
แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณการการปฏิบัติงานรว่มกันระหวา่งส านักงานพลังงานจังหวัด องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน และผู้ประกอบการในพื้นที่

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  กระทรวง
พลังงาน

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล นางสาว จอมขวัญ  พลรักษ์    โทรศัพท์ 021406284
โทรสาร      -          E-mail address  jomkwan@energy.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
ดว้ยบทบาทของส านักงานพลังงานจังหวัดในการเป็นผู้แทนกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค ซ่ึงต้องรับผิด
ชอบทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค การก ากับดูแลกิจการด้านพลังงานในพื้นที่  การ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภัยของสถานประกอบการ และคุณภาพของพลังงาน ได้แก่ น ้ามันเชื้อเพลิง  
ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าในพื้นที่ โดยการท างานส่วนหน่ึงอาศัยความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และผู้ประกอบ
การในพื้นที่ เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการด้านพลังงานในพื้นที่ การตรวจสอบดา้นความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการ และคุณภาพของพลังงาน มีประสทิธิภาพและมีการด าเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน จึงได้
ก าหนดจะด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณการการปฏิบัติงานรว่มกันระหวา่งส านักงานพลังงาน
จังหวัด องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยก าหนดให้เป็นโครงการต่อเน่ืองระยะ 
3 ปี เพื่อสร้างความยั่งยืนในการบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังน้ี ระยะที่ 1 (ปี 
2564) : สรา้งเครือข่ายเร่งรดัสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับภารกจิและหน้าที่ของส านักงานพลังงานจังหวัด 
แนวทาง ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน
พลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้ประกอบการในพื้นที่  ระยะที่ 2 (ปี 2565) : อบรม
นิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้ประกอบการที่ยังขาดความเข้าใจหรอืประสบปัญหาในการปฏิบัติ
งาน ระยะที่ 3 (ปี 2566) สรา้งความยั่งยืนโดยการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผู้ประกอบการใน
ดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นแม่ข่ายในการสรา้งความเข้าใจและแนะน าการปฏิบัติงานให้กับลูกข่ายในพื้นที่ 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การท างานร่วมกันระหว่างส านักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและผู้ประกอบ
การมีการบูรณาการระหวา่งกันมากยิ่งข้ึน  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม และก ากับ
ดูแลกิจการด้านพลังงานในทุกประเภท  3. เพื่อลดการกระท าผดิกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับ
ตา่งๆ ด้านพลังงานที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานในพื้นที่ 



4. ผลผลิต (Output)   
ส านักงานพลังงานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่มีแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วม
กันเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการดา้นพลังงานในพื้นที่ การตรวจสอบดา้นความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการ และคุณภาพของพลังงาน

ผลลัพธ์ (outcome)  
ส านักงานพลังงานจังหวัดสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
มีการสัมมนาหรือลงพื้นที่เพื่อสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของส านักงานพลังงานจังหวดั 
แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานร่วมกันระหว่าง
ส านักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่
เกี่ยวข้องด้านพลังงาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานพลังงานจังหวดั องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน และผู้
ประกอบการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการกระท าผิดกฎหมายกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนข้อ
บังคับต่างๆ ด้านพลังงานที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานในพื้นที่

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ส านักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้ประกอบการด้านพลังงาน

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   ................12,432,000................ บาท  ประกอบด้วย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 12,432,000........ 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 3,108,000 3,108,000 3,108,000 3,108,000 12,432,000

รวมท้ังสิ้น 12432000
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