แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ชื่อโครงการ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
พ.ศ.2562
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง โทรศัพท์ 021406348
โทรสาร E-mail address tanwanto@energy.go.th
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ และ
กำหนด “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค” ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการจัด
ทำแผนและจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกส่วนราชการ ทั้งในมิติของ
กระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ (Agenda) และมิตพิ ื้นที่ (Area) รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาคได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วน
ภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ กลไก ระบบสนับสนุน และได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 76 จังหวัด เพื่อช่วยให้บุคลากรใน สพจ. ได้มี
องค์ความรู้และข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่ง สพจ. สามารถนำไปใช้ในการผลักดันแนวทาง/แผนงาน/โครงการตาม
แผนฯ ดังกล่าวให้บรรจุอยูใ่ นแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดำเนินโครงการจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ได้
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และสามา
รถบูรณาการกับการทำงานเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน จึงมีแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6 ภาค โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
สถานการณ์ปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์/ทิศทางการพัฒนาพลังงานระดับจังหวัดเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6 ภาค 2. เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการพลังงาน
ระดับจังหวัด รวมทั้งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน/ดัชนีชวี้ ัดด้านด้านพลังงานในระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการดำเนินงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการ
ด้านพลังงานระดับจังหวัด
4. ผลผลิต (Output)
1. ยุทธศาสตร์/ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6 ภาค
2. ข้อมูล/ดัชนีชวี้ ัดด้านพลังงานและแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเป็นปัจจุบัน 3. แนวทาง/โครงการในแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
ผลลัพธ์ (outcome)
1. มียทุ ธศาสตร์/ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6 ภาค
เพื่อให้สำนักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการ
ที่เหมาะสมในพื้นที่ได้ 2. มีการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์/ดัชนีชวี้ ัดด้านพลังงาน และมีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสถานการณ์ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบาย/แผน
แม่บทระดับกระทรวง สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. มีการผลัก
ดันแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้เข้าไปบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์หรือแผน กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
1. ยุทธศาสตร์/ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6 ภาค
2. ข้อมูล/ดัชนีชวี้ ัดด้านพลังงานและแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเป็นปัจจุบัน 3. แนวทาง/โครงการในแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มียทุ ธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค จำนวน 6
ภาค เพื่อให้สำนักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
โครงการที่เหมาะสมในพื้นที่ได้ 2. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำงานในพื้นที่ได้ 3. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน
ระดับจังหวัดควรคู่ไปกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือระดับพื้นที่
6. กลุม่ เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1)
บุคลากรสำนักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 2)
บุคลากรจากหน่วยราชการ และภาคเอกชนในพื้นทีท่ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 3)
บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในส่วนกลาง 4)
บุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

01 ตุลาคม 2561 – 01 กันยายน 2562

8. ความสอดคล้อง
8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)
▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- เป้าหมาย
- 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- เป้าหมาย
- 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- ประเด็น
- 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- 5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ประเด็น
- 4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง)
8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เป้าหมายรวม
- 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- เป้าหมาย
- เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน
▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- แนวทางการพพัฒนา
- 4. การพัฒนาด้านพลังงาน

- - จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ด้าน
8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน

ไม่มีข้อมูล

8.8 แผนของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ................12,597,500................ บาท ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน
☐ งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง จำนวนเงิน ....... ........ บาท
☑ งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน .......12,597,500...... บาท
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น
☐ เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท
ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐ เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท
☑ อื่นๆ โปรดระบุ
จำนวนเงิน …….0…….. บาท

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1
716,910

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
4,426,840

1,807,465

ไตรมาสที่ 4
5,646,285

รวมทั้งสิ้น

รวม
12,597,500
12597500

