
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

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

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว ลัคนา  ค*าเจริญ    โทรศัพท์ 021406334
โทรสาร      -          E-mail address  lukkana@energy.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
ส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีภารกจิเกี่ยวกับการพัฒนายทุธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดหาสรรพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นหน่ึงในหน่วย
งานหลัก ปฏิบัติหน้าที่ เช่น (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท*าข้อมูล เพื่อเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการจัด
ท*าแผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง (2) จัดท*าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  (3) 
ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเร่งรัด ตดิตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย
งานในสังกดักระทรวง (4) ประสานบูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พลังงานในภูมิภาค และ (5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถ
ด*าเนินภารกิจตามที่กลา่วมาข้างต้นได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ส*านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานได้น*าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) มาใช้ ตามฝา่ยงานภายในบาง
ส่วน เช่น มกีารพัฒนาและใช้งานระบบติดตามการด*าเนินการเพื่อการบริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
พลังงาน แต่ยังมีลักษณะที่ยังไม่สามารถเชื่อมกระบวนการท*างานแบบไร้รอยตอ่ เช่น มีการบันทึกข้อมูลซ*้า
ซ้อน และยังไม่สามารถเก็บข้อมูลการท*างานแบบรวมศูนย์ ดว้ยลักษณะเหล่าน้ีจึงน*าไปสู่ความทา้ทายใน
การปฏิบัติงาน เช่น การใชร้ะยะเวลาในการติดต่อ ต้นทุนการเก็บข้อมูลที่สูงข้ึนจากการเก็บข้อมูลชุด
เดียวกันแบบกระจัดกระจาย และโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลซ*้าซ้อน ความทา้ทายที่เกดิ
ข้ึนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกระบวนงานที่ต้องประสานกับหน่วยงานระดับกรม
และส*านักงานพลังงานจังหวดั ซ่ึงการการน*าระบบ IT มาใช้สนับสนุนการท*างาน จ*าเป็นต้องมีแผนที่น*าทาง
การด*าเนินที่ชัดเจน รวมถึงการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรให้มีความพร้อมในการเปิดรับการด*าเนิน
งานดว้ยระบบดิจิทัล  

3. วัตถุประสงค์   
1.เพื่อปรับปรุงกระบวนงานในกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงานให้สามารถ
เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ระหว่างกันไดอ้ย่างไรร้อยตอ่ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 2.เพื่อให้การบริหารงาน
ภายในองคก์รและการให้บริการประชาชนสามารถด*าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและสะดวกรวดเร็ว 



3.เพื่อวางแผนที่น*าทางมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digitized) สอดคล้องตาม
นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นภายใน
ส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

4. ผลผลิต (Output)   
1. ระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน (Enterprise Resource 
Planning: ERP) ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และจัดท*าแผนงาน 2.รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผลลัพธ์ (outcome)  
1. กระบวนการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงานลดข้ันตอน
การท*างานลง ใช้เวลารวดเรว็ข้ึน เกดิข้อผิดพลาดน้อยลง และน*าไปสู่วัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอยา่งต่อ
เน่ือง 2. บุคลากรของส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเห็นความส*าคัญของการน*าระบบดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการท*างาน และสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
1.ความส*าเร็จของการการด*าเนินงานตามกระบวนการท*างานและจัดการฐานข้อมูลของ ส*านักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพและกระบวนทัศน์ที่พร้อมสู่การ
ใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ของส*านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตระหนักถึง
โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการท*างานให้มีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนรับข้อ
เสนอการปรับปรุงกระบวนการท*างานไปถือปฏิบัติ 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการท*างานและ
ระบบข้อมูลได้น*าระบบ ERP ไปปรับใช้ ท*าให้สามารถด*าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรกระทรวงพลังงาน

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  เป้าหมาย



                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน
 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

               -  ประเด็น

                      -  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

                             -  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................12,000,000................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จ*านวนเงิน ....... 12,000,000........ 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 2565 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

รวมท้ังสิ้น 12000000
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