง
พลังงาน

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว แทนวรรณ   โตโพธิ์กลาง    โทรศัพท์ 021406348
โทรสาร      -          E-mail address  tanwanto@energy.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันประเทศไทยมีการใชพ้ลังงานมากข้ึน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน พลังงานถือว่าเป็นปัจจัยส+าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ไมว่่าจะเป็นในภาค
อุตสาหกรรม ภาคการขนส่งที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคมในภาคประชาชน และธรุกิจ กิจการ 
และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงภารกจิของกระทรวงพลังงานคือการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของ
พลังงานทุกประเภทให้ทุกภาคสว่นมีใช้เพียงพอตามความความต้องการ และเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินซ่ึงจะส่ง
ผลกระทบให้เชื้อเพลิงพลังงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถส่งเข้าระบบได้ตามปกติ ทั้งในส่วนที่ก+าหนดไว้ลว่ง
หน้า หรือในขณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าเหตุการณ์จะเกิดข้ึนเมื่อใด ก็จะต้องมกีารแก้ไขสภาวะให้ทุก
ภาคสว่นไม่ได้รับผลกระทบ หรือไดร้ับผลกระทบน้อยที่สุดจากสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่เกิดข้ึน 

ในการน้ี เพื่อให้การบริหารจดัการเพื่อรองรับสภาวะฉุกเฉินของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดคล้องกันทั้งระบบ ดัง
น้ัน ส+านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส+านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าจ+าเป็นต้องด+าเนิน
โครงการพัฒนาศกัยภาพของหน่วยงานด้านพลังงานในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อ
จัดการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรกระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ฝึกปฏิบัติวิธีสั่งการ การแก้ไขปัญหา และการวางแผนแก้ไขเหตุการณ์ลว่งหน้า 

3. วัตถุประสงค์   
1.เพื่อซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินทางดา้นพลังงานประจ+าปี 2.เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพของบุคลากร
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ฝึกปฏิบัติวิธกีารสั่งการ การแก้ปัญหา และวธิีด+าเนินการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินด้านพลังงาน 

4. ผลผลิต (Output)   
มีการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 1 ครั้ง



ผลลัพธ์ (outcome)  
กระทรวงพลังงานสามารถที่จะบริหารแหล่งของเชื้อเพลิงที่มีให้เหมาะสมและลดความเสียหายและผลกระ
ทบที่อาจจะกระทบต่อประชาชนได้

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
มีการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 1 ครั้ง

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะและวธิีการในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  
2. กระทรวงพลังงานสามารถที่จะบริหารแหล่งของเชื้อเพลิงที่มีให้เหมาะสมและลดความเสียหายและผลก
ระทบที่อาจจะกระทบต่อประชาชนได้

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2561 – 01 กันยายน 2562        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน
 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

                             -  5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ



 
          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

                             -  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  เป้าหมายรวม

                      -  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน+้า

 
          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  ยุทธศาสตร์

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

                             -  เป้าหมาย

                                    -  เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาดา้นพลังงาน
 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

               -  ยุทธศาสตร์

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

                             -  แนวทางการพพัฒนา

                                    -  4. การพัฒนาด้านพลังงาน

                                           -  - จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลติพลังงาน

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล



8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2561-2565

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................1,000,000................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จ+านวนเงิน ....... 1,000,000........ บาท 
☐    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ+านวนเงิน ............. บาท 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท 

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ+านวนเงิน ............................. บาท
☑    อื่นๆ โปรดระบุ
 จ+านวนเงิน …….0…….. บาท 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2562 0 300,000 0 700,000 1,000,000

รวมท้ังสิ้น 1000000


	แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงานในการรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ.2562

