
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการจัดทำ�ายุทำธศาสตร์ดา้นพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทำธศาสตรก์ารพัฒนาภาค

พ.ศ.2562

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส�านักนโยบายและยุทำธศาสตร์  ส�านักงานปลัดกระทำรวงพลังงาน  กระทำรวง
พลังงาน

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

2. หลักการและเหตุผล
ตามทำี่รัฐบาลได้ก�าหนดร่างกรอบยุทำธศาสตรช์าติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นทำิศทำางในการพัฒนาประเทำศ และ
ก�าหนด “ยุทำธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นทำี่ระดับภาค” ข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการจดั
ทำ�าแผนและจัดทำ�าค�าขอจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ�าปีของทำุกส่วนราชการ ทำั้งในมติิของ
กระทำรวง/หน่วยงาน (Function) มติิบูรณาการ (Agenda) และมิตพิื้นทำี่ (Area) รวมทำั้งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับร่างกรอบยุทำธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับทำี่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทำศไปสู่ประเทำศไทำย 4.0 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในยุทำธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาพื้นทำีร่ะดับภาคไดก้�าหนดไว้ 6 ยุทำธศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน  

ส�านักงานปลัดกระทำรวงพลังงานในฐานะองคก์รทำี่มีภารกจิหน้าทำี่ในการขับเคลื่อนยุทำธศาสตร์ในส่วน
ภูมิภาค ทำี่ผ่านมาได้ด�าเนินการจดัเตรียมเครื่องมือ กลไก ระบบสนับสนุน และได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านพลังงานส�านักงานพลังงานจังหวดั (สพจ.) 76 จังหวัด เพื่อชว่ยให้บุคลากรใน สพจ. ได้มี
องค์ความรู้และข้อมูลส�าหรับการจัดทำ�าแผนยทุำธศาสตรพ์ลังงานระดับกลุ่มจังหวดัและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวดัให้มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทำรวง รวมทำั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาในพื้นทำี่ ซ่ึง สพจ. สามารถน�าไปใช้ในการผลกัดันแนวทำาง/แผนงาน/โครงการตาม
แผนฯ ดังกล่าวให้บรรจุอยูใ่นแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวดั รวมทำั้งสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด�าเนินโครงการจากแหล่งงบประมาณตา่งๆ ได้  

ดังน้ัน เพื่อให้การด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทำธศาสตรด์้านพลังงานของประเทำศมีความสอดคล้อง
กับยุทำธศาสตรร์ะดับชาติและยุทำธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นทำี่ระดับภาค และสามา
รถบูรณาการกับการทำ�างานเชิงพื้นทำี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ส�านักงานปลัดกระทำรวง
พลังงาน จึงมีแนวคดิในการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำ�ายุทำธศาสตรด์้านพลังงานระดับจังหวดัเพื่อตอบสนอง



ยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค จ�านวน 6 ภาค โดยด�าเนินการควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูลทำี่เป็นปัจจุบันและ
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นทำี่และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค์   
1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์และจัดทำ�ายทุำธศาสตร์/ทำิศทำางการพัฒนาพลังงานระดับจังหวดัเพื่อ
ตอบสนองยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค จ�านวน 6 ภาค 2. เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการพลังงาน
ระดับจังหวัด รวมทำั้งจัดทำ�าข้อมูลพื้นฐาน/ดัชนีชีว้ัดด้านดา้นพลังงานในระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการด�าเนินงาน/โครงการตามแผนยุทำธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการ
ดา้นพลังงานระดับจังหวัด 

4. ผลผลิต (Output)   
1. ยุทำธศาสตร์/ทำิศทำางการพัฒนาดา้นพลังงานทำี่สอดคล้องกับยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค  จ�านวน 6 ภาค 
2. ข้อมูล/ดัชนีชีว้ัดด้านพลังงานและแผนยุทำธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวดัและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวดัทำี่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นทำี่และเป็นปัจจุบัน  3. แนวทำาง/โครงการในแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดไดร้ับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ 

ผลลัพธ์ (outcome)  
1. มียุทำธศาสตร์/ทำิศทำางการพัฒนาดา้นพลังงานทำี่สอดคล้องกับยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค จ�านวน 6 ภาค 
เพื่อให้ส�านักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานทำี่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นกรอบในการจดัทำ�าโครงการ
ทำี่เหมาะสมในพื้นทำี่ได้  2. มีการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์/ดัชนีชีว้ัดด้านพลังงาน และมีการปรับปรุงแผน
ยุทำธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวดัและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นทำี่และสถานการณ์ รวมทำั้งมีความสอดคล้องกับแผนยุทำธศาสตรร์ะดับชาติและนโยบาย/แผน
แม่บทำระดับกระทำรวง สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการเชิงพื้นทำี่ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  3. มีการผลกั
ดันแผนปฏิบัติการดา้นพลังงานระดับจังหวดัให้เข้าไปบรรจุอยู่ในยุทำธศาสตร์หรอืแผน  กลุ่มจังหวดั/จังหวัด
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ  

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
1. ยุทำธศาสตร์/ทำิศทำางการพัฒนาดา้นพลังงานทำี่สอดคล้องกับยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค  จ�านวน 6 ภาค 
2. ข้อมูล/ดัชนีชีว้ัดด้านพลังงานและแผนยุทำธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวดัและแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวดัทำี่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นทำี่และเป็นปัจจุบัน  3. แนวทำาง/โครงการในแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดไดร้ับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



1. มียุทำธศาสตร์/แนวทำางการพัฒนาด้านพลังงานทำี่สอดคล้องกับยุทำธศาสตร์การพัฒนาภาค จ�านวน 6 
ภาค เพื่อให้ส�านักงานพลังงานจังหวดัและหน่วยงานทำี่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นกรอบในการจดัทำ�า
โครงการทำี่เหมาะสมในพื้นทำี่ได้ 2. มรีะบบบริหารจัดการข้อมูลทำี่มีประสิทำธิภาพและมีข้อมูลทำี่เป็นปัจจุบัน 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำ�างานในพื้นทำี่ได้  3. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน
ระดับจังหวัดควรคู่ไปกับยุทำธศาสตรด์้านพลังงานระดับประเทำศและยุทำธศาสตร์ประเทำศได้อยา่งมี
ประสิทำธิภาพและทำั่วถึง โดยสรา้งการมีส่วนร่วมของทำุกภาคสว่นโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและความ
รว่มมือระดับพื้นทำี่  

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1)

บุคลากรส�านักงานจังหวัด กระทำรวงมหาดไทำย  2)

บุคลากรจากหน่วยราชการ และภาคเอกชนในพื้นทำีท่ำี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ�าและขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 3)

บุคลากรส�านักงานปลัดกระทำรวงพลังงานในส่วนกลาง  4)

บุคลากรส�านักงานพลังงานจังหวดั 76 จังหวัด

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2561 – 01 กันยายน 2562        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  1. ประเทำศไทำยเป็นประเทำศทำี่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย

                      -  2. ประเทำศไทำยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน
 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



               -  ประเด็น

                      -  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

                             -  5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทำศ
 

          ▸ ยุทำธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทำย เชื่อมโลก

                             -  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทำคโนโลยีสมัยใหม่ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทำี่ 12  

               -  เป้าหมายรวม

                      -  4. ทำุนทำางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตทำี่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทำางอาหาร พลังงาน และน�้า

 
          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทำี่ 12  

               -  ยุทำธศาสตร์

                      -  ยุทำธศาสตร์ทำี่ 7 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

                             -  เป้าหมาย

                                    -  เป้าหมายทำี่ 4 การพัฒนาดา้นพลังงาน
 

          ▸ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทำี่ 12  

               -  ยุทำธศาสตร์

                      -  ยุทำธศาสตร์ทำี่ 7 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

                             -  แนวทำางการพพัฒนา

                                    -  4. การพัฒนาด้านพลังงาน



                                           -  - จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลติพลังงาน

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทำภายใต้ยุทำธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทำัล

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................12,597,500................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☐    งบประมาณทำี่หน่วยงานขอโดยตรง  จ�านวนเงิน ....... ........ บาทำ 
☑    งบประมาณทำี่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จ�านวนเงิน .......12,597,500...... บาทำ 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นทำี่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทำศ ..............…………… บาทำ 

    ภายนอกประเทำศ ................................ บาทำ
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ�านวนเงิน ............................. บาทำ
☑    อื่นๆ โปรดระบุ
 จ�านวนเงิน …….0…….. บาทำ 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสทำี่ 1 ไตรมาสทำี่ 2 ไตรมาสทำี่ 3 ไตรมาสทำี่ 4

ปีงบประมาณ 2562 716,910 4,426,840 1,807,465 5,646,285 12,597,500

รวมท้ังสิ้น 12597500
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